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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Factores Críticos para a Decisão (RFCD), 

elaborado no âmbito do procedimento de Avaliação Ambiental relativo à revisão do 

Plano Director Municipal de Faro (PDMF). 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva 2001/42/CE do Parlamento e do Conselho de 27 de Junho de 2001), alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio, estabelece o regime a que fica sujeita a 

avaliação ambiental (regime de AA) dos efeitos de determinados planos e programas 

no ambiente.  

Estão sujeitos a Avaliação Ambiental, os seguintes planos e programas: 

a. Os abrangidos pelos sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, 

indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, 

telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos 

e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos sujeitos 

a Avaliação de Impacte Ambiental (de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 

de Novembro; 

b. Os que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de 

sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação 

ou numa zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma Avaliação de 

Incidências Ambientais (de acordo com o Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro);  

c. Os que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam qualificados 

como susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 

 

A revisão do PDMF, nomeadamente as opções estratégicas de desenvolvimento e do 

modelo territorial, constitui portanto o objecto de AA a desenvolver, de acordo com 

regime de AA e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

previsto no Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado no Decreto-lei 

n.º316/2007, de 19 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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A Câmara Municipal de Faro (CMF) enquanto proponente do PDMF é responsável, de 

acordo com o enquadramento legal mencionado, pelo processo de AA. Este abrange a 

determinação do âmbito e alcance da AA, a consulta de entidades e do público sobre a 

mesma, elaboração do relatório ambiental (RA) e consultas públicas e institucionais, 

assim como a apresentação da declaração ambiental (DA) à Agência Portuguesa de 

Ambiente (APA). 

O presente RFCD dá cumprimento à responsabilidade da CMF de determinar o âmbito 

de avaliação da AA a desenvolver e alcance da informação e nível de pormenorização 

da informação a incluir no RA, de acordo com o ponto 1 do Artigo 5.º do regime de AA. 

Este será apreciado pelas entidades públicas com responsabilidades ambientais 

específicas (ERAE), de acordo com o ponto 3 do Artigo 3.º do regime de AA, assim 

como demais entidades ou agentes que a CMF entenda que devam ser consultados. 

Equipa Técnica 

O presente Relatório Ambiental foi elaborado por uma equipa pluridisciplinar da STRIX 

– Ambiente e Inovação. 

 

Coordenação Geral Miguel Repas Biólogo  

Equipa Técnica Ana Horta  Geóloga 

Mestre em Biologia Marinha, pescas e Aquacultura 

Luís Silva Licenciado em Ciências do Ambiente; 

Mestre em Bioenergia  

 

O responsável pelo presente estudo é o Dr. Miguel Repas. 
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2 OBJECTIVO E METODOLOGIA DA AA (ESTRATÉGICA) 

De acordo com Partidário (2007), a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é “…um 

facilitador estratégico de processos de sustentabilidade”, na medida em que permite a 

avaliação das prováveis oportunidades e riscos, considerando objectivos de 

desenvolvimento sustentável previamente definidos, resultantes de estratégias de 

desenvolvimento sectorial e territorial estabelecida em planos e programas. 

A AAE apresenta, desta forma, como principais objectivos: 

• Integrar a vertente de desenvolvimento sustentável (factores ambientais, 

sociais e económicas) nos processos de elaboração de políticas, planos e 

programas; 

• Identificar oportunidades e riscos, procedendo ao processo de avaliação e 

comparação de opções alternativas de desenvolvimento; 

• Permitir o desenvolvimento de contextos mais adequados a futuras propostas. 

 

A realização de uma avaliação ambiental ao nível do planeamento e da programação 

garante que os efeitos ambientais (através da identificação, numa perspectiva 

alargada, das principais oportunidades e riscos) são considerados durante a elaboração 

de um plano ou programa e antes da sua aprovação, contribuindo, assim, para a 

adopção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo 

(gestão, monitorização e pós-avaliação) que evitem ou reduzam efeitos negativos 

significativos no ambiente decorrentes da execução dos mesmos. 

O objectivo da AA(E) é o de contribuir para a integração da vertente ambiental e de 

sustentabilidade no ordenamento e planeamento a definir no PDMF. Desta forma serão 

avaliadas as estratégias que permitem essa mesma integração e as respostas que 

apresentam face aos riscos e oportunidades que poderão criar no horizonte temporal 

futuro. 

O desenvolvimento da AA(E) deverá ser complementar e simultâneo à execução do 

PDMF, baseando-se na visão de futuro e linhas de força estabelecidas no mesmo e, 

sempre que possível, nos elementos de trabalho relativos ao diagnóstico e às opções 

de desenvolvimento definidas (estratégias de desenvolvimento territorial e de 

organização espacial do território), assim como nos resultados obtidos no âmbito dos 

processos de consulta pública e das ERAE. 
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2.1 Faseamento da AAE 

A metodologia da AAE é constituída por três etapas sequenciais que, no âmbito do seu 

objectivo, interagem com o processo de elaboração do PMDF e permitem a participação 

e envolvimento das partes interessadas nessas mesmas etapas. As principais etapas 

são (Partidário, 2007; Cunha et al., 2008):  

1. Factores Críticos para a Decisão (FCD) e Contexto para a AA(E): 

a. Identificação do objecto de avaliação, dos FCD e dos objectivos da 

AA(E); 

b. Proposta de estratégia de comunicação e envolvimento, mediante a 

identificação das ERAE e outras entidades relevantes; 

c. Elaboração do RFCD. 

2. Análise e Avaliação: 

a. Consideração de cenários futuros e respectivas opções e alternativas de 

desenvolvimento realizados/preconizadas pela CMF; 

b. Análise das principais tendências associadas aos FCD; 

c. Avaliação e comparação das opções estratégicas e do modelo territorial 

proposto, assim como das oportunidades e riscos resultantes; 

d. Proposta das bases do programa de acompanhamento de 

implementação do PDMF. 

e. Elaboração do RA e DA. 

3. Seguimento e Monitorização: 

a. Desenvolver o programa de acompanhamento no âmbito da 

participação institucional necessária a uma boa governança. 

2.2 Metodologia do Relatório de Factores Críticos para a Decisão 

A AA(E) é estruturada e organizada de acordo com os temas relevantes relacionados 

com o objecto de avaliação. Estes são designados por Factores Críticos para a Decisão 

(FCD) por corresponderem aos aspectos essenciais relativos à concepção, pela CMF, 

das opções estratégicas do PDMF e das acções que as implementam, determinando 

desta forma os estudos técnicos a realizar durante a AA(E) de forma a obter a 

informação necessária para o processo decisório. 
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Os FCD relevantes são identificados em função da análise integrada dos seguintes 

elementos: 

• Questões estratégicas (QE) do PDMF, enquadrando a visão de futuro, as opções 

estratégicas de desenvolvimento e de modelo territorial e os objectivos que 

orientam o PDMF; 

• Quadro de Referência Estratégico (QRE), que apresenta o referencial de 

avaliação comparativamente ao que se pretende para o desenvolvimento futuro 

e enquadramento com políticas (europeias e nacionais), planos e programas 

relevantes; 

• Factores ambientais (FA), nomeadamente os relevantes de entre os indicados 

no Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

 

Os FCD, na forma do RFCD (presente relatório), deverão ser objecto de consulta 

institucional junto das ERAE (de acordo com o ponto 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho) como contributo para a determinação do âmbito da 

avaliação a realizar e nível de pormenorização a incluir no RA. 

Deverão ser consultadas outras entidades relevantes, não mencionadas na legislação, 

assim como o público em geral. A lista recomendada de entidades a consultar é 

apresentada no ponto “Entidades Relevantes para Consulta”.  

2.3 Metodologia e Estrutura do Relatório Ambiental 

Os eventuais cenários desenvolvidos durante a realização do PDMF serão avaliados com 

base nos critérios e indicadores identificados para cada FCD no RFCD, permitindo 

identificar o cenário mais favorável para o desenvolvimento integrado e sustentável. 

Esta avaliação deverá ser incorporada no processo de planeamento do PDMF. 

Numa segunda fase será realizada a análise das principais tendências relacionadas com 

os problemas ambientais relevantes, utilizando os critérios e indicadores identificados 

para cada FCD, com base nos estudos de diagnóstico elaborados pela equipa de revisão 

do PDMF. Os estudos de diagnóstico da CMF deverão contemplar as principais 

tendências verificadas no passado, na situação actual e esperadas para o horizonte 

temporal futuro (com e sem o PDMF proposto). 

Numa terceira fase será realizada a avaliação das oportunidades e riscos das opções de 

desenvolvimento preconizadas no PDMF, em função dos objectivos e metas definidos 

no âmbito do quadro legal existente e da sustentabilidade, que se encontram expressas 
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nos FCD. Esta avaliação estratégica será realizada para: i) as opções alternativas de 

desenvolvimento, que traduzem a visão de futuro desejada para o município; e ii) o 

modelo territorial proposto para o PDMF. 

No seguimento das fases anteriores, serão propostas as bases para um programa de 

acompanhamento do PDMF, incluindo o quadro de envolvimento institucional (quadro 

de governança) com os respectivos níveis de responsabilidade. 

O RA apresentará os resultados finais da avaliação realizada de acordo com os 

requisitos legais (ponto 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho), 

estando sujeito a consulta, juntamente com o projecto/proposta do PDMF, das ERAE e 

público em geral (ponto 1 e ponto 6 do Artigo 7.º do Decreto-lei n.º 232/2007, de 15 

de Junho). 

Após a aprovação do PDMF a DA deverá ser entregue à APA, juntamente com os 

documentos relativos ao plano. 

Estrutura Proposta para o RA 

Propôe-se, de acordo com as orientações definidas em Cunha et al. (2008) e Partidário 

(2007), a seguinte estrutura para o RA: 

Resumo Não técnico 

Enquadramento sucinto da AA(E) realizada e do processo utilizado. Resumo das 

opções estratégicas de desenvolvimento e modelo territorial e respectivas 

alternativas, dos efeitos significativos do PDMF (oportunidades e riscos) e do 

programa de acompanhamento. Indicações sobre o processo de participação 

pública e quadro de governança. 

1. Introdução 

Identificação e enquadramento do RA em relação ao PDMF, as 

responsabilidades do PDMF e do RA, a legislação aplicável e os antecedentes 

(como o RFCD e as consultas às ERAE realizadas). 

2. Objectivo e Metodologia da AA(E) 

Apresentação do objectivo da AA(E), da metodologia adoptada e do 

cronograma de articulação do processo de planeamento com o processo de 

AA(E). 

3. Objecto de Avaliação 

Descrição geral do PDMF, com enfoque nas opções estratégicas alternativas de 

desenvolvimento e no modelo territorial proposto. 
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4. Factores Críticos para a Decisão (FCD), Critérios e Indicadores 

Resumo do RFCD (incluindo o resultado da consulta institucional e pública), 

com indicação do QRE, QE e FA considerados e a sua relação com os FCD. 

Indicação dos objectivos, critérios e indicadores por FCD. 

5. Análise e Avaliação Estratégica (por FCD) 

6.1 Objectivos  

6.2 Análise de Tendências 

6.3 Oportunidades e Riscos 

6.4 Programa de acompanhamento 

6. Síntese da AA(E) 

Integração dos resultados obtidos na AA(E). 

7. Conclusões 

2.4 Entidades Relevantes para Consulta 

Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas 

• Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.; 

• Instituto da Água, I.P.; 

• Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I.P.; 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; 

• Administração Regional de Saúde do Algarve;  

• Autoridade Florestal Nacional. 
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Outras Entidades Relevantes 

• Entidades que integram a comissão de acompanhamento; 

• Municípios envolventes (Loulé, São Brás de Alportel e Olhão); 

• Universidade do Algarve; 

• Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR); 

• Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; 

• Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.; 

• Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

• Direcção-Regional de Agricultura e Pescas do Algarve; 

• Direcção-Geral de Energia e Geologia; 

• Direcção Regional de Economia do Algarve; 

• Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

• Turismo do Algarve (Entidade Regional de Turismo do Algarve); 

• Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P.; 

• Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.; 

• Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.; 

• Estradas de Portugal, S.A.; 

• REFER, E.P.E.; 

• Direcção Regional de Cultura do Algarve; 

• Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.; 

• Autoridade Nacional de Comunicações; 

• Autoridade Nacional da Protecção Civil; 

• Organizações não Governamentais de Ambiente. 
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3 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE FARO 

O objecto de avaliação do presente relatório ambiental é a proposta do Plano Director 

Municipal de Faro (PDMF), nomeadamente as opções estratégicas de desenvolvimento 

e do modelo territorial. 

De acordo com o Artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 380/99, na última redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 (que estabelece o regime jurídico de gestão 

territorial), o plano director municipal deverá estabelecer a “…estratégia de 

desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do território e de 

urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e articula as orientações 

estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e 

estabelece o modelo de organização espacial do território municipal”. 

Enquadramento Face aos Instrumentos de Gestão Territorial Existentes 

De acordo com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), os IGT 

devem explicar: i) as características físicas, morfológicas e ecológicas do território; ii) 

recursos naturais e do património arquitectónico e arqueológico; iii) dinâmica 

demográfica e migratória; iv) transformações económicas, sociais, culturais e 

ambientais; e v) assimetrias regionais e das condições de acesso às infra-estruturas 

aos equipamentos, aos serviços e às funções urbanas. 

OS IGT com os quais o PDM de Faro se relaciona são hierarquizados de acordo com a 

seguinte ordem decrescente de âmbito espacial: 

• Nacional: 

o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

estabelece as orientações de organização do território que devem ser 

considerados nos restantes IGT; instrumento de cooperação com restantes 

Estados-Membros; 

o Planos Sectoriais:  

� Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PBH – ribeiras 

do Algarve); Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

(PROF-Algarve) e Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 

2000). 

o Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT):  

� Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPN – 

Ria Formosa) e Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-
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Vila Real de Santo António (POOC - Vilamoura-Vila Real de Santo 

António). 

• Regional: 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve), 

integrando as orientações nacionais e sectoriais, assim como as estratégias 

municipais de desenvolvimento local, constituindo a referência para a 

elaboração dos planos municipais. 

 

As principais orientações e objectivos preconizados para a área do município de Faro, 

nos IGT acima indicados, são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Principais orientações e objectivos preconizadas nos IGT aplicáveis em 

relação à área do município de Faro 

IGT Orientações e objectivos  

PNPOT Estratégia a longo prazo para a região do Algarve:  

Qualificar e diversificar o cluster Turismo/Lazer; 

Robustucer e qualificar a economia e promover actividades intensivas em conhecimento; 

Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo (reforço da interação e 

complementariedade entre o interior e o litoral); 

Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

PBH – ribeiras do 

Algarve 

As condicionantes, critérios e objectivos decorrentes do PBH relativos aos ecossistemas da 

REN1, relacionados com os meio hídricos, devem ser integrados no PDM. Devem ser 

desenvolvidos estudos para revisão das áreas a integrar na REN, considerando a 

caracterização física da área do PBH (Parte VI do PBH – ribeiras do Algarve). 

Integrar orientações e condicionamentos para as actividades que constituam ocupações e 

utilizações com potenciais impactes negativos sobre o meio hídrico (captação de águas 

superficiais e subterrâneas, movimentação de terras, florestação, actividades agrícolas, 

unidades industriais e grandes superfícies comerciais, navegação e competições desportivas, 

extracção de inertes, campos de golfe, espaços de recreio e lazer, outras obras de carácter 

particular) (Parte VI do PBH – ribeiras do Algarve). 

PROF-Algarve A área do munícipio de Faro é abrangida por duas sub-regiões: 

Sub-região homogénea Barrocal 

Implementação e incrementação das funções de protecção, de conservação dos habitats, de 

                                                

1 Reserva Ecológica Nacional. 
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IGT Orientações e objectivos  

espécies de fauna e da flora e de geomonumentos e de produção. 

Sub – região homogénea Litoral 

Implementação e incrementação das funções de conservação dos habitats, de espécies de 

fauna e da flora e de geomonumentos, de protecção e de recreio, enquadramento e estética 

da paisagem. 

PSRN 2000 Na área do municipio existem as seguintes áreas da Rede Natura 2000: 

SIC2 Ria Formosa/ Castro Marim (PTCON0013) 

Preservação de habitats aquáticos e de ecossistemas dunares; 

Na área do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, deverão ver -se cumpridas 

as exigências das boas práticas agrícolas em vigor; 

Deverá ser assegurada a promoção do uso sustentável dos recursos existentes, 

particularmente pelas actividades de turismo, recreio e lazer; 

ZPE3 Ria Formosa (PTZPE0017) 

Preservação de aves aquáticas, passariformes migradores de matos e bosques e 

passariformes migradores de caniçais e galerias ripícolas; 

Manutenção da diversidade e área de habitats aquáticos, assim como de outros habitats 

naturais e semi-naturais através de boas práticas agrícolas e promoção do uso sustentável dos 

recursos existentes pelas actividades humanas; 

Promoção de medidas que evitem alterações significativas das comunidades piscícolas e de 

invertebrados bentónicos, assim como um aumento da erosão e profundidade da ria.  

POPN – Ria 

Formosa 

Define os imperativos de conservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens 

protegidos nos termos do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei 

n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

Fixa o regime de gestão compatível com a protecção e a valorização dos recursos naturais e o 

desenvolvimento das actividades humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de 

gestão territorial convergentes na área protegida; 

Actualiza os limites e estatutos das diferentes áreas de protecção atendendo aos valores em 

causa e define as respectivas prioridades de intervenção. 

POOC - Vilamoura-

Vila Real de Santo 

António 

Estabelece orientações relativas ao: i) ordenamento dos diferentes usos e actividades 

específicas da orla costeira; ii) classificação das praias e a regulamentação do uso balnear; iii) 

valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos; iv) orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; v) 

defesa e valorização dos recursos naturais e do património histórico e cultural. 

                                                

2 Sítio de importância comunitária. 
3 Zona de protecção especial. 
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IGT Orientações e objectivos  

São contempladas duas UOPG4 na área do município: 

UOPG da ilha de Faro: 

Realização de um projecto de intervenção e requalificação para a área do domínio hídrico pela 

administração central; 

Realização de um plano de pormenor (PP) pela CM de Faro, para a área desafectada do 

domínio hídrico.  

UOPG do núcleo da Culatra: 

Realização de um projecto de intervenção e requalificação e de um plano de praia, pela 

administração central. 

PROT - Algarve Incorpora as orientações e objectivos preconizados no PNOPT para a região do Algarve, 

estruturando a mesma em unidades e sub-unidades territoriais. A área do municipio de Faro é 

abrangida pelas seguintes sub-unidades (unidade do Litoral Sul e Barrocal): 

Loulé/São Brás de Alportel: 

Elaborar estudo específico ou plano intermunicipal relativo ao problema da edificação dispersa 

(incluindo a de génese ilegal). 

Faro/Campina de Faro: 

Elaborar o plano de urbanização (PU) de Faro/Montenegro, incluindo a envolvente do 

aeroporto e promover a requalificação da Ria Formosa; 

Equacionar soluções para as áreas de edificação dispersa e área fragmentada a nascente 

(articular com o PU de Olhão); 

Promover a exploração agrícola viável e sustentável da Campina; 

Identificar no PDM as áreas de maior interesse paisagístico, estabelecendo regimes de 

protecção específicos; 

Promover a estruturação urbanística e reforçar a acessibilidade/mobilidade sem comprometer 

o uso agrícola da Campina; 

Valorizar a utilização dos terrenos marginais da Ria Formosa em articulação com o POPN –Ria 

Formosa. 

Ria Formosa: 

Elaborar planos de intervenção nas praias e de PU/PP nos principais aglomerados urbanos e 

zonas envolventes degradadas (articulação com o POPN –Ria Formosa); 

Concretizar as acções do POOC - Vilamoura-Vila Real de Santo António. 

 

                                                

4 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 
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4 FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

Os FCD, como indicado anteriormente, constituem a base de análise e avaliação na 

AA(E) identificando os aspectos que devem ser considerados pela decisão na concepção 

da sua estratégia de desenvolvimento e na definição do modelo territorial.  Na Tabela 2 

são apresentados os FCD identificados e respectiva descrição/objectivo. 

Tabela 2 - Factores Críticos para a Decisão e respectiva descrição/objectivo 

FCD Descrição  

Desenvolvimento 

territorial e requalificação 

urbana 

Promoção de um desenvolvimento territorial sustentável, incluindo a 

promoção da integridade e potencial do espaço rural, e a 

estruturação e requalificação do espaço urbano. 

Desenvolvimento 

socioeconómico e 

qualificação humana 

Contempla a revitalidade económica do município, incluindo a 

atracção de empresários, a inovação tecnológica e o aproveitamento 

do património natural e cultural, assim como a valorização e 

requalificação do capital humano. 

Valorização ambiental e 

cultural 

Relativo à integridade da qualidade do ambiente, recursos naturais e 

recursos culturais, enquanto factores de atractividade no município e 

de qualidade de vida, e a sua compatibilização com a dinamização 

das actividades humanas. 

Ligação com a Ria 

Formosa 

Compatibilização das actividades e ocupação humana com os 

objectivos de protecção ambiental.  

Energia e alterações 

climáticas 

Valorização da eficiência energética e desenvolvimento de 

instrumentos de mitigação e adaptação às alterações climáticas em 

função da sensibilidade e vulnerabilidade do território às mesmas. 

 

Nos pontos seguintes apresentam-se os elementos de base estratégica considerados na 

identificação dos FCD. 

4.1 Questões Estratégicas 

As questões estratégicas apresentadas resultam da integração dos objectivos 

estratégicos preconizados nos IGT aplicáveis e da informação disponibilizada pela 

equipa de elaboração do PDMF. As principais QE envolvidas na melhoria da qualidade 

de vida da população, a que terão de ser dadas respostas pelo PDMF serão: 

• Reforçar Faro enquanto Capital regional através de uma marca/imagem 

própria; 
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• Desenvolvimento de uma dinâmica económica criadora de competências 

(serviços e tecnologia) que atraia residentes; 

• Valorização do património natural, cultural e promoção de explorações agrícolas 

sustentáveis (Campina de Faro); 

• Desenvolvimento das actividades turísticas/lazer, integradas na valorização 

natural e cultural; 

• Requalificação do espaço urbano e criação de uma rede de transportes 

sustentável. 

 

As QE apresentadas terão de ser reformuladas em função dos objectivos do PDMF e do 

resultado do diagnóstico e determinação das opções de solução pela equipa 

responsável pela elaboração do PDMF. 

4.2 Quadro de Referência Estratégico 

O QRE constitui um referencial, identificando as orientações de política ambiental, de 

ordenamento, de sustentabilidade e sectoriais relevantes para a AA(E). Na Tabela 3 é 

apresentada a lista de documentos estratégicos identificados e a sua relevância por 

FCD. 

Tabela 3 - Documentos estratégicos relevantes por FCD 

FCD 
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PNPOT � � � � � 

POOC  Vilamoura – Vila Real de Santo 

António 
� � � �  

POPN da Ria Formosa � � � �  
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PBH das Ribeiras do Algarve �  �   

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 �  � �  

PROF - Algarve � � �   

PROT - Algarve � � � � � 

Regime de Prevenção de Acidentes 

Graves 
�     

Plano Estratégico da Ria Formosa �  � �  

Estratégia Nacional para a Gestão 

Integrada da zona Costeira 
�  � �  

Plano Nacional da Água (PNA) 2002-

2012  

  � �  

Plano Nacional para o Uso Eficiente da 

Água (PNUEA) 

�  �   

PEAASAR 2007-2013   �   

Estratégia Nacional para as Florestas � � �   

Plano de Defesa da Floresta contra 

Incêndios 
� � �   

Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

� � �   



 

Plano Director Municipal de Faro 

Câmara Municipal de Faro 

Relatório de Factores Críticos para a Decisão (AAE) 

 

Novembro 2011  16

FCD 

 

 

 

 

Documentos Estratégicos D
e
se
n
v
o
lv
im
e
n
to
 

te
rr
it
o
ri
a
l 
e
 

re
q
u
a
li
fi
ca
çã
o
 u
rb
a
n
a
 

D
e
se
n
v
o
lv
im
e
n
to
 

so
ci
o
e
co
n
ó
m
ic
o
 e
 

q
u
a
li
fi
ca
çã
o
 h
u
m
a
n
a
 

V
a
lo
ri
za
çã
o
 a
m
b
ie
n
ta
l 
e
 

cu
lt
u
ra
l 

L
ig
a
çã
o
 c
o
m
 a
 R
ia
 

F
o
rm

o
sa
 

E
n
e
rg
ia
 e
 a
lt
e
ra
çõ
e
s 

cl
im
á
ti
ca
s 

Plano Estratégico para os Resíduos 

Sólidos Urbanos (PERSU II) 2007-2016  

  �   

Programa de Prevenção de Resíduos 

Urbanos (PPRU) 

�  �   

Plano Estratégico dos Resíduos 

Industriais (PESGRI) 

  �   

Estratégia para os combustíveis 

derivados de residuos 2009 - 2020 
 � �  � 

Plano Estratégico para resíduos 

hospitalares 2011 - 2016 
  �   

ENE 2020     � 

PNAEE 2008-2015  �   � 

Programa de Eficiência Energética na 

Administração Pública (ECO-AP) 

 �   � 

ENDS 2005 - 2015 � � � � � 

Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC) 

    � 

PNAC     � 

Plano Nacional de Acção Ambiente e 

Saúde (PNAAS) 2008-2013  

  �  � 

Plano rodoviário nacional �     
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FCD 
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Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 

2006-2016 

  � �  

Plano Estratégico Nacional para as 

Pescas (2007-2013)  

� �  �  

Directiva Quadro “Estratégia Marinha” �   �  

Plano de Ordenamento do Espaço 

Marítimo (POEM) 
� �  �  

Orientações estratégicas para o sector 

ferroviário 
�     

Orientações estratégicas para o sector 

aeroportuário nacional 
�     

Plano Estratégico Nacional 

Desenvolvimento Rural 2007-2013 
� � �   

Plano Nacional para a Igualdade  �    

Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade (PNPA) 
� �    

Plano Estratégico Nacional de Turismo 

(PENT) 
� � �   

 

Em anexo ao presente relatório é apresentado um resumo dos objectivos e metas 

relevantes, de cada um dos documentos que constituem o QRE. 
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4.3 Factores Ambientais 

Os factores/questões ambientais identificados no âmbito legal (Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho) são a biodiversidade, a população, a saúde humana, a 

fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o 

património cultural (inclui a vertente arquitectónica e arqueológica) e a paisagem. Na 

Tabela 4 são indicados os factores ambientais relevantes por FCD. 

Tabela 4 – Relação dos FCD com os factores ambientais 

Factores Críticos para a Decisão Factores ambientais relevantes  

Desenvolvimento territorial e 

requalificação urbana 

População 

Saúde humana 

Bens materiais 

Património cultural  

Paisagem 

Solo 

Desenvolvimento socioeconómico e 

qualificação humana 

População 

Bens materiais 

Valorização ambiental e cultural Biodiversidade 

Fauna  

Flora 

Solo 

Água 

Atmosfera 

Património cultural 

Ligação com a Ria Formosa Biodiversidade 

Fauna  

Flora 

Solo 

Água 

Paisagem  

Energia e alterações climáticas Factores Climáticos 

Atmosfera 
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4.4 Critérios, Objectivos e Indicadores de Sustentabilidade 

No presente ponto apresenta-se a estrutura de avaliação para cada um dos FCD 

definidos. São indicados os critérios, os objectivos de sustentabilidade e os indicadores 

que permitirão analisar e avaliar os potenciais efeitos significativos do PDMF no 

ambiente. 

Inerentes aos FCD e seus critérios, encontram-se os objectivos de sustentabilidade que 

permitem orientar o sentido da análise a realizar. Os indicadores de sustentabilidade 

funcionam como auxílio na quantificação ou qualificação das oportunidades e riscos 

estratégicos associados ao FCD em análise, devendo ser apresentados de forma 

sintética e perceptível.  

Os indicadores são instrumentos utilizados para condensar informação a partir de uma 

grande quantidade de dados, mantendo o significado original dos mesmos. Nesse 

âmbito, uma vez que permitem transmitir uma mensagem complexa de forma simples 

e útil (de forma quantitativa ou qualitativa), são utilizados como apoio no processo de 

gestão e tomada de decisão.  

Os indicadores ambientais apresentam-se como uma ferramenta fundamental no 

âmbito da avaliação do desempenho da sustentabilidade, ao nível dos países, das 

regiões, das comunidades locais, das actividades económicas, organizações públicas e 

privadas, políticas, missões, projectos, actividades, produtos e serviços (Ramos, 2004 

in Ramos et al., 2007). 
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Tabela 5 – Critérios, objectivos e indicadores por FCD 

FCD Critérios Objectivos  Indicadores 

Desenvolvimento 

territorial e 

requalificação urbana 

Coesão e promoção da 

equidade socioterritorial 

Dinamizar e valorizar os espaços rurais, 

evitando a sua fragmentação 

Área ocupada por explorações do sector primário 

Variação da área da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

Variação populacional e índices de dependência em 

freguesias rurais; 

Nº de actividades do sector primário certificadas; 

N.º de infra-estruturas e equipamentos agrícolas; 

N.º de eventos culturais relacionados com a ruralidade. 

Habitação Avaliação da função residencial urbana Variação da população e estrutura etária dos residentes; 

Relação entre alojamentos vagos e novas construções; 

Índice de valorização imobiliário; 

Variação da taxa de reabilitação de edifícios degradados; 

N.º de equipamentos e serviços de proximidade. 

Revitalização do espaço 

público 

Avaliação da qualidade e funcionalidade 

do espaço público 

N.º de equipamentos e infra-estruturas de lazer público 

Evolução da área de espaço público por tipologia (ex: 

espaços verdes, estacionamento); 
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FCD Critérios Objectivos  Indicadores 

Variação da área da estrutura ecológica urbana; 

Reabilitação de áreas críticas (ex: frente ribeirinha). 

Mobilidade Avaliação da fluidez de transporte, da 

rede de transportes públicos e 

transferência modal 

Evolução da repartição modal no concelho; 

Variação do tempo de deslocação por modo de transporte; 

Variação da rede de transporte público/colectivo; 

Variação da rede pedonal e de ciclovias; 

Variação da rede de viária; 

Variação da procura de estacionamento; 

Variação dos corredores dedicados a autocarros (TC5) 

Prevenção e diminuição da 

ocorrência de acidentes 

graves 

Compatibilizar os usos do solo na 

envolvente de estabelecimentos com 

risco, criando zonas industriais para os 

mesmos. 

Conter a edificação em zonas de risco e 

melhorar a resposta em caso de 

acidente 

Variação da área ocupada por estabalecimentos 

(abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de 

Julho); 

Variação da área condicionada pela presença dos 

estabelecimentos de risco; 

Variação da densidade populacional nas áreas 

                                                

5 Transporte colectivo 
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FCD Critérios Objectivos  Indicadores 

condicionadas; 

Variação das áreas urbanas, turísticas, industriais e de uso 

público relevante integradas em zonas condicionadas. 

Desenvolvimento 

socioeconómico e 

qualificação humana 

Turismo Avaliação da promoção dos factores de 

diferenciação patrimoniais, naturais e 

rurais. 

Variação do número de estabelecimentos, quartos e da 

capacidade de alojamento no turismo em espaço rural; 

Variação do n.º de percursos turísticos por tipologia 

(patrimonio cultural e naturai). 

Atractividade empresarial Avaliação da capacidade de atracção de 

novos investimentos 

Variação do n.º de estabelecinentos empresariais; 

Variação do n.º de parques empresariais; 

Incentivos fiscais municipais. 

Qualificação humana  Avaliação da promoção do capital 

humano enquanto factor relevante na 

vitalidade económica 

Variação da taxa de ocupação dos equipamentos de 

ensino; 

Variação do nível de educação da população; 

Variação da taxa de desemprego por sector de actividade. 

Valorização ambiental 

e cultural 

Qualidade ambiental Avaliação da qualidade do ambiente e da 

vulnerabilidade aos riscos naturais 

Variação da população servida por ETAR em 

funcionamento; 

Variação do índice de qualidade do ar; 

Variação da população afectada pelo ruído; 
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FCD Critérios Objectivos  Indicadores 

Evolução da população servida por sistema de recolha 

selectiva de RSU’s; 

Vulnerabilidade a riscos naturais (sísmico, inundação e 

erosão costeira). 

Áreas naturais Avaliação da conservação e valorização 

das áreas naturais 

Evolução da integração dos espaços verdes e estrutura 

ecológica urbana em corredores ecológicos; 

Evolução da estrutura ecológica e valorização de áreas 

naturais/classificadas e espécies existentes; 

Evolução da execução das acções e medidas de 

ordenamento preconizadas para áreas 

naturais/classificadas; 

Variação da área da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

Variação dos incêndios florestais (ocorrências e áreas  

ardidas). 

Património cultural e 

paisagem 

Avaliação da conservação e valorização 

do património cultural e paisagem 

Variação de elementos patrimóniais classificados; 

Evolução do estado de conservação do património cultural; 

Variação da despesa municipal em actividades culturais. 

Ligação com a Ria Valorização da Ria Formosa Avaliação da promoção e valorização da Evolução do n.º de espaços de recreio e lazer na frente 



 

Plano Director Municipal de Faro 

Câmara Municipal de Faro 

Relatório de Factores Críticos para a Decisão (AAE) 

 

Novembro 2011  24 

FCD Critérios Objectivos  Indicadores 

Formosa ria Formosa ribeirinha; 

Variação do n.º de habitações na ria; 

Variação da qualidade da água da ria. 

Acesso às praias Avaliação do acesso às praias Variação do n.º de acessos à praia; 

Distância entre os diferentes pontos de acesso. 

Vulnerabilidade Avaliação a vulnerabilidade da ria aos 

riscos naturais 

Variação da percentagem de área edificada e edificável 

inundável; 

Vulnerabilidade à erosão costeira. 

Energia e alterações 

climáticas 

Eficiência energética Avaliação da promoção de eficiência 

energética e de aproveitamento de FER 

Variação do consumo de energia em edifícios e iluminação 

pública; 

Variação do consumo de energia por sector de 

actividade/habitante; 

Variação do n.º de acções e medidas para a promoção da 

eficiência energética e FER. 
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FCD Critérios Objectivos  Indicadores 

Alterações climáticas Avaliação da emissão de GEE e resposta 

às alterações climáticas 

Variação das emissões de GEE por sector de 

actividade/habitante; 

Variação do n.º de acções e medidas de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas. 
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Fontes de Informação 

Os indicadores a utilizar deverão ser seleccionados, desenvolvidos e avaliados em 

função da sua: 

• Relevância: i) associação com principais objectivos da sustentabilidade; ii) 

relação com metas ou valores de referência técnico/científicos ou políticos; iii) 

importância técnica e científica; iv) capacidade de síntese; v) facilidade de 

comunicação da informação; e vi) adequação à escala de análise e à 

sensibilidade do público alvo; 

• Exequibilidade: i) sensibilidade; ii) robustez; iii) custo; iv) operacionalidade dos 

métodos de obtenção, processamento e análise; e v) não confidencialidade da 

informação. 

 

A avaliação a realizar de acordo com os critérios e indicadores apresentados estará 

dependente da disponibilidade de informação resultante dos estudos de elaboração do 

PDMF, assim como de outros estudos complementares, centros de informação (como o 

Instituto Nacional de Estatística) e dados de carácter municipal (a solicitar à CMF e 

equipa de planeamento).  

A lista de indicadores apresentados pode vir a ser ajustada, durante a realização do 

PDMF em função da sua relevância e exequibilidade no processo de avaliação. No 

entanto poderão propor-se, para a fase de seguimento e monitorização, indicadores 

considerados relevantes para os quais não existe neste momento informação de base. 
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6 ANEXOS 

6.1 Quadro de Referência Estratégico  

Tabela 6 - Resumo dos objectivos e metas do QRE 

Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

Programa Nacional de 

Política de Ordenamento 

do Território (PNPOT) 

Lei n.º 58/2007, 4 de 

Setembro; Declaração de 

Rectificação n.º 80-A/2007, 7 

de Setembro; Declaração de 

Rectificação n.º 103-A/2007, 2 

de Novembro 

Constituem objectivos estratégicos da PNPOT: 

• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, 

utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e 

minimizar os riscos; 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, 

atlântico e global; 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais; 

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e 

a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

• Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

activa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Estratégia a longo prazo para a região do Algarve:  

• Qualificar e diversificar o cluster Turismo/Lazer; 

• Robustucer e qualificar a economia e promover actividades intensivas em conhecimento; 

• Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo (reforço da interação e 

complementariedade entre o interior e o litoral); 

• Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira (POOC) 

de Vilamoura - Vila Real 

de Santo António 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 103/2005, de 27 

de Junho 

• Ordenamento dos usos e actividades específicas da orla costeira; 

• Classificação das praias e regulamentação do uso balnear;  

• Valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos;  

• orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

• Defesa e valorização dos recursos naturais e do património histórico e cultural. 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

São contempladas duas UOPG6 na área do município: 

UOPG da ilha de Faro: 

• Realização de um projecto de intervenção e requalificação para a área do domínio hídrico pela 

administração central; 

• Realização de um plano de pormenor (PP) pela CM de Faro, para a área desafectada do domínio 

hídrico.  

UOPG do núcleo da Culatra: 

• Realização de um projecto de intervenção e requalificação e de um plano de praia, pela 

administração central. 

Plano de Ordenamento 

do Parque Natural da Ria 

Formosa 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 78/2009, de 2 

Setembro 

• Fixar o regime de gestão compatível com a protecção e a valorização dos recursos naturais e o 

desenvolvimento das actividades humanas;  

• Actualizar os limites e estatutos das diferentes áreas de protecção;  

• Definir as prioridades de intervenção. 

Plano da Bacia Decreto Regulamentar n.º 
• Assegurar o cumprimento da legislação nacional e comunitária; 

• Resolver as carências, em termos de abastecimento de água e protecção dos meios hídricos;  

                                                

6 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

Hidrográfica (PBH) das 

Ribeiras do Algarve 

12/2002, de 9 Março • Minimizar os efeitos das cheias, das secas e de eventuais acidentes de poluição. 

 

Relativamente à revisão do PDM: 

• As condicionantes, critérios e objectivos decorrentes do PBH relativos aos ecossistemas da REN7, 

relacionados com os meio hídricos, devem ser integrados no PDM. Devem ser desenvolvidos 

estudos para revisão das áreas a integrar na REN, considerando a caracterização física da área do 

PBH (Parte VI do PBH – ribeiras do Algarve). 

• Integrar orientações e condicionamentos para as actividades que constituam ocupações e 

utilizações com potenciais impactes negativos sobre o meio hídrico (captação de águas superficiais 

e subterrâneas, movimentação de terras, florestação, actividades agrícolas, unidades industriais e 

grandes superfícies comerciais, navegação e competições desportivas, extracção de inertes, 

campos de golfe, espaços de recreio e lazer, outras obras de carácter particular) (Parte VI do PBH 

– ribeiras do Algarve). 

Rede Natura 2000 

(PTZPE0017; 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º115-A/2008, de 21 

PTCON0013-Ria formosa/Castro Marim:  

• Preservação de habitats aquáticos e de ecossistemas dunares;  

                                                

7 Reserva Ecológica Nacional. 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

PTCON0013) de Julho • Promoção do uso sustentável dos recursos existentes, particularmente pelas actividades de 

turismo, recreio e lazer. 

PTCON0017-Ria formosa: 

• Manutenção da grande diversidade e área de habitats aquáticos, preservação das aves aquáticas;  

• Manutenção de manchas de outros habitats naturais e semi-naturais assente em práticas agrícolas 

e florestais extensivas;  

• Promoção do uso sustentável dos recursos existentes, particularmente pelas actividades de 

turismo, recreio e lazer.  

Plano Regional de 

Ordenamento Florestal 

(PROF) do Algarve 

Decreto Regulamentar n.º 

17/2006, de 20 Outubro 

• Optimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades;  

• Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas;  

• Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais. 

 

Objectivos por sub-regiões homogéneas (área município de Faro): 

• Sub-região homogénea do Barrocal:implementar e incrementar funções de protecção, de 

conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora, de geomonumentos e de produção; 

• Sub-região homogénea do Litoral: implementação e incrementação de conservação dos habitats, 

de espécies de fauna, flora, geomonumentos, de protecção e de recreio, enquadramento e estética 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

da paisagem. 

Plano Regional de 

Ordenamento do 

Território do Algarve, 

Revisão (PROT-Algarve) 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 102/2007, de 3 

Agosto; Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 188/2007, de 

28 Dezembro 

Incorpora as orientações e objectivos preconizados no PNOPT para a região do Algarve, estruturando a 

mesma em unidades e sub-unidades territoriais. A área do municipio de Faro é abrangida pelas 

seguintes sub-unidades (unidade do Litoral Sul e Barrocal): 

Loulé/São Brás de Alportel: 

• Elaborar estudo específico ou plano intermunicipal relativo ao problema da edificação dispersa 

(incluindo a de génese ilegal). 

Faro/Campina de Faro: 

• Elaborar o plano de urbanização (PU) de Faro/Montenegro, incluindo a envolvente do aeroporto e 

promover a requalificação da Ria Formosa; 

• Equacionar soluções para as áreas de edificação dispersa e área fragmentada a nascente (articular 

com o PU de Olhão); 

• Promover a exploração agrícola viável e sustentável da Campina; 

• Identificar no PDM as áreas de maior interesse paisagístico, estabelecendo regimes de protecção 

específicos; 

• Promover a estruturação urbanística e reforçar a acessibilidade/mobilidade sem comprometer o 

uso agrícola da Campina; 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

• Valorizar a utilização dos terrenos marginais da Ria Formosa em articulação com o POPN –Ria 

Formosa. 

Ria Formosa: 

• Elaborar planos de intervenção nas praias e de PU/PP nos principais aglomerados urbanos e zonas 

envolventes degradadas (articulação com o POPN –Ria Formosa); 

• Concretizar as acções do POOC - Vilamoura-Vila Real de Santo António. 

 

Apresentam-se adicionalmente como objectivos: 

• Assegurar a conservação, recuperação e valorização da rede hidrográfica, dos ecossistemas 

aquáticos e terrestres;  

• Alcançar o bom estado das águas superficiais e subterrâneas;  

• Cumprir as metas estabelecidas para o abastecimento público e para o tratamento de águas 

residuais, respectivamente, 95 % e 90 %;  

• Promover o planeamento e gestão integrada do litoral, nas suas vertentes territorial, 

socioeconómica e ambiental;  

• Inventariar e promover a salvaguarda e valorização do património arqueológico submerso, fluvial 

e costeiro;  
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

• Aproveitar as potencialidades das energias renováveis. 

Regime de Prevenção de 

Acidentes Graves 

Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 

de Julho 

Apresenta como objectivo: 

• Reduzir o risco nos casos em que a localização e a proximidade de estabelecimentos 

aumentam o risco de acidente grave envolvendo substâncias perigosas. 

 

As câmaras municipais devem assegurar na elaboração, revisão e alteração dos planos municipais de 

ordenamento do território que são fixadas distâncias de segurança adequadas entre os 

estabelecimentos abrangidos pelo presente decreto-lei e zonas residenciais, vias de comunicação, 

locais frequentados pelo público e zonas ambientalmente sensíveis (Artigo 5.º). 

Plano Estratégico da Ria 

Formosa 

- 
São indicados três eixos estratégicos e respectivos projectos/acções que abrangem o território do 

município de Faro:  

Eixo 1 - Preservar o património ambiental e paisagístico: 

• P1 -Reestruturação e requalificação das ilhas barreira e espaços terrestres contíguos: 

o P1.1 – ilha de Faro e P1.2 ilha da Culatra, núcleo da Culatra do Farol (de acordo com as 

orientações do POOC de Vilamoura - Vila Real de Santo António). 

• P2.1 – Renaturalização (ilha de Faro, ilha da Culatra/Farol e ilhotes); 

• P2.2 - Alimentação artificial de praias e transposição de barras: 

• P2.3 -Recuperação dunar e lagunar; 
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

• P3 -Requalificação da rede hidrográfica adjacente ao sistema lagunar. 

 

Eixo 2 - Qualificar a interface ribeirinha: 

• P4 – Plano de mobilidade e ordenamento de circulação na Ria; 

• P5 – Criação, requalificação e valorização das infra-estruturas de acostagem e áreas adjacentes. 

 

Eixo 3 - Valorizar os recursos como factor de competitividade: 

• P6 – Plano de valorização e gestão sustentável das actividades ligadas aos recursos da Ria; 

• P7 – Infra-estruturas de apoio ao uso balnear; 

• P8.2 – Requalificação de espaços ribeirinhos com criação de parques públicos e percursos pedonais 

(parque ribeirinho de Faro); 

• P9 – Plano de “marketing” territorial; 

• P10 – Plano de comunicação e divulgação; 

• P11 – Plano de definição de trilhos e percursos de descoberta de valores naturais e patrimoniais da 

Ria; 

• P12 – Instalação de centros de divulgação dos valores naturais e patrimonais da Ria. 

 

Estratégia Nacional para Resolução de Conselho de 
• Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural; Antecipar,  
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Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

a Gestão Integrada da 

zona Costeira (ENGIZC) 

Ministros n.º 82/2009, de 8 

Setembro 

• Prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza ambiental, social e económica;  

• Promover o desenvolvimento sustentável de actividades geradoras de riqueza e que contribuam 

para a valorização de recursos específicos da zona costeira. 

Plano Nacional da Água 

2002-2012 (PNA) 

Decreto-Lei n.º 112/2002, de 

17 de Abril 

•••• Identificar situações de risco nomeadamente, poluição, cheias, e estabelecimento de medidas de 

prevenção/intervenção em situações de emergência;  

•••• Monitorização da água na vertente hidrológica e ecológica;  

•••• Contribuir para o ordenamento e a fiscalização das ocupações e usos do domínio hídrico. 

Plano Nacional para o 

Uso Eficiente da Água 

(PNUEA) 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º113/2005, de 30 

Junho 

Estabelece metas para o uso eficiente da água considerando que podem ocorrer variações devido à 

variabilidade geográfica e social do país, ao fim de um período de 10 anos:  

• Consumo urbano – atingir eficiência de utilização da água de 80%;  

• Consumo agrícola - atingir eficiência de utilização de água de 65%;  

• Consumo industrial – atingir eficiência de utilização da água de 85%. 

Plano Estratégico de 

Abastecimento de Águas 

e Saneamento de águas 

Residuais 2007-2013 

(PEAASAR) 

Despacho n.º 2339/2007, de 14 

Fevereiro 

O PEAASAR tem por base três objectivos principais: universalidade, continuidade e a qualidade do 

serviço; sustentabilidade do sector; protecção dos valores ambientais. 

São objectivos operacionais:  

• Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de água;  
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• Servir cerca de 90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas 

residuais urbanas, em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável deve ser de, pelo 

menos, 70% da população abrangida;  

• Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços;  

• Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local; 

• Cumprir os objectivos decorrentes do normativo nacional e comunitário de protecção do ambiente 

e saúde pública. 

Estratégia Nacional para 

as Florestas 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º114/2006, 15 de 

Setembro  

• Minimização dos riscos de incêndios;  

• Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável;  

• Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos;  

• Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector. 

Plano de Defesa da 

Floresta Contra 

Incêndios 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º65/2006, 26 de 

Maio 

• Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;  

• Redução da incidência de incêndios;  

• Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;  

• Recuperar e Reabilitar ecossistemas. 

Estratégia Nacional de 

Conservação da 

Natureza e da 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º152/2001, 11 

Outubro; Declaração de 

• Conservar a Natureza e a diversidade biológica;  

• Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos;  

• Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos processos de cooperação internacional 
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Biodiversidade (ENCNB) Rectificação n.º 20-AG/2001 na área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido. 

Plano Estratégico para 

os Resíduos Sólidos 

Urbanos 2007-2016 

(PERSU II) 

Portaria n.º 187/2007, de 12 de 

Fevereiro 

Metas a atingir e acções a implementar de modo a cumprir objectivos de desvio de resíduos urbanos 

biodegradáveis de aterro, objectivos de reciclagem e valorização, relativas à gestão de embalagens e 

resíduos de embalagens. 

 

• Prevenção de RSU e promoção da sua reutilização, reciclagem e valorização, de modo a reduzir o 

seu impacte ambiental negativo decorrente da utilização dos recursos naturais numa economia em 

crescimento;  

• Protecção de solos, natureza e biodiversidade. 

Programa de Prevenção 

de Resíduos Urbanos 

(PPRU) 

Despacho n.º 3227/2010, 22 de 

Fevereiro  

Medidas, mecanismos, metas e acções para a operacionalização e monitorização da prevenção de RU 

produzidos em Portugal, conforme o PERSU II, tendo como objectivos específicos principais a redução 

da Quantidade e Perigosidade. 

Plano Estratégico dos 

Resíduos Industriais 

(PESGRI) 

Decreto-lei n.º 89/2002, de 9 

Abril; Declaração de 

Rectificação n.º 23-A/2002, de 

29 Junho 

• Gestão sustentável dos recursos naturais;  

• Protecção e valorização ambiental do território;  

• Conservação da natureza, Protecção da biodiversidade e da paisagem. 

Estratégia para os Despacho n.º 21295/2009, de 
• Potenciar a valorização dos resíduos e utilização de recursos energéticos endógenos de modo a 
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Combustíveis Derivados 

de Resíduos (CDR) 

2009-2020 

22 de Setembro minimizar a quantidade de resíduos a depositar em aterro (Horizonte 2010-2013);  

• Desenvolver o conhecimento e a inovação tecnológica (Horizonte 2009-2020). 

Plano Estratégico para 

os Resíduos Hospitalares 

2011-2016 

Portaria n.º43/2011, 20 de 

Janeiro 

• Reduzir a produção de resíduos hospitalares (Meta 2016: 110 068 t);  

• Minimizar os impactes adversos resultantes dos resíduos produzidos; Garantir e disponibilizar 

informação fiável;  

• Incentivar a investigação e a inovação;  

• Aumentar a reutilização e a quantidade de resíduos encaminhados para reciclagem e outras 

formas de valorização. 

Estratégia Nacional para 

a Energia (ENE 2020) 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 29/2010, de 15 de 

Abril 

• Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74% em 2020;  

• Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes 

endógenas;  

• Criar riqueza e consolidar um cluster energético no sector das energias renováveis em Portugal;  

• Promover o desenvolvimento sustentável; 60% da electricidade produzida e 31% do consumo de 

energia final deve ter origem em fontes renováveis até 2020. 

Plano Nacional de Acção 

para a Eficiência 

Energética (PNAEE) 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 80/2008, de 20 de 

Maio 

Estabelece como meta a alcançar até 2015 a implementação de medidas de melhoria de eficiência 

energética equivalentes a 10% do consumo final de energia, nos termos previstos na Directiva 

n.º2006/32/CE, do Parlamento europeu e do Conselho, de 5 de Abril, relativa à eficiência na utilização 
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2008-2015 final de energia e aos serviços energéticos. 

Programa de Eficiência 

Energética na 

Administração Pública 

(ECO-AP) 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 2/2011, de 12 de 

Janeiro 

Tem por objecto criar condições para o desenvolvimento de uma política de eficiência energética na 

Administração Pública, designadamente nos seus serviços, edifícios e equipamentos, de forma a 

alcançar um aumento da eficiência energética de 20 % até 2020. 

Estratégica Nacional de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ENDS) 

2005-2015 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º109/2007, de 20 

Agosto 

• Promover desenvolvimento científico e tecnológico como base para a inovação e a qualificação; o 

crescimento Sustentado, a competitividade e eficiência Energética;  

• Conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, valorização do Património; satisfação das 

necessidades básicas na área da saúde, educação, formação, cultura, justiça e segurança social;  

• Promover uma administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 

Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC) 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º24/2010, de 1 Abril 

• Conhecer, identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes decorrentes das alterações 

climáticas nos vários sectores;  

• Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta em particular a fenómenos 

meteorológicos extremos;  

• Sensibilizar e divulgar aos cidadãos os principais impactes esperados, assim como disseminar boas 

práticas sectoriais de adaptação. 

Programa Nacional para 

as Alterações Climáticas 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º104/2006, de 23 

• Redução de emissões de GEE por parte dos diversos sectores de actividade; 

• Limitar em 27% o crescimento das emissões de GEE, durante o período 2008 – 2012, face ao ano 
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(PNAC) Agosto; Resolução de Conselho 

de Ministros n.º1/2008, de 4 

Janeiro 

base de 1990.. 

Plano Nacional de Acção 

Ambiente e Saúde 2008-

2013 (PNAAS) 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º91/2008, de 4 

Junho 

Tem como objectivo melhorar a eficácia das políticas de prevenção, controlo e redução de riscos para a 

saúde com origem em factores ambientais, promovendo a integração do conhecimento e a inovação, 

contribuindo para o desenvolvimento económico e social do país. 

Plano Rodoviário 

Nacional-Revisão 

Decreto-Lei n.º222/98, 17 Julho Promover o correcto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o 

desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução do custo global dos transportes, o aumento 

da segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da rede. 

Estratégia Nacional para 

o Mar (ENM) 2006-2016 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 163/2006, 12 

Dezembro 

• Desenvolvimento de actividades ligadas ao mar, promovendo a qualidade do ambiente marinho, 

do crescimento económico e social sustentado;  

• Criação de novos empregos e oportunidades; aproveitar melhor os recursos do oceano e zonas 

costeiras;  

• Salvaguardar o património natural e cultural subaquático.  

Plano Estratégico 

Nacional para as Pescas 

(2007-2013) PROMAR 

 
• Promover a competitividade do sector e adequar a recursos disponíveis, garantir a 

sustentabilidade dos recursos e assegurar a coesão económica e social das comunidades 

piscatórias;  

• Reforçar, inovar e diversificar a produção aquícola;  
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• Criar mais valor e diversificar a indústria transformadora;  

• Desenvolver as zonas costeiras dependentes da pesca. 

Directiva Quadro 

“Estratégia Marinha” 

COM(2005) 505 final Promover o uso sustentável dos mares e a conservação dos ecossistemas marinhos, incluindo o leito 

do mar, estuários e áreas costeiras, dando especial atenção aos sítios com elevado valor em 

biodiversidade. 

Plano de Ordenamento 

do Espaço Marítimo 

(aguarda aprovação e 

publicação) 

 
• Efectuar o levantamento das actividades que se desenvolvem nos espaços marítimos sob 

soberania ou jurisdição portuguesa;  

• Ordenar os usos e actividades;  

• Garantir a utilização, preservação e recuperação sustentável dos recursos; 

• Definir orientações para o desenvolvimento de indicadores de avaliação do desempenho 

sustentável das actividades marítimas. 

Orientações Estratégicas 

para o Sector ferroviário 

 
• Melhorar a Acessibilidade e a Mobilidade;  

• Garantir padrões adequados de Segurança, de Interoperabilidade e de Sustentabilidade 

Ambiental;  

• Evoluir para um Modelo de Financiamento Sustentável e promotor da Eficiência;  

• Promover a Investigação, o Desenvolvimento e a Inovação. 

Orientações Estratégicas 

para o sector Marítimo-

 Para o horizonte 2015, são estabelecidos os seguintes objectivos: 

• Aumentar fortemente a movimentação de mercadorias nos portos nacionais; 



 

Plano Director Municipal de Faro 

Câmara Municipal de Faro 

Relatório de Factores Críticos para a Decisão (AAE) 

 

Novembro 2011  45

Documento 

estratégico 
Diploma legal Objectivos e Metas 

Portuário • Garantir que os portos nacionais se constituem como uma referência para as cadeias logísticas da 

fachada atlântica da Península Ibérica; 

• Assegurar padrões, de nível europeu, nas vertentes de ambiente, de segurança e de protecção no 

sector marítimo-portuário; 

• Melhorar o equilíbrio económico-financeiro dos portos nacionais; 

• Promover o ensino, a qualificação profissional e a investigação, desenvolvimento & inovação; 

• Apoiar o posicionamento competitivo da frota nacional, assim como a manutenção e o reforço de 

tripulações nacionais. 

Orientações Estratégicas 

para o Sistema 

Aeroportuário Nacional 

 Os objectivos a atingir para o Aeroporto de Faro são: 

• Captar tráfegos em outras origens europeias e em particular ampliar a catchment area para o Sul 

da Andaluzia;  

• Melhorar os níveis de serviço aos clientes ficando acima da qualidade média Europeia;  

• Posicionar-se como o aeroporto turístico de referência do Algarve e do Sudoeste da Andaluzia. 

Plano Estratégico 

Nacional – 

Desenvolvimento Rural 

2007-2013 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 147/2006, 2 

Novembro 

Garante a prossecução dos objectivos estratégicos e transversais definidos no PEN:  

• Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal;  

• Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais;  

• Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais. 
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Plano Nacional para a 

Igualdade 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 5/2011, 18 Janeiro 

• Promover o empreendedorismo feminino;  

• Reduzir as assimetrias salariais;  

• Promover planos para a igualdade nas empresas;  

• Promover as igualdades em saúde;  

• Integrar a perspectiva de género no sector do ambiente e organização do território;  

• Promover medidas para a integração da perspectiva de género e não discriminação em função da 

orientação sexual e identidade de género. 

Plano Nacional de 

Promoção da 

Acessibilidade (PNPA) 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 9/2007, 17 Janeiro 

Tem como desígnio: 

• Sensibilizar, informar e formar;  

• Assegurar a acessibilidade no espaço público e no meio edificado;  

• Promover a acessibilidade nos transportes;  

• Apoiar a investigação e cooperação internacional;  

• Fomentar a participação; Garantir a aplicação e o controlo. 

Plano Estratégico 

Nacional de Turismo 

(PENT) 

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 53/2007, 4 de 

Abril 

Articular o turismo com outras áreas, nomeadamente o ordenamento do território, o ambiente, o 

desenvolvimento rural, o património cultural, a saúde, o desporto, as infra-estruturas e o transporte 

aéreo.  

Define cinco eixos de intervenção:  
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• Destinos e produtos;  

• Marcas e mercados;  

• Qualificação de recursos;  

• Distribuição e comercialização;  

• Inovação e conhecimento. 

 


