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NOTANOTANOTANOTA    IIIINTRODUTÓRIANTRODUTÓRIANTRODUTÓRIANTRODUTÓRIA    

O presente relatório consubstancia as várias etapas decorrentes da elaboração do “Plano Municipal de 

Mobilidade e Transportes de Faro” até à presente entrega da “Versão Final do Plano”. 

Após celebração do contrato, fevereiro de 2014, a estrutura do presente relatório do Plano de Mobilidade 

e Transportes, desenvolvida em simultâneo e em estreita articulação com o Plano Diretor Municipal, é 

resultado dos seguintes procedimentos já realizados: 

• Entrega da “Fase I – Estudo de Caracterização e Diagnóstico” em dezembro de 2014, e 

consequente aprovação em Reunião de Câmara em fevereiro de 2015; 

• Entrega do “Plano de Comunicação” em fevereiro de 2016, e posterior desenvolvimento das 

ações de Participação Pública em março e abril de 2016, bem como, a disponibilização ao 

público do inquérito online.  

• Entrega da “Fase II - Cenários, Objetivos, Estratégia, Propostas e Programa de Ação” em janeiro 

de 2017. Em anexo ao documento, juntam-se um conjunto de documentos de relevância para o 

Plano de Mobilidade, a saber: 

o Resultados do inquérito online, disponibilizado no micro-site do plano, sobre as 

perceções da população sobre mobilidade;  

o Síntese dos contributos recolhidos no fórum participativo (painéis temáticos) realizado no 

Paços do concelho.  

Após a entrega da Fase II decorreu a “Apresentação Pública”  das propostas desenvolvidas no ”Plano de 

Mobilidade e Transportes de Faro” promovida em junho de 2017, no qual foi aberto um período de 

discussão junto das diversas instituições, agentes e à sociedade civil em geral. 

A “Fase III – Versão Final do Plano” corresponde à presente entrega do relatório, e contempla a 

integração das fases referidas, com as alterações consideradas necessárias pelas deliberações 

municipais e pareceres das entidades externas. Neste documento são integrados os resultados dos 

contributos recebidos através do formulário de contacto disponibilizado no micro-site do plano para envio 

de sugestões. 
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1.2. ÂMBITO DO PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

Nos últimos anos assistimos a um aumento das alterações dos padrões de mobilidade, resultado da 

intensificação das taxas de motorização, originando, nas áreas com maiores aglomerados urbanos, uma 

degradação progressiva da qualidade de vida das populações. 

O mote de que a qualidade de vida passava pela facilidade de deslocação em automóvel, pela rapidez e 

facilidade de chegada aos destinos, rapidamente originou o caos ao nível da mobilidade nos grandes 

centros urbanos. O congestionamento de tráfego e a poluição atmosférica e sonora são alguns dos 

problemas originados pelo aumento progressivo de veículos automóveis nas vilas e cidades, os quais 

causam stress, problemas de saúde, entre outros, resultando na consequente diminuição da qualidade 

de vida nos centros urbanos. 

Adicionalmente, é sabido que “as densidades de ocupação urbana têm um papel determinante no 

padrão das deslocações e na necessidade de realizar viagens. Densidades de ocupação mais elevadas 

podem contribuir para tornar o transporte público mais viável e podem incentivar deslocações mais 

curtas e, portanto, uma maior utilização dos modos suaves.” (IMTT, 2011) 

Por outro lado, baixas densidades de ocupação, muitas vezes em territórios onde o crescimento urbano 

se deu de forma linear, muito baseado no traçado dos eixos rodoviários, dificultam a conceção e 

estruturação de uma oferta de transportes coletivos capaz de satisfazer as necessidades das 

populações. 

Não menos relevante, no que concerne às opções de mobilidade tomadas pelos cidadãos mas também 

pelas políticas a desenvolver pelos decisores, é o facto da atual conjuntura económica nacional e 

internacional, por vezes com aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis, orientar para a tomada 

de novas opções na estratégia de gestão da mobilidade, promovendo “novas” formas de mobilidade, 

tendencialmente mais sustentáveis. 

Assim, surgiram consciencializações para o estabelecimento de uma nova cultura de mobilidade nas 

vilas e cidades, com a introdução de padrões de mobilidade sustentável, onde os modos suaves de 

deslocação se estabelecem como prioritários. 

No seguimento destas novas tendências nacionais e internacionais, entende-se que o Plano de 

Mobilidade e Transportes (PMT) se consubstancia como um documento estratégico e operacional que 

serve de instrumento de atuação e sensibilização, que fomente a articulação entre os diferentes modos 

de transporte visando a implementação de um sistema integrado de mobilidade de uma forma racional, 

que permita diminuir o uso do transporte individual e, simultaneamente, garanta a adequada mobilidade 

das populações, promova a inclusão social, a competitividade, a qualidade de vida urbana e a 

preservação do património histórico, edificado e ambiental. 
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1.3. OBJETIVOS DO PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

A elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes tem como objetivos principais, norteadores do 

trabalho a desenvolver, os que de seguida se apresentam: 

• Melhorar a integração do planeamento da circulação e dos transportes com outros 

instrumentos de planeamento (ordenamento do território, ambientais, entre outros) 

A correlação entre os diferentes instrumentos de planeamento é fundamental para o sucesso de 

cada um individualmente, bem como para um melhor desenvolvimento da (re) qualificação dos 

lugares. Assim, a elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes de forma conjunta e 

coordenada com o Plano Diretor Municipal beneficia pela correlação entre a organização do 

território, o sistema de transportes e as condições de mobilidade das populações. 

• Promover transportes públicos práticos, próximos das necessidades dos utentes, 

confortáveis, ecológicos e seguros 

As exigências da vida social moderna, originaram a evasão do automóvel nos centros urbanos. 

Os congestionamentos de tráfego, o stress, a poluição, ou a falta de mobilidade começaram a 

ser problemas reais das nossas vilas e cidades. 

As pessoas necessitam de chegar rápido ao seu destino, de forma confortável e prática. O 

conforto e a rapidez são dos fatores que mais influenciam a escolha do meio de transporte a 

utilizar e hoje o automóvel é dos poucos modos de transporte que reúne, quase sempre, essas 

características em simultâneo. Contudo, os diversos constrangimentos associados a este veículo 

(económicos, ecológicos e sociais), impõe a promoção de outros modos de transporte, 

essencialmente os coletivos e os não poluentes, tais como a bicicleta ou o andar a pé. 

Assim, importa equacionar a localização de verdadeiros interfaces entre os diferentes modos de 

transporte, por forma a garantir que a maioria dos cidadãos que vivem, trabalham ou visitam o 

concelho, conseguem deslocar-se confortavelmente e de forma segura até aos pontos de 

interesse, assegurando-se melhores condições ambientais (essencialmente com menor poluição 

atmosférica e sonora) e de sustentabilidade para o município. 
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• Garantir a acessibilidade oferecida pelo sistema de transportes 

Os transportes coletivos têm um efeito de inclusão social, se permitirem o acesso de Todos, 

independentemente das capacidades de cada um. Permitir o acesso, quer aos veículos de 

transporte, quer aos locais de paragem e à informação, resulta na criação de uma maior 

independência para as pessoas com mobilidade condicionada, construindo-se deste modo, uma 

cidade mais democrática. 

Assim é fundamental analisar as condições em que operam os transportes coletivos (mais 

utilizados) num determinado local, bem como as infraestruturas de apoio indispensáveis à sua 

operacionalização e planear de forma a garantir a acessibilidade oferecida pelo sistema de 

transportes, em particular do sistema de transporte coletivo. 

• Fomentar os transportes coletivos através da melhoraria da qualidade do serviço prestado 

Os cidadãos optam, com maior facilidade, por modos de transporte que, para além de 

oferecerem melhores condições económicas, sejam, essencialmente, práticos e eficazes. 

Estimular o desenvolvimento de uma rede de transportes coletivos capaz de responder às 

necessidades dos cidadãos, proporcionará o aumento de interessados na sua utilização. 

A melhoria da qualidade do serviço deve abranger as linhas da rede de transportes coletivos, os 

veículos e as infraestruturas de apoio e os recursos humanos afetos. Neste sentido, a rede deve 

operar com pessoal especializado, interligar os principais pontos de interesse, e possuir veículos 

e infraestruturas adequados, nomeadamente os interfaces, confortáveis e acessíveis a todos os 

cidadãos. 

• Reforçar a segurança, o conforto e a qualidade dos espaços prioritários ao peão e modos 

de transporte não motorizados 

Ao longo dos anos, os centros urbanos foram crescendo no sentido de uma “cultura do 

automóvel”, sendo constantemente ignorados os canais de circulação pedonal ou de circulação 

não motorizada. Há já algum tempo que se compreendeu que a utilização única e exclusiva do 

automóvel não é a solução para a resolução dos problemas de mobilidade das cidades e vilas 

mas sim um meio para se agravarem, cada vez mais, os problemas lá existentes. 

A necessidade premente de garantir rapidez de acesso ao automóvel levou a que o canal 

destinado ao peão e a outros modos suaves de deslocação tendesse a ser reduzido ou, 

inclusive, a desaparecesse. Neste sentido, deverá ser equacionada a redução do impacto do 

automóvel nos espaços urbanos e a melhorias das áreas destinadas à circulação pedonal e 

ciclável, garantindo conforto e fornecendo mais confiança ao peão e ao ciclista para que sintam 
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ser seguro aventurarem-se no conhecimento do território através destes modos mais ecológicos 

e saudáveis. 

• Reduzir o impacto dos transportes sobre a saúde pública e a qualidade de vida dos 

cidadãos 

A implementação de uma rede de transportes sustentável permitirá a concretização deste 

objetivo. Conseguir que um maior número de pessoas utilize os transportes coletivos e os modos 

suaves de transporte, permitirá libertar o número de automóveis a circular no concelho. Menos 

automóveis significa reduzir o tráfego, a emissão de gases poluentes, o ruído e o consumo 

energético. Em contrapartida, a melhoria da mobilidade (veículos e infraestruturas) resultará na 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com mais e melhores meios de transporte, aliados 

a uma eficiência económica e social dos mesmos. 

• Privilegiar e promover os modos de transporte suaves 

O conceito de mobilidade sustentável tem, nos últimos anos, marcado cada vez mais presença 

nas políticas nacionais, europeias e internacionais, pela necessidade premente de se reduzir a 

utilização do transporte individual, de incentivar a utilização dos transportes coletivos e, também, 

de aumentar o uso dos modos suaves, nomeadamente o ciclável e o pedonal. 

Efetivamente, a promoção dos modos suaves em detrimento do transporte individual, sempre 

adequados às características dos territórios e aos seus padrões de ocupação, possibilitam a 

libertação de espaço nas cidades, maioritariamente dimensionados para a circulação e 

estacionamento automóvel e consequentemente indevidamente adaptados aos modos suaves. 

Assim, a transferência modal do transporte individual para os modos suaves permitiria aumentar 

a eficiência energética e reduzir os impactes ambientais provocados pela utilização excessiva do 

automóvel. 

• Melhorar o desempenho ambiental do sistema de transportes, procurando um equilíbrio 

entre o transporte eficaz de pessoas e de bens e os respetivos custos 

Aliado ao cumprimento do objetivo anterior, deve ser equacionada a utilização dos veículos de 

acordo com os trajetos que efetuam, por forma a promover mais eficiência ao nível de custos e 

de desempenho ambiental. Um exemplo a adotar relaciona-se com o tipo de combustível 

utilizado. Os veículos que funcionem com combustíveis fósseis, devem ser direcionados para a 

trajetos mais curtos e/ou menos frequentes; em contrapartida, a utilização de veículos mais 

sustentáveis (veículos a gás, elétricos, entre outros), deve abranger trajetos mais longos e/ou 

mais frequentes. 
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• Analisar a necessidade de investimentos em infraestruturas a realizar a curto e médio 

prazo como contributo à concretização dos objetivos propostos 

O diagnóstico da situação atual permite percecionar quais as debilidades da infraestrutura 

existente, em matéria de transportes, e projetar quais as necessidades efetivas de investimento 

a realizar a curto e médio prazo para o alcance dos objetivos enunciados. 

• Promover uma gestão eficaz do estacionamento 

Nos centros urbanos o estacionamento constitui uma das maiores condicionantes pois o número 

de veículos a circular nestes locais é, por norma, mais elevado do que a disponibilidade de oferta 

de parqueamento. Esta problemática origina tráfego condicionado e estacionamento abusivo nos 

passeios e/ou em lugares dirigidos a pessoas com mobilidade reduzida, veículos de emergência 

e cargas e descargas. Por outro lado, a presença de vias de perfil reduzido, existentes nos 

cascos mais antigos das cidades, condiciona a circulação automóvel e pedonal, já que, por 

vezes não comporta dois sentidos de circulação e passeios de ambos os lados da via. 

Através de uma gestão eficaz do estacionamento e dos sentidos de circulação, poderá melhorar-

se a fluidez de circulação automóvel e pedonal nos principais aglomerados urbanos. 

• Melhorar a eficiência e eficácia do custo do transporte de pessoas e bens 

A distribuição da população num determinado território condiciona a eficiência prática e 

económica dos transportes coletivos que nele operam. Aproximar populações dispersas e 

garantir o acesso de todos os cidadãos aos bens e serviços essenciais pode ser uma tarefa 

dispendiosa se não for planeada. 

Nesse sentido, é imperativa a implementação de uma rede que permita (e/ou melhore) a 

circulação de pessoas e bens adequada às necessidades da população e economicamente 

viável para o município. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

O Plano de Mobilidade e Transportes (PMT), de acordo com o Caderno de Encargos, encontra-se 

subdividido em três fases que se apresentam de seguida: 

• Fase 1 – Estudos de Caracterização e Diagnóstico, Estudos Temáticos Sectoriais e 

Modelo Estratégico; 
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• Fase 2 – Proposta de Plano; 

• Fase 3 – Versão Final do Plano. 

Fase 1 – Estudos de Caracterização e Diagnóstico, Estudos Temáticos Sectoriais e Modelo 

Estratégico: Corresponde à definição preliminar de objetivos e à caracterização e diagnóstico tendo em 

conta o Pacote de Mobilidade do IMTT, o Estudo para a Mobilidade Interurbana do Algarve Central e o 

Plano de Mobilidade Sustentável de Faro (2007/2008). 

Esta fase compreende a recolha e análise de informação essencial para a execução do estudo bem 

como a análise da situação atual, dos mecanismos gerais das deslocações incidindo sobre todos os 

modos de deslocação e respetivas sinergias com o ordenamento do território. 

Corresponde à presente fase onde se entrega o relatório de Caracterização e Diagnóstico. 

Fase 2 – Proposta de Plano: Corresponde à elaboração da proposta de Plano e tem como objetivo 

identificar os elementos que permitem definir a visão futura em termos de mobilidade, explicitando os 

objetivos específicos a atingir, a estratégia e os planos de ação e execução. 

Esta fase terá em conta os diversos pareceres emitidos pelas entidades, quer as que integram a 

Comissão de Acompanhamento, bem como tendo presente os contributos/propostas vertidos na 

proposta de Revisão do PDM, no Relatório Ambiental, na Carta da REN, na Carta da RAN e Mapas do 

Ruído. 

Será desenvolvido o relatório de Proposta de Plano. 

Fase 3 – Versão Final do Plano: Corresponde à apresentação da proposta final do Plano de Mobilidade 

e Transportes, de acordo com os critérios previstos na lei e dos pareceres emitidos pelas entidades com 

competências em razão da matéria e dos resultados da discussão pública. 

Será desenvolvido o relatório contendo a Versão Final do Plano. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE RELATÓRIO 

O presente relatório corresponde à Fase I do PMT, que, segundo o Caderno de Encargos, deverá conter 

a “definição preliminar de objectivos, caracterização e diagnóstico, tendo em conta o Pacote de 

Mobilidade do IMTT, o Estudo para a Mobilidade Interurbana do Algarve Central e o Plano de Mobilidade 

Sustentável de Faro (2007/2008), desenvolvido pela Universidade do Algarve.” 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

9 

 

O relatório apresenta a seguinte organização: 

���� Enquadramento Geral: inclui breve enquadramento à temática da mobilidade e transportes, 

objetivos principais do estudo bem como a organização de todo o estudo e a organização do 

presente documento; 

���� Território e Demografia: apresenta o enquadramento do Município de Faro face à Região do 

Algarve, a sua caracterização demográfica, a análise da sua estrutura económica bem como dos 

alojamentos e das condições dos edifícios; 

���� Padrões de Mobilidade: contém a caracterização dos padrões de mobilidade dos residentes, 

nomeadamente os motivos de viagem, a sua repartição modal, duração e frequência, bem como 

os principais fluxos de viagem; 

���� Caracterização das Infraestruturas: inclui a caracterização das infraestruturas que servem o 

conjunto dos diversos modos de deslocação, nomeadamente ao nível dos sistemas viário, 

ferroviário, marítimo/fluvial e aeroportuário; 

���� Modos de Deslocação: apresenta a caracterização da oferta e da procura nos diversos modos 

de deslocação, nomeadamente nos transportes públicos rodoviário, ferroviário, fluvial, social, 

escolar e táxi, no transporte individual e nos modos suaves, destacando-se o modo pedonal e o 

ciclável; 

���� Interfaces: contém a caracterização dos principais interfaces existentes no Concelho de Faro 

bem como a sua relação com os diversos modos de transporte que os servem; 

���� Estacionamento: inclui a caracterização da oferta de estacionamento, tarifado e gratuito, 

existente no Concelho de Faro bem como a rotação do estacionamento tarifado; 

���� Logística: apresenta a caracterização dos lugares destinados para operações de logística 

urbana e sua regulamentação assim como a identificação dos locais com maior fluxo de 

circulação de veículos pesados; 

���� Segurança Rodoviária: contém a análise dos dados estatísticos referentes aos acidentes 

rodoviários no concelho de Faro, no período 2008-2013, contendo a diferenciação dos acidentes 

quanto à tipologia de vítimas, ao local onde ocorrem e à tipologia de vias; 

���� Qualidade do Ambiente Urbano: inclui abordagem à paisagem urbana e à qualidade dos 

espaços públicos, referindo-se alguns fatores que, solucionados, permitiriam aumentar a 

qualidade do ambiente urbano; 
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���� Avaliação das Condições de Mobilidade Urbana nos Planos de Ordenamento do Território 

em Vigor: apresenta a avaliação de fatores relevantes para a mobilidade nos Planos de 

Urbanização e Planos de Pormenor em vigor, nomeadamente as respeitantes à circulação viária, 

o estacionamento, a rede pedonal e a rede ciclável. 
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2. TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 
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2.1. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

O município de Faro integra a Região do Algarve, única região de Portugal Continental, simultaneamente 

uma NUT II e NUT III, região estatística constituída por 16 concelhos - Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, 

Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. O território da Região do Algarve é também 

coincidente com o distrito de Faro, limitando a Norte com o distrito de Beja, a leste com Espanha, e a sul 

e a oeste com o Oceano Atlântico. 

 
Figura 1.Enquadramento Territorial da Região do Algarve 

Fonte: mpt®, 2014 

A capital do distrito, Faro, insere-se no Sotavento Algarvio ocupando uma posição central no contexto da 

Região do Algarve, confinando a norte com o concelho de São Brás de Alportel, a leste com o concelho 

de Olhão, a oeste com o concelho de Loulé e a Sul com o Parque Natural da Ria Formosa, sob a forma 

de uma extensa área lagunar. 
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O concelho de Faro abrange uma área de aproximadamente 201,9km2, correspondente a um território 

administrativamente dividido em quatro freguesias1: União das Freguesias de Faro, Montenegro, Santa 

Bárbara de Nexe e Conceição-Estoi. A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) detém a maior 

área territorial ainda que, em termos de território ocupável, esteja bastante limitado devido à presença de 

uma grande área ocupada por água. 

 
Figura 2. Enquadramento Territorial do município de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 

O município de Faro ocupa cerca de 4% da área total da Região do Algarve, onde residiam, em 2011, 64 

560 habitantes, o que representa 14% da população da Região, mais 11,2% que em 2001. A densidade 

populacional é, neste território, de 319,9 hab/km2, valor que é significativamente superior ao valor 

registado na Região em que se insere - 90,3 hab/km².  

                                                      
1 Segundo a Lei n.º11-A/2013 de 28 de janeiro, que organiza administrativamente as freguesias, através da criação de freguesias 
por agregação ou por alteração dos limites territoriais. 
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Efetivamente, existe uma área considerável do território municipal que se encontra ocupada por 

superfícies aquáticas, onde se incluem os sapais, canais, pântanos e lagoas, associados, na sua 

maioria, à Ria Formosa. Se estas áreas, cerca de 50km2, não fossem consideradas, a densidade 

populacional ascenderia a cerca de 433hab/km2. 

A Região do Algarve é caracterizada por uma diversidade morfológica e paisagística que lhe confere 

uma identidade e uma diversidade muito peculiar. Justamente é esta diversidade física do território que 

está na origem dos diferentes modos de apropriação urbana do espaço. 

Como é natural, associada a esta diversidade paisagística encontra-se igualmente uma variedade de 

formas de ocupação urbana e um complexo mosaico social, onde coexistem diferentes modos de vida, 

extratos sociais diversificados e formas e funções territoriais idiossincráticas. 

Para um conhecimento mais aprofundado das formas e estruturas de povoamento, evidenciando-se as 

diversas dinâmicas, sociais, económicas e as relações entre lugares, freguesias e concelhos, bem como 

a tipologia de povoamento, critérios condicionantes da mobilidade de um território, deve ser consultado o 

capítulo do Plano Diretor Municipal relativo às Formas e Estruturas de Povoamento. 

Com efeito, a conjugação dos fatores edáficos e climáticos confere à Região do Algarve a definição de 

três grandes unidades de paisagem, que correspondem a diferentes padrões de organização espacial, 

povoamento e estrutura económica: o Litoral, o Barrocal e a Serra. 

Neste âmbito, o município de Faro insere-se em duas subunidades morfotipológicas: 

� a Norte do concelho o Barrocal, que corresponde a uma área de declives mais acentuados; 

� a Sul do concelho o Litoral, com características intermédias de planície. Este Litoral, por sua vez, 

subdivide-se em Campina, cuja principal característica se prende com a excelente qualidade dos 

solos que lhe tem determinado a prática agrícola; e Zona Lagunar (Ria Formosa), que 

corresponde às zonas húmidas e a zona dos Caliços, situada a nascente do concelho e 

caracterizada pelas suas elevações suaves que se estendem até Olhão2. 

Segundo o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT Algarve), a densa ocupação existente 

nas zonas urbanas do Barlavento e do Sotavento embora, e neste último, esta ocupação seja mais 

condicionada pelos acessos ao mar, contrasta com a ocupação incipiente e concentrada em pequenos 

núcleos urbanos existentes na Costa Vicentina, na Serra e no Baixo Guadiana. 

                                                      
2 Carta Educativa do Concelho de Faro - Alteração, 2009 
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Esta situação é alvo de preocupação e uma realidade presente nos Planos de Ordenamento da Orla 

Costeira do Algarve que apontam para a requalificação e a valorização da faixa costeira, impondo sérias 

limitações às ocupações futuras.  

Acresce, a existência do Parque Natural da Ria Formosa que constituí um importante elo de ligação do 

território ao mar propriamente dito. 

Geograficamente, Faro insere-se na área territorial da Ria Formosa (através das freguesias de 

Montenegro, São Pedro e Sé), juntamente com os concelhos de Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de 

Santo António, numa extensão aproximada de 57km de comprimento. 

Esta unidade paisagística constitui um sistema lagunar de dimensão significativa no seu contexto de 

integração territorial, sendo a mais importante área húmida do Sul do país pela sua diversidade e 

complexidade estrutural, estando protegida, a sul, por uma série de ilhas-barreira (Barreta, Culatra, 

Armona, Tavira e Cabanas), separadas entre si por barras móveis, algumas fixas artificialmente, que 

estabelecem a comunicação entre a Ria e o Oceano. 

Este território integra ainda espaços com estatutos de conservação, desde os incluídos na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, até aqueles que, simultaneamente, constituem Sítios de Importância 

Comunitária e Zonas de Proteção Especial da Rede Natura 2000. 

Neste âmbito, a Ria Formosa, que atualmente tem o estatuto de Parque Natural segundo o Decreto-Lei 

n.º 373/87, é possuidora de elevado valor científico, cultural, social e económico, que se tem preservado 

ao longo do tempo, apresentando-se assim, como um elemento estruturante da paisagem. É ainda Zona 

Húmida de Importância Internacional inscrita na Lista de Sítios da Convenção de Ramsar, Zona de 

Proteção Especial para Aves, Sítio Geminado com Domaine de Certes Le Teich (França) e Sítio da Lista 

Nacional de Sítios ao abrigo da Diretiva Habitats (92/43/CEE) aprovado em Conselho de Ministros 

segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97. 

O município de Faro assume um papel central na Região, não só pelas especificidades das funções 

centrais, mas também por ancorar um conjunto de infraestruturas, equipamentos e serviços que se 

consideram estruturantes no âmbito da Região do Algarve, nas quais se inclui a Universidade do 

Algarve, o Aeroporto Internacional de Faro, o Hospital Distrital de Faro, o Parque das Cidades e um 

vasto conjunto de serviços cujas sedes se localizam neste território como sejam as Estradas de Portugal, 

Entidade Regional de Turismo do Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve, bem como um conjunto alargado de direções regionais. 

Na Região do Algarve é notável o franco crescimento da náutica de recreio, nomeadamente marinas e 

portos de recreio, muito associada à atividade turística na Região. Apesar de existir uma doca de recreio 

na cidade de Faro ela não é das mais relevantes da região, localizando-se, as principais marinas e 

portos de recreio, em Lagos, Portimão, Vilamoura, Albufeira, Olhão e Vila Real de Santo António. 
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É reconhecido que o Algarve dispõe de condições favoráveis para o crescimento neste domínio: uma 

extensa linha de costa e de bacias interiores (rios navegáveis e albufeiras, por exemplo), clima e 

navegabilidade excelentes ao longo de toda a costa, uma localização privilegiada no cruzamento das 

rotas do Atlântico e Mediterrâneo, boas ligações aéreas, segurança e acolhimento. 

No que concerne aos portos comerciais, destacam-se o porto de Faro e Portimão. O porto de Portimão 

tem a particularidade de se constituir como um polo importante para a escala de paquetes de cruzeiro. 

No quadro da globalização e da construção europeia, coloca-se o desafio do ordenamento da logística e 

dos parques empresariais. Neste sentido, e sendo a região do Algarve deficitária em espaços para 

acolhimento de empresas, estão previstos um conjunto de investimentos no domínio da logística, no qual 

se destaca a Plataforma Logística de Tunes. 

Ainda neste âmbito, o Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF) constitui-se como uma 

verdadeira plataforma logística e de distribuição para todo o Algarve, quer ao nível do abastecimento 

local e regional, quer no que diz respeito às trocas comerciais com o resto do País e, mesmo, com o 

mercado externo, em especial, com Espanha. 

Também no âmbito do posicionamento Faro no contexto do Algarve, importa referir a sua localização 

central em termos de acessibilidades, com eixos viários estruturantes, linha férrea e ligações aéreas, 

constituindo-se como pontos fortes no reforço das articulações inter-regionais/intrarregionais e 

transfronteiriças, com os centros urbanos do Sul da Espanha, nomeadamente Sevilha e Huelva. 

Face a este contexto, o Modelo Territorial estabelecido pelo PROT oferece uma configuração espacial 

prospetiva do Algarve que procura “equilibrar a rede urbana entre o Barlavento e o Sotavento, e por 

outro lado, promover a plena integração funcional e de oportunidades de desenvolvimento da Costa 

Vicentina, da Serra e Baixo Guadiana. A ocupação turística deverá refletir-se num modelo mais 

equilibrado, com benefícios para toda a Região. Em termos, de inserção da Região no País e na 

Península Ibérica pretende-se assegurar as interligações com o Alentejo e a Andaluzia, o que requer o 

desenvolvimento das acessibilidades, logística e telecomunicações, bem como a criação de pólos que 

favoreçam a internacionalização económica e cultural e a investigação e desenvolvimento, dentro das 

especializações existentes e a promover” (PROT Algarve). 

 

2.2. DEMOGRAFIA  

O concelho de Faro localiza-se na sub-região do Algarve (NUTS III), na zona central da Região do 

Algarve (NUTS II), junto ao litoral. O concelho de Faro é sede de distrito e é um dos 16 concelhos que 

constituem a região do Algarve. Localiza-se no sotavento do litoral e barrocal algarvio. Faz fronteira a 
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norte com o concelho de S. Brás de Alportel, a sul com o Oceano Atlântico, a este com Olhão e a oeste 

com Loulé. 

O concelho de Faro possui uma área de 201,9 km2, aproximadamente 4% da área total da região do 

Algarve e tem uma população de 645603 habitantes, cerca de 14% da população residente no Algarve. O 

concelho segundo a lei n.º11-A/2013 de 28 de Janeiro, que organiza administrativamente as freguesias, 

através da criação de freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais, é composto por 4 

freguesias: União de freguesias de Conceição e Estoi, União de freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), 

Montenegro e St.ª Bárbara de Nexe. 

Ainda assim, a análise estatística desenvolvida realiza-se com base nas 6 freguesias anteriores dado 

que a informação disponível na base do INE se encontra desagregada nessas unidades e a comparação 

com anos anteriores ser mais simples.  

 O presente relatório tem como objetivo central uma análise sociodemográfica do concelho de Faro tendo 

por base os Censos de 2011 e anuários estatísticos, sempre que necessário serão feitas comparações e 

análise de evoluções entre os indicadores dos anos anteriores.  

Os aspetos que irão ser considerados são: a dinâmica da população residente, a sua distribuição pelas 

freguesias e lugares e a sua caracterização, em termos de género, idades e qualificação académica. 

 

2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Caracterização geral Caracterização geral Caracterização geral Caracterização geral     

De acordo com os Censos de 2011, no concelho de Faro residem 64560 habitantes numa área de 201,9 

km2, valores que se traduzem numa densidade populacional de cerca de 320 hab./km2, colocando este 

concelho no conjunto daqueles que, na Região do Algarve, possuem uma densidade populacional 

superior à média da região (90,3 hab./km2). 

Quadro 1. Área, população residente e densidade populacional do concelho e respetivas freguesias, 2011 

Unidade Territorial População Residente Área (km2) Densidade Populacional 
(hab/km2) 

Conceição 4 524 21,81 207,4 

Estoi 3 652 46,59 78,4 

Santa Bárbara de Nexe 4 116 37,96 108,4 

                                                      
3 INE, Censos 2011 
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Faro (S. Pedro) 14 577 10,97 1 328,6 

Faro (Sé) 29 542 61,28 482,1 

Montenegro 8 149 23,24 350,7 

Concelho Faro 64 560 201,85 319,9 

Fonte: INE, Censos 2011 

A população residente no concelho distribui-se de uma forma diferenciada pelas freguesias no ano de 

2011: Estoi regista 78,4 hab./km2, Santa Bárbara de Nexe 108,4 hab./km2, Conceição 207,4 hab./km2, 

contrastando com Montenegro que regista 350,7 hab./km2, Faro (Sé) 482,1 hab./km2 e Faro (S. Pedro) 1 

328,6 hab./km2. De facto, as freguesias de Faro (Sé) e Faro (S. Pedro) são as mais populosas, em 

comparação com as restantes, onde apenas a freguesia de Montenegro atinge mais de 8000 habitantes. 

Representando a área do concelho aproximadamente 4% da região do Algarve e a sua população 

aproximadamente 14%, o concelho apresenta a 2.ª densidade populacional mais alta registada na região 

Algarvia (quadro 3).  

Quadro 2. Densidade Populacional na região, sub-região e concelho de Faro, 2011 

Unidade Territorial Área (km2) População Residente Densidade Populacional 
(hab/km2) 

Portugal 92 212,02 10 562 178 114,5 

Algarve 4 996,79 45 1006 90,3 

Faro 201,85 64 560 319,9 

Fonte: INE, Censos 2011 

O posicionamento do concelho de Faro no contexto da região do Algarve deixa transparecer as 

dicotomias diferenciadas, apresentando uma densidade populacional superior à registada em todos os 

concelhos com exceção de Olhão que apresentam mais indivíduos por km2. Em termos de quantitativo 

populacional Faro também se posiciona numa posição cimeira no contexto Algarvio apenas ultrapassado 

por Loulé. 
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Quadro 3. Densidade populacional no concelho de Faro e concelhos vizinhos, 2011 

Unidade Territorial Área (km2) População Residente Densidade Populacional 
(hab/km2) 

Albufeira 140,66 40 828 290,3 

Alcoutim 575,36 2 917 5,1 

Aljezur 323,5 5 884 18,2 

Castro Marim 300,84 6 747 22,4 

Faro 201,85 64 560 319,9 

Lagoa 88,25 22 975 260,3 

Lagos 212,99 31 049 145,8 

Loulé 764,39 70 622 92,4 

Monchique 395,3 6 045 15,3 

Olhão 130,86 45 396 346,9 

Portimão 182,06 55 614 305,5 

São Brás de Alportel 153,37 10 662 69,5 

Silves 680,06 37 126 54,6 

Tavira 606,97 26 167 43,1 

Vila do Bispo 179,06 5 258 29,4 

Vila Real de Santo António 61,25 19 156 312,8 

Fonte: INE, Censos 2011 

A figura seguinte ilustra as densidades populacionais dos concelhos constituintes da região do Algarve e 

a posição cimeira que Faro ocupa nesse espetro. 
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Figura 3. Densidade populacional do Algarve, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

De um modo geral, a população de Portugal e do Algarve cresceram a vários ritmos desde meados do 

século passado. Após o decréscimo populacional durante as décadas de 50 a 70 registado por toda a 

região do Algarve, no qual o concelho de Faro não fugiu à regra (em 1970 registava 30535 habitantes 

face aos 35651 habitantes em 1960, o que significa uma perda de população na ordem dos 14%), em 

grande parte devido ao intenso fluxo migratório para outras regiões do país (principalmente para a 

Grande Área Metropolitana de Lisboa) e para alguns países do centro da Europa, o concelho de Faro 

tem vindo a registar um aumento gradual desde 1970.4 

Considerando os dados disponibilizados pelo INE relativamente ao Recenseamento Geral da População 

e Habitação de 2011, constata-se a existência de tendências evolutivas com ritmos evolutivos 

diferenciados, consoante a unidade territorial considerada. O concelho de Faro tem vindo a acompanhar 

o ritmo de crescimento populacional da região Algarvia com uma variação positiva de 27,2% entre 1991 

e 2011; a região do Algarve registou para o mesmo período uma evolução populacional de 32,1%. 

 

                                                      
4 Relatório de Avaliação da Execução do PDM de Faro, 2008, Município de Faro, abril de 2011, pág. 9 

Faro 
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Quadro 4. População residente na região do Algarve e concelho de Faro, 1991, 2001 e 2011 

Unidade 
Territorial 

População Residente 
Variação 

População 
Residente 91/01 

Variação 
População 

Residente 01/11 

Variação 
População 

Residente 91/11 

1991 2001 2011 Efetivos % Efetivos % Efetivos % 

Algarve 341 404 395 218 451 006 53 814 15,8 55 788 14,1 10 9602 32,1 

Concelho de Faro 50 761 58 051 64 560 7 290 14,4 6 509 11,2 13 799 27,2 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011  

Os concelhos que fazem parte da região do Algarve apresentam, nesta matéria, comportamentos 

evolutivos diferenciados, associados às especificidades das suas dinâmicas socioecónomicas que, por 

sua vez, se traduzem em diferentes capacidades de atração e fixação da população e justificam as 

variações populacionais registadas. Entre 1991 e 2011, os municípios de Alcoutim (-36,2%), Monchique 

(-17,3%), Vila do Bispo (-8,7%) e Castro Marim (-0,8%) foram os únicos que registaram perdas 

populacionais, enquanto os restantes apresentam uma variação populacional positiva desde 1991. O 

caso de Albufeira com uma variação entre 1991 e 2011 de 94,9% é verdadeiramente excecional, bem 

como um conjunto de concelhos com evoluções populacionais superiores a 40%, nomeadamente, Loulé, 

Lagos, Portimão e S. Brás de Alportel. 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

22 

 

Quadro 5. População residente no concelho de Faro e concelhos vizinhos, 1991, 2001 e 2011 

Área Territorial 

População Residente Variação (%) 

1991 2001 2011 1991 - 2001 2001 - 2011 1991 - 2011 

Albufeira 20 949 31 543 40 828 50,6 29,4 94,9 

Alcoutim 4 571 3 770 2 917 -17,5 -22,6 -36,2 

Aljezur 5 006 5 288 5 884 5,6 11,3 17,5 

Castro Marim 6 803 6 593 6 747 -3,1 2,3 -0,8 

Faro 50 761 58 051 64 560 14,4 11,2 27,2 

Lagoa 16 780 20 651 22 975 23,1 11,3 36,9 

Lagos 21 526 25 398 31 049 18,0 22,2 44,2 

Loulé 46 585 59 160 70 622 27,0 19,4 51,6 

Monchique 7 309 6 974 6 045 -4,6 -13,3 -17,3 

Olhão 36 812 40 808 45 396 10,9 11,2 23,3 

Portimão 38 833 44 818 55 614 15,4 24,1 43,2 

São Brás de Alportel 7 526 10 032 10 662 33,3 6,3 41,7 

Silves 32 924 33 830 37126 2,8 9,7 12,8 

Tavira 24 857 24 997 26167 0,6 4,7 5,3 

Vila do Bispo 5 762 5 349 5 258 -7,2 -1,7 -8,7 

Vila Real de Santo António 14 400 17 956 19 156 24,7 6,7 33,0 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

No último período intercensitário respeitante a 2001 – 2011, o concelho de Faro posiciona-se numa 

segunda linha de crescimento, registando um crescimento populacional de 11,2%, próximo da média 

registada no algarve de 14,1%. A figura seguinte ilustra a evolução da população da região Algarvia 

entre 2001 e 2011 e o posicionamento do concelho de Faro. 
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Figura 4. Evolução da População do Algarve, 2001 – 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. Evolução e Distribuição da PopulaçãoEvolução e Distribuição da PopulaçãoEvolução e Distribuição da PopulaçãoEvolução e Distribuição da População    

2.2.2.1 Evolução e distribuição da população, por freguesias 

No último período intercensitário (2001 - 2011) o concelho registou, como anteriormente referenciado, 

um acréscimo populacional, mantendo a tendência evolutiva registada em períodos anteriores.  

 

Gráfico 1. Evolução da população residente no concelho de Faro, de 1960 a 2011 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1960 -2011. 

Faro 
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Efetivamente, o concelho de Faro tem vindo a experimentar uma evolução populacional positiva desde 

meados do século XX, registando em 1960, 35 651 habitantes. Depois de uma quebra populacional 

sentida na década 60 do século passado, Faro tem sentido uma escalada populacional para se cifrar em 

64 560 habitantes em 2011. 

Ao contrário do observado noutros concelhos da região, desde 1981, o concelho de Faro não sofreu 

oscilações acentuadas de variação de população. Esta realidade deve-se ao facto do concelho ser, 

tradicionalmente, atrativo em termos da concentração de serviços e de atividades económicas, resultante 

do seu estatuto de capital de distrito. Este fator confere-lhe uma capacidade atrativa demográfica 

diferente dos outros concelhos do litoral, que apresentam crescimentos demográficos induzidos, 

essencialmente, pelo sector turístico, ou seja, variáveis ao longo dos anos.5 

Para melhor analisar os comportamentos evolutivos do concelho é importante referenciar a realidade das 

freguesias que o constituem. O concelho é polarizado pelas freguesias do sistema urbano da cidade de 

Faro, designadamente Faro (Sé) com 45,8% da população concelhia em 2011 e Faro (S. Pedro) com 

22,6%.  

Em termos evolutivos apenas a freguesia de St.ª Bárbara de Nexe apresentou uma diminuição da 

população nos dois períodos intercensitários, -5% no período 91/01 e -0,1% em 01/11. Todas as outras 

tiveram aumentos significativos da população, sendo mais expressivo na freguesia de Montenegro 

(146% entre 1991 e 2011). 

 Quadro 6. População residente no concelho de Faro e respetivas freguesias, 1991, 2001 e 2011 

Unidade 
Territorial 

1991 2001 2011 Variação População Residente 
(%) 

hab. % hab. % hab. % 91/01 01/11 91/11 

Conceição 3 662 7,2 3 751 6,5 4 524 7,0 2,4 20,6 23,5 

Estoi 3 100 6,1 3 538 6,1 3 652 5,7 14,1 3,2 17,8 

Santa Bárbara 
de Nexe 

4 338 8,5 4 119 7,1 4 116 6,4 -5,0 -0,1 -5,1 

Faro (S. Pedro) 11 228 22,1 12 761 22,0 14 577 22,6 13,7 14,2 29,8 

Faro (Sé) 25 120 49,5 28 546 49,2 29 542 45,8 13,6 3,5 17,6 

Montenegro 3 313 6,5 5 336 9,2 8 149 12,6 61,1 52,7 146,0 

Concelho Faro 50 761 100 58 051 100 64 560 100 14,4 11,2 27,2 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011  

                                                      
5 Relatório de Avaliação da Execução do PDM de Faro, 2008, Município de Faro, abril de 2011, pág. 10 
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Gráfico 2. Variação da população residente, 1991/2001, 2001/2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011  

A distribuição da população, residente no espaço, traduz-se na sua densidade populacional, assumindo 

esta valores equiparados ao nível das freguesias constituintes do concelho de Faro, variando, em 2011, 

entre o valor mínimo de 78 habitantes por km2, registados na freguesia de Estoi, e o valor máximo, de 1 

329 habitantes por km2, registados na freguesia de Faro (S. Pedro). 
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Quadro 7. Densidade Populacional no concelho, segundo as freguesias, 1991, 2001 e 2011 

Unidade Geográfica 
Densidade Populacional (hab/km2) 

1991 2001 2011 

Conceição 168 172 207,4 

Estoi 67 76 78,4 

Santa Bárbara de Nexe 114 109 108,4 

Faro (S. Pedro) 1 023 1 162 1 328,6 

Faro (Sé) 399 454 482,1 

Montenegro 140 225 350,7 

Concelho Faro 249 285 319,9 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011  

A distribuição diferenciada da população no espaço concelhio e as variações que a mesma tem 

registado entre 1991 e 2011, demonstra o aumento da população residente e por sua vez da densidade 

populacional, em todas as freguesias, com exceção da freguesia de St.ª Bárbara de Nexe.  

 

2.2.2.2 População residente no concelho, por lugares 

No que respeita à distribuição da população por lugares, segundo os Censos de 2011 foram identificados 

mais de 100 lugares, onde a população reside, sendo que as freguesias de Conceição, Estoi e St.ª 

Bárbara de Nexe são as que têm mais lugares, por oposição às freguesias de Montenegro e do sistema 

urbano da cidade de Faro que sendo mais habitadas apresentam menos lugares. Alem destes lugares, 

segundo o critério de classificação do INE foram ainda identificados lugares residuais sem expressão na 

população do Concelho. 

Naturalmente os lugares referenciados com maior população dizem respeito à cidade de Faro e às sedes 

de freguesia, como é percetível na Figura 5. 
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Figura 5. Distribuição da população residente por lugar 

Fonte: INE, Censos 2011 

Através da figura seguinte é possível atestar que o sistema urbano da cidade de Faro se destaca no 

panorama Algarvio, constituindo a principal aglomeração urbana em termos quantitativos da região do 

Algarve e afirmando a cidade como a sede e capital da região, o que comprova o seu poder de atração e 

de fixação de pessoas. 
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Figura 6. População residente em lugares com 2000 ou mais habitantes no Algarve, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. Estrutura da população por grupos etários e sexoEstrutura da população por grupos etários e sexoEstrutura da população por grupos etários e sexoEstrutura da população por grupos etários e sexo    

Os 64 560 habitantes residentes no concelho de Faro, de acordo com o último Recenseamento Geral da 

População e Habitação (INE 2011), distribuem-se de forma relativamente equilibrada entre ambos os 

sexos, com um ligeiro predomínio dos elementos do sexo feminino conforme se pode observar no gráfico 

seguinte. 

   
Gráfico 3. Distribuição da população residente, segundo o sexo no concelho, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011  

Faro 
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A distribuição populacional, segundo o sexo, traduz-se na relação de masculinidade6 seguidamente 

apresentada, com o concelho de Faro a registar em 2011 um rácio de 92,1.  

Quadro 8. Relação de Masculinidade no concelho de Faro e respetivas freguesias, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 
Relação de masculinidade 

2001 2011 

Conceição 99,4 100,6 

Estoi 103,7 97,5 

Santa Bárbara de 
Nexe 102,5 98,1 

Faro (S. Pedro) 93,1 92,3 

Faro (Sé) 89,5 87,6 

Montenegro 100,9 98,6 

Concelho Faro 93,6 92,1 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011  

Em termos da distribuição da população residente segundo o género, em 2011, na freguesia de 

Conceição estabeleceu-se praticamente a paridade entre géneros. Entre 2001-2011 a tendência geral foi 

a diminuição da relação de masculinidade quer no concelho quer em todas as freguesias com exceção 

de Conceição. Relativamente à relação de masculinidade em 2011 do concelho e do Algarve (95,2) o 

número de mulheres é ligeiramente superior aos dos homens. 

No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição da população residente segundo os grandes grupos 

etários e sexo no concelho de Faro em 2011. Da análise deste gráfico conclui-se que não existe 

diferenças significativas entre os sexos em cada um dos grandes grupos etários. O grupo etário 0-14 

anos é o único onde o número de homens é superior ao das mulheres, nos restantes o número de 

mulheres é superior, esta situação está de certa forma relacionada com a esperança de vida do sexo 

feminino ser superior à dos masculinos. 

Por outro lado, aproximadamente 57% da população residente em 2011 concentra-se no escalão dos 25 

aos 64 anos, sendo igualmente de destacar o facto do escalão dos 65 anos ou mais concentrar mais 

população que o dos 0 aos 14 anos, reflexo dos fenómenos demográficos atuais, o aumento da 

                                                      
6 Quociente entre os efetivos populacionais do sexo masculino e os do sexo feminino (habitualmente expresso por 100 (10^2) mulheres). 
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longevidade e consequentemente o envelhecimento da populacional, fenómenos que têm vindo a 

acentuar na última década, conforme se visualiza na pirâmides etárias seguidamente apresentadas. 

Uma análise mais a fundo revela uma ligeira supremacia da população mais idosa, conforme se visualiza 

nas pirâmides etárias seguidamente apresentadas.  

 
Gráfico 4. Distribuição da população residente, por sexo e grandes grupos etários no concelho de Faro, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Analisando as pirâmides etárias do concelho de Faro para os anos 1991, 2001 e 2011, é possível 

verificar, em termos de valores absolutos, o progressivo envelhecimento da população residente, através 

do alargamento no topo (aumento do número de idosos). É também notório o alargamento da base da 

pirâmide o que corresponde a um reforço das camadas mais jovens da população ao longo do período 

em análise. As classes dominantes têm vindo desde 1991 a situarem-se nas camadas mais adultas da 

população, posicionando-se em 2011 nos grupos etários 30 – 34 anos e 35 – 39 anos. 

O concelho de Faro apresenta em 2011 uma pirâmide do tipo envelhecida, com uma base mais estreita 

do que a classe dos adultos, o que reflete um reforço da população adulta conjugado com um aumento 

da esperança de vida. 
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Gráfico 5. Pirâmides Etárias do concelho de Faro, 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 - 2013 

 
Gráfico 6. Pirâmide Etária do concelho de Faro, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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A realidade descrita ao nível concelhio no ano de 2011, associada ao maior peso da população com 65 

ou mais anos face à população mais jovem é comum em todas as freguesias do concelho, com exceção 

da freguesia de Montenegro onde o efetivo de jovens (0-14 anos) é superior ao efetivo de idosos (> 65 

anos). De fato, segundo a Carta Social do concelho de Faro, 2008 - 2013, pág. 27, “O caso de 

Montenegro é específico na medida em que se traduz num núcleo em expansão e com capacidade de 

captação de públicos jovens que, muitas vezes, têm emprego na cidade.” 

Verificando a evolução das pirâmides etárias entre 1991 e 2011 das várias freguesias do concelho de 

Faro e o seu posicionamento em 2011, é possível realizar a seguinte sistematização: 

• As freguesias de Conceição, St.ª Bárbara de Nexe e Estoi apresentam pirâmides etárias 

envelhecidas bastante pronunciadas, com um evidente reforço das camadas da população 

adulta dos estratos etários mais elevados. Relevam populações bastante maduras e um 

envelhecimento progressivo destas populações; 

• Em Faro (Sé) a pirâmide etária também é do tipo envelhecidas embora não tão pronunciada 

como as anteriores, onde a “curvatura” se processa em camadas da população adulta dos 

estratos mais jovens (30-34 anos e 35-39 anos); 

• Nas freguesias de Faro (S. Pedro) e Montenegro as pirâmides etárias relevam uma tendência 

progressiva para pirâmides do tipo rejuvenescida o que se traduz no rejuvenescimento na base 

da pirâmide. 

 
Gráfico 7. Pirâmides Etárias de Conceição, 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 - 2013 
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Gráfico 8. Pirâmide Etária de Conceição, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Gráfico 9. Pirâmides Etárias de Estoi, 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 - 2013 
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Gráfico 10. Pirâmide Etária de Estoi, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Gráfico 11. Pirâmides Etárias de St.ª Bárbara de Nexe, 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 – 2013 
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Gráfico 12. Pirâmide Etária de St.ª Bárbara de Nexe, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Gráfico 13. Pirâmides Etárias de Faro (S. Pedro), 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 - 2013 
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Gráfico 14. Pirâmide Etária de Faro (S. Pedro), 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 
Gráfico 15. Pirâmides Etárias de Faro (Sé), 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 – 2013 
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Gráfico 16. Pirâmide Etária de Faro (Sé), 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Gráfico 17. Pirâmides Etárias de Montenegro, 1991 e 2001 

Fonte: Adaptado de Carta Social do concelho de Faro, 2008 – 2013 
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Gráfico 18. Pirâmide Etária de Montenegro, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

O rejuvenescimento na base da pirâmide tem consequências sobretudo a longo prazo, nas gerações 

ativas futuras e no dinamismo do mercado de trabalho; o envelhecimento no topo repercute-se a curto 

prazo, dependendo da maior ou menor longevidade da população. 

Com recurso ao gráfico seguinte, analisando a distribuição da população por grandes grupos etários nas 

várias freguesias do concelho de Faro em 2011, reforça-se as ilações anteriores, na medida em que: 

• As freguesias de Estoi e St.ª Bárbara de Nexe apresentam uma população idosa com um peso 

relativo superior à média do concelho (18%) o que configura uma população bastante 

envelhecida, bem como o menor peso relativo das camadas mais jovens; 

• Em relação às freguesias de Montenegro e Faro (S. Pedro), são as que registam o menor peso 

relativo da população idosa e o maior peso relativo dos grupos etários mais jovens; 

• A população adulta e ativa é mais significativa em Montenegro e no sistema urbano de Faro. 
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Gráfico 19. Distribuição da população nas freguesias do concelho de Faro por grupos funcionais, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

O concelho de Faro no contexto da região do Algarve é um dos concelhos onde a percentagem de 

jovens7 é das mais elevadas ao mesmo tempo que a percentagem de idosos8 é das mais reduzidas, 

conforme se pode observar na figura seguinte. 

 
Figura 7. Percentagem de jovens (esquerda) e Percentagem de idosos (direita) no Algarve, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

                                                      
7  População 0-14 anos / População residente * 100 

8 População com 65 anos ou mais / População residente * 100 

Faro Faro 
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Relativamente à variação dos grandes grupos etários entre 2001 e 2011 fica claro que no concelho de 

Faro todos os grupos apresentam variação positiva, com exceção da população jovem dos 15 – 24 anos 

com uma variação negativa de -24,7%. Constata-se no entanto, que os incrementos verificados são 

maiores nos grupos etários idosos e mais reduzidos nos grupos etários mais jovens. Este fato indicia que 

a regeneração da população pelo incremento da população jovem é suplantado pelo maior incremento 

da população idosa. 

A maioria das freguesias seguiu a tendência no aumento no número de efetivos dos 0-14 anos embora 

St.ª Bárbara de Nexe (-10,7%) e Faro (Sé) (-3,3%), tenham registado um decréscimo do número de 

efetivos mais jovens. Em Montenegro assistiu-se a um crescimento significativo das camadas da 

população mais jovens (83,3%), sendo também de realçar Faro (S. Pedro) com uma variação positiva de 

29,6%.  

No grupo etário dos 15-24 anos assistiu-se a uma redução em todas as unidades territoriais, tendo sido 

mais significativa nas freguesias de Faro (Sé) (-31,9%), e St.ª Bárbara de Nexe (-24,2%). 

No que diz respeito ao grupo dos 25-64 anos apenas a freguesia de St.ª Bárbara de Nexe registou um 

decréscimo no período em análise (-2,2%) cabendo a Montenegro o maior incremento registado (64,6%).  

A nível do grupo etário,> 65 anos, o comportamento é generalizado a todas as freguesias, verificando-se 

o aumento do número de efetivos deste grupo, com particular expressão nas freguesias de Montenegro 

(60,3%) e Faro (Sé). Por outro lado em Estoi registou-se o menor aumento da população idosa (4%). 
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Quadro 9. População residente no concelho de Faro e respetivas freguesias, por grandes grupos funcionais, 2001 e 2011 

Grupos 
Etários Período Concelho 

de Faro  Conceição Estoi 
St.ª 

Bárbara de 
Nexe 

Faro  
(S. Pedro) Faro (Sé) Montenegro 

0-14 anos 

2001 8 295 581 457 550 1 748 4 175 784 

2011 9 400 699 470 491 2 266 4 037 1 437 

Variação 
2001-2011 13,3% 20,3% 2,8% -10,7% 29,6% -3,3% 83,3% 

15-24 anos 

2001 8 501 548 406 463 1 646 4 528 910 

2011 6 400 491 367 351 1 363 3 084 744 

Variação 
2001-2011 -24,7% -10,4% -9,6% -24,2% -17,2% -31,9% -18,2% 

25-64 anos 

2001 32 020 1 980 1 880 2 188 7 246 15 736 2 990 

2011 37 106 2 522 1 988 2 140 8 441 17 092 4 923 

Variação 
2001-2011 15,9% 27,4% 5,7% -2,2% 16,5% 8,6% 64,6% 

> 65 anos 

2001 9 235 642 795 918 2 121 4 107 652 

2011 11 654 812 827 1 134 2 507 5 329 1 045 

Variação 
2001-2011 26,2% 26,5% 4,0% 23,5% 18,2% 29,8% 60,3% 

Fonte: INE, Censos, 2001 e 2011  

Repare-se no fato do ritmo de crescimento da população mais idosa ser superior ao ritmo de 

crescimento da população mais jovem no concelho de Faro e na generalidade das freguesias, com a 

ressalva de Faro (S. Pedro) e Montenegro. 
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Gráfico 20. Variação dos grupos funcionais extremos, 2001/2011 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

2.2.3.1 Índices Demográficos 

Com a estrutura demográfica da população decomposta por grupos etários funcionais é possível 

proceder-se ao cálculo de indicadores demográficos. Nos quadros e gráficos seguintes são 

apresentados uma série de índices, designadamente o índice de envelhecimento e o índice de juventude 

e índices de relações de dependência de jovens, de idosos e total. Também é feita referência ao índice 

de sustentabilidade potencial. 

O índice de envelhecimento – que relaciona a população idosa com a jovem – permite avaliar qual o 

nível de vitalidade de uma população, sendo essa “vitalidade” tanto maior quanto menor o número de 

idosos por cada 100 jovens. O concelho de Faro apresentava em 2011, um índice de envelhecimento de 

124 o que configura um quadro de envelhecimento populacional do concelho. Esta tendência de 

envelhecimento da população foi particularmente notória entre 1991 e 2011 com um agravamento de 

53,5% onde se assistiu à “viragem” do índice de envelhecimento para valores acima dos 100. No último 

período intercensitário o índice registou uma variação de 11,4%. Entre 1991 e 2011 o concelho de Faro 

experimentou um aumento do índice de envelhecimento na ordem dos 71%. 
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Quadro 10. Índice de Envelhecimento, nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991, 2001 e 2011 

Índice de Envelhecimento 1991 2001 2011 Var. 91/01 
% 

Var. 01/11 
% 

Var. 91/11 
% 

Algarve 96,9 127,5 131,1 31,6% 2,8% 35,3% 

Concelho de Faro 72,5 111,3 124 53,5% 11,4% 71,0% 

Conceição 49,9 110,5 116,2 121,4% 5,2% 132,9% 

Estoi 125,8 174 176 38,3% 1,1% 39,9% 

Santa Bárbara de Nexe 133,6 166,9 231 24,9% 38,4% 72,9% 

Faro (São Pedro) 74,2 121,3 110,6 63,5% -8,8% 49,1% 

Faro (Sé) 62,9 98,4 132 56,4% 34,1% 109,9% 

Montenegro 62,7 82,8 72,7 32,1% -12,2% 15,9% 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 
Gráfico 21. Evolução do Índice de Envelhecimento nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991 - 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O envelhecimento da população, verificada na última década, ocorreu de forma generalizada em todo o 

país. Na região do Algarve o índice passou de 127,5 para 131 idosos por cada 100 jovens. Em Portugal 
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este indicador passou de 102,2 em 2001 para 127,8 em 2011. Face a estes dados o concelho de Faro 

apresenta em 2011 índices de envelhecimento menores do que o Algarve e Portugal. Em relação à 

região do Algarve, o concelho enquadra-se num conjunto de municípios que apresentam os menores 

índices de envelhecimento, embora tenha registado na última década um dos maiores aumentos da 

região (ver figura seguinte). 

 

Figura 8. Índice de Envelhecimento, 2011 (esquerda) e Variação do Índice de envelhecimento, 2001-2011 (direita) no 

Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

Da observação dos dados constata-se que em todas as freguesias de Faro, o envelhecimento da 

população acentuou-se entre 1991 e 2011 acompanhando a tendência de envelhecimento populacional 

registado no concelho e na própria região. Note-se, no entanto, que entre 2001 e 2011 ocorreu um 

abrandamento da tendência de envelhecimento em todas as freguesias com exceção de St.ª Bárbara de 

Nexe onde ocorreu um aumento do índice de envelhecimento. Ocorreu mesmo um decréscimo neste 

último período nas freguesias de Montenegro (-12,2%) e Faro (S. Pedro) (-8,8%), enquanto em Estoi, a 

variação embora positiva, não foi além dos 1,1%. 

As freguesias apresentam valores um pouco diferentes, apesar da norma vigente se refletir no fato de o 

número de idosos suplantar o número de jovens. Contudo existe a exceção da freguesia de Montenegro, 

onde o índice de envelhecimento não vai além dos 72,7, sendo a freguesia com a população menos 

envelhecida. 

Em 2011, o fenómeno de envelhecimento populacional tinha particular expressão na freguesia de St.ª 

Bárbara de Nexe (231), onde o número de idosos era mais do dobro do quantitativo de jovens. Acima da 

média concelhia (124) posicionavam-se as freguesias de Estoi (176) e Faro (Sé) (132), enquanto as 

restantes se posicionavam abaixo. 

Faro 
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Em relação ao índice de juventude – que estabelece a relação entre a população jovem com a idosa – foi 

em 2011 no concelho de Faro de 80,7, um valor superior ao registado no Algarve (76,3), o que faz do 

concelho uma zona com uma estrutura etária jovem no contexto da região Algarvia. 

Quadro 11. Índice de Juventude, nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991, 2001 e 2011 

Índice de Juventude 1991 2001 2011 
Var. 91/01 

% 
Var. 01/11 

% 
Var. 91/11 

% 

Algarve 103,2 78,4 76,3 -24,0% -2,7% -26,1% 

Concelho de Faro 137,9 89,8 80,7 -34,9% -10,1% -41,5% 

Conceição 200,5 90,5 86,1 -54,9% -4,9% -57,1% 

Estoi 79,5 57,5 56,8 -27,7% -1,2% -28,6% 

Santa Bárbara de Nexe 74,9 59,9 43,3 -20,0% -27,7% -42,2% 

Faro (São Pedro) 134,8 82,4 90,4 -38,9% 9,7% -32,9% 

Faro (Sé) 158,9 101,7 75,8 -36,0% -25,5% -52,3% 

Montenegro 159,4 120,8 137,5 -24,2% 13,8% -13,7% 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 

 

 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

46 

 

 
Gráfico 22. Evolução do Índice de Juventude nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991 - 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Um dos aspetos relevantes é a diminuição do índice de juventude verificada no período 1991 – 2011 em 

todas as unidades territoriais em análise. Esta devolução foi particularmente expressiva no período entre 

1991 e 2001, ao passo que, no período entre 2001 e 2011 assistiu-se a um abrandamento acentuado da 

quebra dos índices de juventude, ocorrendo mesmo evoluções positivas nas freguesias de Montenegro e 

de Faro (S. Pedro). 

Ao nível das freguesias, denota-se que Montenegro apresentava, em 2011, o valor mais positivo, ou 

seja, por cada 100 idosos existem cerca de 138 jovens. Pelo contrário, todas as restantes freguesias 

apresentavam índices de juventude inferiores a 100, o que se reflete no maior peso da população idosa 

em relação à população jovem. As freguesias de St.ª Bárbara de Nexe e Estoi apresentavam índices de 

juventude menos expressivos. 

Quanto ao índice de longevidade – relaciona a população com 75 ou mais anos com o total da 

população idosa – aumentou na última década na região do Algarve, passando de 43,9 em 2001 para 

48,8 em 2011. O concelho de Faro também acompanhou a tendência da região cifrando-se em 2011 em 

48,6, pelo que se enquadra num plano mediano em relação aos índices da região e em relação às 

variações ocorridas entre 2001 e 2011 (ver figura seguinte). 
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Figura 9. Índice de Longevidade, 2011 (esquerda) e Variação do Índice de longevidade, 2001-2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

O índice de longevidade é mais expressivo nas freguesias mais envelhecidas – Estoi e St.ª Bárbara de 

Nexe – e menos expressivo na freguesia com uma estrutura etária mais jovem – Montenegro. 

Quadro 12. Índice de Longevidade, nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 2011 

Índice de Longevidade 2011 

Algarve 48,8 

Concelho de Faro 48,6 

Conceição 49,6 

Estoi 53,7 

Santa Bárbara de Nexe 50,9 

Faro (São Pedro) 49,7 

Faro (Sé) 47,9 

Montenegro 41,8 

Fonte: INE, Censos 2011 

Faro Faro 
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No que diz respeito ao índice de rejuvenescimento da população ativa – que relaciona a população a 

entrar no mercado de trabalho (20 – 29 anos) com a população a sair do mercado de trabalho (55 – 64 

anos) – a região Algarvia nos últimos 10 anos e à semelhança do país, registou uma quebra acentuada 

de -37,6%, cifrando-se em 2011 nos 90,6. Todos os municípios do Algarve viram o índice de 

rejuvenescimento da população ativa diminuir no período 2001-2011 (ver figura seguinte). 

 

Figura 10. Índice de rejuvenescimento da população ativa, 2011 (esquerda) e Variação do Índice de rejuvenescimento da 

população ativa, 2001-2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

O concelho de Faro apresentou em 2011 um índice de rejuvenescimento da população ativa de 95,5, um 

valor superior à região do Algarve, o que significa potencialmente que existem mais pessoas a entrar no 

mercado de trabalho do que a sair em relação à região. Ainda assim, o índice concelhio revela que 

potencialmente saem mais pessoas do mercado de trabalho do que aquelas que entram, o que pode 

indiciar no longo prazo dificuldades na reposição de ativos no mercado laboral.  

A análise por freguesias revela que a freguesia de Montenegro foi a única a ultrapassar o índice 100, o 

que pressupõe uma maior potencialidade para o rejuvenescimento da população ativa. A freguesia de 

Faro (S. Pedro) por sua atingiu a paridade, ou seja, eventualmente saem e entram no mercado de 

trabalho o mesmo número de pessoas. Face às suas características marcadamente mais rurais e onde o 

envelhecimento mais se faz sentir, as freguesias de St.ª Bárbara de Nexe e Estoi registaram os menores 

índices de rejuvenescimento da população ativa. 

Faro Faro 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

49 

 

Quadro 13. Índice de rejuvenescimento da população ativa, nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 2011 

Índice de rejuvenescimento da 
população ativa 2011 

Algarve 90,6 

Concelho de Faro 95,5 

Conceição 93,8 

Estoi 80 

Santa Bárbara de Nexe 62,7 

Faro (São Pedro) 99,9 

Faro (Sé) 96,5 

Montenegro 113,7 

Fonte: INE, Censos 2011 

O índice de sustentabilidade potencial fornece uma medida do número de indivíduos em idade ativa por 

cada indivíduo idoso – população (15 – 64 anos) sobre a população com 65 anos ou mais. Na região do 

Algarve este indicador diminuiu ligeiramente na última década, passando de 3,6 em 2001 para 3,4 em 

2011. O índice na região é sensivelmente igual ao do país, 3,5 e reflete a importância da população 

idosa, na estrutura etária da população da região do Algarve.  

O concelho de Faro faz parte dum conjunto de municípios que apresentam os maiores índices de 

sustentabilidade potencial da região, pese embora na última década tenha verificado uma das maiores 

quebras do Algarve. 
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Figura 11. Índice de sustentabilidade potencial, 2011 (esquerda) e Variação do Índice de sustentabilidade potencial, 2001-

2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

O comportamento das freguesias reflete a tendência de Faro, com todas a registarem uma diminuição do 

índice de sustentabilidade da população ativa entre 2001 e 2011, com a ressalva de Estoi que manteve o 

mesmo índice. Existe uma diferenciação entre as freguesias com destaque para Montenegro a 

apresentar em 2011 um índice de sustentabilidade potencial de 5,4, ao passo que St.ª Bárbara de Nexe 

e Estoi registaram respetivamente, 2,2 e 2,9. 

Quadro 14. Índice de sustentabilidade potencial da população ativa, nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 2001 e 

2011 

Índice de sustentabilidade potencial 2001 2011 Var. 01/11 % 

Algarve 3,6 3,4 -5,6% 

Concelho de Faro 4,4 3,7 -15,9% 

Conceição 3,9 3,7 -5,1% 

Estoi 2,9 2,9 0,0% 

Santa Bárbara de Nexe 2,9 2,2 -24,1% 

Faro Faro 
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Faro (São Pedro) 4,2 3,9 -7,1% 

Faro (Sé) 4,9 3,8 -22,4% 

Montenegro 6 5,4 -10,0% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Outra forma de caracterizar as estruturas demográficas é através dos índices de dependência. Estes 

índices procuram medir os encargos potenciais sobre a população em idade ativa, ou seja, qual o peso 

dos jovens e/ou dos idosos sobre aquele grupo funcional. 

O índice de dependência total9, que representa o peso relativo da população jovem e idosa em relação à 

população em idade ativa, ilustra a relativa vitalidade do concelho de Faro dado que apresentava em 

2011 um valor inferior a 50, o que significa que por cada jovem ou idoso existem mais de 2 pessoas em 

idade ativa. Face ao panorama regional Faro apresenta um índice de dependência total mais favorável.  

Este índice tem-se mantido relativamente estável nas últimas duas décadas como se pode observar no 

quadro e gráfico seguintes. Depois de uma tendência generalizada de descida no período 1991-2001 

para as unidades territoriais em análise esta foi compensada com uma tendência de subida no período 

subsequente. 

As freguesias de St.ª Bárbara de Nexe, Estoi e Conceição – de caráter mais rural e com um perfil 

demográfico mais envelhecido - registaram em 2011 um índice de dependência total igual ou superior a 

50, ao passo que as freguesias do sistema urbano da cidade de Faro e Montenegro apresentaram 

índices inferiores a 50, o que atesta o peso da população ativa nessas unidades territoriais. 

                                                      
9 Índice de dependência total: Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente 
como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas 
com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 
100 (10^2) pessoas com 15-64 anos) 
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Quadro 15. Índice de dependência total nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991, 2001 e 2011 

Índice de dependência 
total 

1991 2001 2011 Var. 91/01 
% 

Var. 01/11 
% 

Var. 91/11 
% 

Algarve 54,2 49,8 52,2 -8,1% 4,8% -3,7% 

Concelho de Faro 48,6 43,3 48,4 -10,9% 11,8% -0,4% 

Conceição 47,8 48,4 50,2 1,3% 3,7% 5,0% 

Estoi 56,7 54,8 55,1 -3,4% 0,5% -2,8% 

Santa Bárbara de Nexe 56 55,4 65,2 -1,1% 17,7% 16,4% 

Faro (São Pedro) 49,9 43,5 48,7 -12,8% 12,0% -2,4% 

Faro (Sé) 46,5 40,9 46,4 -12,0% 13,4% -0,2% 

Montenegro 43,8 36,7 43,8 -16,2% 19,3% 0,0% 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 
Gráfico 23. Evolução do Índice de dependência total nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991 - 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A relativa estabilidade do índice de dependência total ao longo das últimas décadas pode ser explicada 

por intermédio da sua decomposição nos índices de dependência de jovens10 e nos índices de 

dependência de idosos11. Enquanto o índice de dependência de jovens diminuiu entre 1991 e 2011, o 

índice de dependência de idosos aumentou no mesmo período o que resultou num equilíbrio e na 

estabilidade do índice de dependência total. 

Os índices de dependência de jovens do Algarve, concelho de Faro e suas freguesias são inferiores aos 

índices de dependência de idosos, o que significa que o índice de dependência total recai 

maioritariamente na população idosa. 

Em relação ao índice de dependência de jovens assistiu-se a uma quebra generalizada acentuada em 

todas as unidades territoriais em análise entre 1991 e 2001, para no período seguinte ocorrerem ligeiros 

aumentos, com exceção de St.ª Bárbara de Nexe e de Faro (Sé). 

O concelho de Faro registou em 2011 um índice de dependência de jovens de 21,6, um valor inferior à 

média regional. As freguesias com um perfil demográfico mais jovem apresentaram uma maior 

dependência das camadas etárias mais novas em relação à população ativa, nomeadamente, 

Montenegro, ao passo que a freguesia de St.ª Bárbara de Nexe, com um caráter mais envelhecido 

apresentou o menor índice de dependência de jovens (19,7 em 2011). 

Quadro 16. Índice de dependência de jovens nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991, 2001 e 2011 

Índice de dependência de 
jovens 1991 2001 2011 Var. 91/01 

% 
Var. 01/11 

% 
Var. 91/11 

% 

Algarve 27,5 21,9 22,6 -20,4% 3,2% -17,8% 

Concelho de Faro 28,1 20,5 21,6 -27,0% 5,4% -23,1% 

Conceição 31,9 23 23,2 -27,9% 0,9% -27,3% 

Estoi 25,1 20 20 -20,3% 0,0% -20,3% 

Santa Bárbara de Nexe 24 20,7 19,7 -13,8% -4,8% -17,9% 

                                                      
10 Índice de dependência de Jovens: Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como 
o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 15-64 anos). 
 
11 Índice de dependência de Idosos: Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o 
quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 
64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 15-64 anos). 
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Faro (São Pedro) 28,7 19,7 23,1 -31,4% 17,3% -19,5% 

Faro (Sé) 28,6 20,6 20 -28,0% -2,9% -30,1% 

Montenegro 26,9 20,1 25,4 -25,3% 26,4% -5,6% 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 
Gráfico 24. Evolução do Índice de dependência de jovens nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991 - 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

A região Algarvia, Faro e as suas freguesias registaram um aumento progressivo do índice de 

dependência de idosos, para todos os períodos compreendidos entre 1991 e 2011, o que traduz a 

crescente tendência de envelhecimento da população residente. 

O concelho de Faro apresentou em 2011 um índice de dependência de idosos de 26,8, sendo inferior ao 

registado no Algarve. Neste caso as freguesias de St.ª Bárbara de Nexe e Estoi, marcadamente mais 

rurais e com a população mais envelhecida, apresentam índices de dependência de idosos mais 

elevados. O caso de St.ª Bárbara de Nexe é particularmente excecional onde por cada 100 

potencialmente ativos, existiam cerca de 46 idosos. Pelo contrário, Montenegro apenas registou em 2011 

um índice de dependência de idosos de 18,4. 
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Quadro 17. Índice de dependência de idosos nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991, 2001 e 2011 

Índice de dependência 
de idosos 1991 2001 2011 Var. 91/01 

% 
Var. 01/11 

% 
Var. 91/11 

% 

Algarve 26,7 27,9 29,6 4,5% 6,1% 10,9% 

Concelho de Faro 20,4 22,8 26,8 11,8% 17,5% 31,4% 

Conceição 15,9 25,4 27 59,7% 6,3% 69,8% 

Estoi 31,6 34,8 35,1 10,1% 0,9% 11,1% 

Santa Bárbara de Nexe 32,1 34,6 45,5 7,8% 31,5% 41,7% 

Faro (São Pedro) 21,3 23,9 25,6 12,2% 7,1% 20,2% 

Faro (Sé) 18 20,3 26,4 12,8% 30,0% 46,7% 

Montenegro 16,9 16,6 18,4 -1,8% 10,8% 8,9% 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 
Gráfico 25. Evolução do Índice de dependência de idosos nas freguesias e concelho de Faro e Algarve, 1991 - 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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2.2.3.2 Movimentos da População 

O movimento da população, traduzido no comummente designado crescimento efetivo da população, 

depende da conjugação do comportamento de quatro variáveis: os nascimentos, os óbitos, as 

emigrações e as imigrações, sendo que a diferença entre os nascimentos e os óbitos determina o 

crescimento natural, enquanto a diferença entre as emigrações e as imigrações determinam o 

crescimento migratório.  

Os quadros seguintes apresentam os nados vivos, óbitos e respetivo saldo natural da região Algarvia, do 

concelho de Faro e das suas freguesias. O aumento do quantitativo populacional, justifica-se pela 

capacidade natural de substituição de gerações, a qual pressupõe a existência de mais nascimentos que 

óbitos e um consequente saldo natural positivo conjugado com a capacidade de atracão de população, 

materializado num saldo migratório positivo.  

A análise dos dados revela que o concelho de Faro têm registado, por norma, um quantitativo de nados 

vivos superior ao quantitativo de óbitos para o período compreendido entre 1996 e 2012, o que se reflete 

em saldos naturais positivos ao longo dos anos e num saldo natural global positivo para o período em 

questão, ou seja, o somatório de todos os saldos naturais entre 1996 e 2012 é positivo. Apenas em 1996 

e 1998 se registaram saldos naturais negativos no concelho. A partir de 1999 assistiu-se a uma 

tendência de crescimento do saldo natural tendo atingido o seu “pico” em 2005, para posteriormente 

vindo a registar um tendência de decréscimo, embora sempre apresentando saldos naturais positivos. 

Já o Algarve apresentou invariavelmente saldos naturais negativos entre 1996 e 2012, tendo-se 

registado um período entre 2004 e 2010 com saldos positivos. Esta situação traduz-se num saldo natural 

global negativo na região, o que coloca Faro numa posição mais favorável em termos da regeneração da 

sua população em relação à região 

Quadro 18. Nados-vivos (N.º) no Algarve, concelho de Faro e freguesias, 1996-2012 

Unidade Territorial 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algarve 3 690 3 829 3 840 4 066 4 343 4 164 4 485 4 649 4 772 4 950 4 823 4 892 4 942 4 797 4 862 4 561 4 159

Faro 580 601 579 637 702 635 704 718 726 783 721 724 734 680 677 689 626

Conceição 36 34 36 44 47 51 52 42 44 47 50 43 44 47 33 48 28

Estoi 25 16 24 28 27 25 43 36 26 28 39 30 30 30 32 31 35

Santa Bárbara de Nexe 32 27 34 29 39 32 40 36 40 30 31 34 31 29 24 40 32

Faro (São Pedro) 173 162 125 140 155 137 130 161 171 181 150 163 146 141 181 169 149

Faro (Sé) 314 347 320 347 370 344 370 375 369 411 343 339 379 316 304 304 277

Montenegro - 15 40 49 64 46 69 68 76 86 108 115 104 117 103 97 105  

Fonte: INE, Nados vivos, 1996-2012 
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Quadro 19. Óbitos (N.º) no Algarve, concelho de Faro e freguesias, 1996-2012 

Unidade Territorial 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algarve 4 624 4 495 4 505 4 709 4 581 4 554 4 673 4 778 4 697 4 844 4 555 4 668 4 767 4 686 4 508 4 619 4 834

Faro 645 593 637 592 612 576 591 593 589 620 601 639 663 619 609 597 607

Conceição 30 37 39 31 43 32 33 35 39 45 47 39 42 35 33 34 48

Estoi 54 50 56 43 41 58 46 41 48 42 36 33 47 48 34 34 29

Santa Bárbara de Nexe 59 63 52 54 71 78 65 80 56 82 59 60 58 54 66 55 63

Faro (São Pedro) 179 144 151 146 139 125 125 129 140 146 138 135 140 134 128 119 119

Faro (Sé) 323 288 304 293 275 252 285 275 261 265 288 323 335 288 301 315 303

Montenegro - 11 35 25 43 31 37 33 45 40 33 49 41 60 47 40 45  

Fonte: INE, Óbitos, 1996-2012 

Quadro 20. Saldo Natural (N.º) no Algarve, concelho de Faro e freguesias, 1996-2012 

Unidade Territorial 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algarve -934 -666 -665 -643 -238 -390 -188 -129 75 106 268 224 175 111 354 -58 -675

Faro -65 8 -58 45 90 59 113 125 137 163 120 85 71 61 68 92 19

Conceição 6 -3 -3 13 4 19 19 7 5 2 3 4 2 12 0 14 -20

Estoi -29 -34 -32 -15 -14 -33 -3 -5 -22 -14 3 -3 -17 -18 -2 -3 6

Santa Bárbara de Nexe -27 -36 -18 -25 -32 -46 -25 -44 -16 -52 -28 -26 -27 -25 -42 -15 -31

Faro (São Pedro) -6 18 -26 -6 16 12 5 32 31 35 12 28 6 7 53 50 30

Faro (Sé) -9 59 16 54 95 92 85 100 108 146 55 16 44 28 3 -11 -26

Montenegro - 4 5 24 21 15 32 35 31 46 75 66 63 57 56 57 60  

Fonte: Cálculos com base em INE, Nados vivos e Óbitos, 1996-2012 

As freguesias do concelho de Faro revelam um comportamento diferenciado em termos da evolução do 

saldo natural. Verifica-se uma dicotomia entre as freguesias do sistema urbano de Faro e Montenegro, 

de caráter mais urbano e maior dinamismo socioeconómico em oposição às freguesias marcadamente 

mais rurais e onde os processos de urbanização se encontram mais diluídos. Assim as freguesias do 

sistema urbano de Faro e Montenegro apresentam maioritariamente saldos naturais positivos, enquanto 

St.ª Bárbara de Nexe e Estoi exibem um quadro de saldos naturais negativos o que se traduz num saldo 

natural global negativo para o período entre 1996 e 2012. Em relação a Conceição tem revelado uma 

tendência para saldos naturais nulos, ou seja, o número de nados vivos e de óbitos são muito 

semelhantes o que se traduz num equilíbrio. Ainda assim, Conceição apresenta um saldo natural global 

positivo para o período em apreço (ver gráfico seguinte). 
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Gráfico 26. Evolução do saldo natural nas freguesias do concelho de Faro, 1996-2012 

Fonte: Cálculos com base em INE, Nados vivos e Óbitos, 1996-2012 

O movimento natural da população reflete em parte o comportamento demográfico da mesma. A análise 

às taxas de natalidade e mortalidade da população permitem compreender a vitalidade demográfica do 

concelho de Faro e da região onde se insere. 

O primeiro aspeto que se realça é o fato de uma aparente estabilidade das taxas brutas de natalidade e 

de mortalidade, quer na região quer no concelho para o período entre 1996 e 2012, como se pode 

constatar no quadro seguinte. Significativo é o fato de o excedente de vidas no concelho de Faro ser 

positivo, isto é, a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade da população, o que atesta a 

vitalidade demográfica e a consequente renovação populacional. Apenas em 1996 e 1998, em virtude 

dos saldos naturais negativos, ocorreu uma inversão, com a taxa de mortalidade a ser superior. 

Naturalmente as taxas de natalidade e de mortalidade para o Algarve, seguem a trajetória descrita 

anteriormente para os saldos naturais. 
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Quadro 21. Taxas brutas de natalidade (‰) e Taxas de brutas de mortalidade (‰) no Algarve e concelho de Faro, 1996-

2012 

Indicador
Unidade 
Territorial

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algarve 10,1 10,4 10,2 10,6 11,2 10,5 11,1 11,3 11,5 11,8 11,3 11,3 11,3 10,8 10,8 10,2 9,3

Faro 10,7 10,9 10,4 11,3 12,2 10,9 11,9 12 12 12,8 11,7 11,6 11,6 10,7 10,5 10,8 10

Algarve 12,7 12,2 12 12,3 11,8 11,5 11,6 11,6 11,3 11,5 10,7 10,8 10,9 10,6 10,1 10,3 10,9

Faro 11,9 10,8 11,4 10,5 10,7 10 10 9,9 9,8 10,1 9,7 10,3 10,5 9,7 9,5 9,4 9,7

Taxa bruta 
de 

natalidade

Taxa bruta 
de 

mortalidade

 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1996-2012 

 
Gráfico 27. Evolução das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade no concelho de Faro, 1996-2012 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1996-2012 

Outra componente a analisar, com vista a perceber a evolução populacional que o concelho tem 

experimentado ao longo dos últimos anos prende-se com as entradas e saídas de população do 

concelho de Faro, traduzidas pelo seu saldo migratório. Os dados relevam que os saldos migratórios 

foram sempre positivos quer em Faro quer na região Algarvia entre 1996 e 2010, descendo de forma 

significativa em 2011 e 2012 em ambas as unidades territoriais. Tendo em consideração estes valores, 

tem-se necessariamente de fazer um paralelismo com a atual conjuntura económica e com a 

necessidade da população encontrar novos mercados de trabalho com melhores perspetivas 

socioeconómicas. 

A conjugação do saldo natural com o saldo migratório resulta no saldo efetivo. Desde logo se percebe 

que a variação populacional positiva que o concelho de Faro tem vindo a registar se deve em grande 

medida aos saldos migratórios. Embora a população do concelho tenha apresentado excedentes de vida 

positivos, com uma capacidade de regeneração geracional, a sua capacidade de atração de 
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populacional tem sido a principal responsável por um dinamismo demográfico forte ao longo destes 

últimos anos. 

Os saldos migratórios negativos ocorridos em 2011 e 2012, e o seu peso na variação populacional, 

refletiram-se em saldos efetivos negativos para esses anos, quer no concelho quer na região do Algarve. 

Estes dados precisam, no entanto, de ser aferidos numa escala temporal mais alargada para perceber 

se se trata de episódios isolados ou se representam uma tendência decrescente negativa da capacidade 

de atração do Algarve e do concelho de Faro.  

Quadro 22. Saldo Natural, Saldo Migratório e Saldo Efetivo no Algarve e concelho de Faro, 1996 - 2012 

Indicador
Unidade 
Territorial

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algarve -934 -666 -665 -643 -238 -397 -187 -129 73 106 263 219 174 109 351 -64 -673

Faro -65 8 -58 45 90 54 113 125 136 163 120 80 71 60 65 86 19

Algarve 6 003 6 468 6 538 7 270 8 082 8 192 7 279 5 711 4 846 4 903 4 996 5 539 5 358 5 627 5 129 -5 100 -1 077

Faro 704 727 730 785 856 856 753 577 479 487 496 557 531 563 503 -1 514 -910

Algarve 5 069 5 802 5 873 6 627 7 844 7 795 7 092 5 582 4 919 5 009 5 259 5 758 5 532 5 736 5 840 -5 164 -1 750

Faro 639 735 672 830 946 910 866 702 615 650 616 637 602 623 568 -1 428 -891

Saldo 
natural

Saldo 
migratório

Saldo 
efetivo

 
Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1996-2012 

Estes saldos traduzem-se em taxas de crescimento natural12, migratório13 e efetivo14 como se pode 

observar no quadro seguinte. 

Quadro 23. Taxas de crescimento natural (%), taxas de crescimento migratório (%) e taxas de crescimento efetivo (%) no 

Algarve e concelho de Faro, 1996-2012 

Indicador
Unidade 
Territorial

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Algarve -0,26 -0,18 -0,18 -0,17 -0,06 -0,1 -0,05 -0,03 0,02 0,03 0,06 0,05 0,04 0,02 0,08 -0,01 -0,15

Faro -0,12 0,01 -0,1 0,08 0,16 0,09 0,19 0,21 0,22 0,27 0,19 0,13 0,11 0,09 0,1 0,13 0,03

Algarve 1,65 1,75 1,74 1,9 2,08 2,06 1,8 1,39 1,16 1,16 1,17 1,28 1,23 1,27 1,14 -1,14 -0,24

Faro 1,3 1,32 1,31 1,39 1,49 1,47 1,27 0,96 0,79 0,8 0,8 0,89 0,84 0,88 0,78 -2,37 -1,45

Algarve 1,39 1,57 1,56 1,73 2,02 1,96 1,75 1,36 1,18 1,19 1,23 1,33 1,26 1,29 1,22 -1,15 -0,39

Faro 1,18 1,34 1,21 1,47 1,65 1,56 1,46 1,17 1,01 1,06 1 1,02 0,95 0,98 0,88 -2,24 -1,42

Taxa de 
crescimento 

natural

Taxa de 
crescimento 
migratório

Taxa de 
crescimento 

efetivo

 
Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1996-2012 

                                                      
12 Taxa de Crescimento Natural – Saldo natural observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, 
referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes). 

13 Taxa de Crescimento Migratório – Saldo migratório observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano 
civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes). 

14 Taxa de Crescimento Efetivo – Variação populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente um 
ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes). 
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A tradução gráfica da evolução das taxas permite evidenciar a análise anterior, com taxas de 

crescimento efetivo positivas entre 1996 e 2010, ocorrendo uma inversão a partir de 2011 e que se 

prolongou para 2012, com taxas de crescimento negativas. Também se percebe a relativa estabilidade 

das taxas de crescimento natural e o peso das taxas de crescimento migratório na evolução das taxas de 

crescimento efetivo. 

 
Gráfico 28. Evolução das taxas de crescimento efetivo, natural e migratório no concelho de Faro, 1996-2012 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1996-2012 

 

2.2.3.3 Naturalidade e nacionalidade 

No ano de 2011, 85,5% da população que residia no concelho de Faro era de naturalidade Portuguesa 

sabendo que os restantes 14,5% eram de naturalidade estrangeira. A população de naturalidade 

estrangeira era maioritariamente da Europa seguida da população do continente Africano e da população 

da América, conforme o fluxograma seguinte. 
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Figura 12. População residente no concelho de Faro por Naturalidade, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Dos 64 560 habitantes de Faro, 9 356 eram naturais de outros países, com particular destaque para: 

outros países europeus exceto os países da União Europeia dos 28, Noruega, Suíça e Rússia – que se 

presume que sejam na sua esmagadora maioria da Ucrânia15 (1 418 residentes), Brasil (1 300 

residentes), Angola (1 299 residentes), França (828 residentes), Roménia (566 residentes), Cabo Verde 

(510 residentes) e Reino Unido (426 residentes). 

A população de naturalidade estrangeira localiza-se maioritariamente nas freguesias que formam o 

sistema urbano da cidade de Faro. 

Em 2011 a população estrangeira residente no Algarve, representava 11,6% da população residente, 

sabendo que a região Algarvia é a região com maior peso relativo de cidadãos estrangeiros do país. O 

concelho de Faro, juntamente com os municípios do sotavento Algarvio, constituem os municípios com 

menor percentagem de população estrangeira. Na última década verificou-se, em todos os municípios 

Algarvios, crescimento da população estrangeira (ver figura seguinte). 

                                                      
15 De acordo com INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve, pág. 29: “As principais comunidades estrangeiras a 
residir no Algarve são provenientes do Brasil (18,7%), do Reino Unido (17,2%), da Ucrânia (11,6%) e da Roménia (10,2%).” 
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Figura 13. População de nacionalidade estrangeira, 2011 (esquerda) e Variação da população de nacionalidade 

estrangeira, 2001-2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

O concelho de Faro registava em 2011, 4 928 residentes de nacionalidade estrangeira (8%), 2 123 

residentes com dupla nacionalidade (3,3%) e 20 apátridas. A população estrangeira era maioritariamente 

do continente Europeu (59%), seguida do Americano (24%) e do Africano (13%). Em termos de países, 

destacam-se outros países europeus exceto os países da União Europeia dos 28, Noruega, Suíça e 

Rússia – que se presume que sejam na sua esmagadora maioria da Ucrânia16 (26%), Brasil (22%), 

Roménia (11%), Reino Unido (8%) e Cabo Verde (6%).  

Em relação à comunidade estrangeira esta localiza-se maioritariamente no sistema urbano da cidade de 

Faro. Contudo a freguesia de St.ª Bárbara de Nexe é a que possui maior peso relativo de estrangeiros 

(15%). 

                                                      
16 De acordo com INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve, pág. 29: “As principais comunidades estrangeiras a 
residir no Algarve são provenientes do Brasil (18,7%), do Reino Unido (17,2%), da Ucrânia (11,6%) e da Roménia (10,2%).” 

Faro Faro 
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Quadro 24. Nacionalidade da população residente no concelho de Faro e respetivas freguesias, 2011 

Total % Europa África América Ásia Oceânia

Concelho de Faro 64 560 57 489 4 928 8 2 898 652 1 191 167 20 2 123 20

Conceição 4 524 3 987 419 9 255 133 25 4 2 117 1

Estoi 3 652 3 219 309 8 257 25 24 3 0 124 0

St.ª Bárbara de Nexe 4 116 3 367 610 15 548 11 44 5 2 138 1

Faro (São Pedro) 14 577 12 988 1 079 7 495 156 365 58 5 506 4

Faro (Sé) 29 542 26 649 1 996 7 999 294 615 82 6 883 14

Montenegro 8 149 7 279 515 6 344 33 118 15 5 355 0

Unidade Territorial Total Portugal
Estrangeira Dupla 

Nacionalidade
Apátrida

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

2.2.3.4 Mobilidade Territorial e Movimentos Migratórios no território 

Em 2011 no concelho de Faro cerca de 84% da população residia na mesma residência em relação a 

2009, enquanto cerca de 7% mudou de residência na mesma freguesia. A população que mudou de 

freguesia de residência no concelho atingiu 3,5% e a população proveniente de outros municípios atingiu 

3,2% da população residente em 2011. Já a população residente proveniente do estrangeiro ficou-se 

pelos 0,9%.  

Relativamente ao Algarve, o concelho de Faro apresentou uma maior percentagem de população que 

mudou de residência desde 2009. No plano interno as freguesias do sistema urbano da cidade de Faro 

conjuntamente com Montenegro são as que revelam uma maior alteração de residência e, portanto, uma 

maior mobilidade das pessoas, ao passo que as restantes freguesias, de caráter mais rural, as 

mudanças de residências são menores o que confere uma menor mobilidade a esses territórios. 
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Quadro 25. Local de Proveniência (migrações relativamente a 31/12/2009) da população residente no concelho de Faro e 

freguesias, 2011 

Local de proveniência Algarve Faro Conceição Estoi 
Santa 

Bárbara 
de Nexe 

Faro 
(São 

Pedro) 

Faro 
(Sé) 

Montenegro 

Total 45 1006 64 560 4 524 3 652 4 116 14 577 29 542 8 149 

Ainda não tinha nascido 5 355 754 45 40 35 197 318 119 

População que não mudou 
de residência 379 560 54 196 3 804 3 120 3 580 12 040 24 891 6 761 

População que mudou de 
residência na mesma 
freguesia 

36 053 4 760 313 213 243 988 2431 572 

Provenientes do país 24 870 4 299 295 255 211 1 239 1 691 608 

População que mudou de 
freguesia de residência no 
mesmo município 

11 255 2 251 164 128 95 728 764 372 

População que mudou de 
município 13 615 2 048 131 127 116 511 927 236 

Provenientes do 
estrangeiro 

5 168 551 67 24 47 113 211 89 

Fonte: INE, Censos 2011 

Em 2011, 7,6% da população residente no Algarve, não residia naquela região cinco anos antes, o que 

traduz o efeito de atração da região, o qual se situa acima da média do país, 2,0%. Face a 2001, a taxa 

de atração total17 da região diminuiu, uma vez que era de 8,6%. 

O concelho de Faro registou em 2011 uma taxa de atração total de 10,3%, tendo-se registado uma 

diminuição face a 2001 (11,3%). Embora superior à média regional, o concelho faz parte dum conjunto 

de municípios que apresentam as menores taxas de atração total do Algarve, quer em 2011, quer em 

2001. 

                                                      
17 Relação entre a população residente que 5 anos antes residia noutra unidade territorial ou noutro país e a população residente 
na unidade territorial , expressa em %. 
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Figura 14. Taxa de atração total, 2001 (esquerda) e Taxa de atração total, 2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

Uma componente fundamental do nível de atração de uma determinada área geográfica é a entrada de 

população estrangeira num dado período. Em termos do impacto da imigração na dinâmica demográfica 

das áreas de acolhimento podem distinguir-se dois tipos de impacte: incidência nos comportamentos 

demográficos de fenómenos como a fecundidade, modelos familiares e mortalidade (para o qual 

contribuem os imigrantes que permanecem há mais tempo no país); incidência mais imediata sobre as 

estruturas da população, isto é, na repartição por sexo e idades. 

Em 2011 a região Algarvia, apresentava uma taxa de repulsão interna18 de 2,7% tendo aumentado em 

relação a 2001. O concelho de Faro com 10,3% era o município que em 2011 apresentava a maior de 

taxa de repulsão interna em 2011. 

                                                      
18 Relação entre a população residente que 5 anos residia na unidade territorial e já não reside, expressa em %. 

Faro Faro 
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Figura 15. Taxa de repulsão interna, 2001 (esquerda) e Taxa de repulsão interna, 2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

 

2.2.3.5 População por Nível de Instrução 

Relativamente aos níveis de instrução desta população verifica-se que o nível de escolaridade completo 

mais elevado no concelho de Faro é o 1.º Ciclo do Ensino Básico (21%) o que é sintomático de uma 

população com baixas habilitações escolares. 

A realidade ao nível das restantes unidades geográficas em análise não difere de forma significativa da 

apresentada para o concelho, sendo o 1.º Ciclo do Ensino Básico o nível de escolaridade mais 

representativo. 

Faro Faro 
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Quadro 26. População residente segundo o nível de escolaridade mais elevado completo no Algarve, Faro e suas 

freguesias, 2011 

Unidade Territorial Total Nenhum 
Básico - 
1.º ciclo 

Básico - 
2.º ciclo 

Básico - 
3.º ciclo Secundário 

Pós-
secundário Superior 

Algarve 451 006 89 018 104 947 54 381 81 109 70 435 4 397 46 719 

Faro 64 560 11 168 13 263 6 629 11 022 10 922 622 10 934 

Conceição 4 524 967 1 340 563 729 547 43 335 

Estoi 3 652 685 1 119 442 537 530 35 304 

St.ª Bárbara de Nexe 4 116 952 1 109 402 579 633 27 414 

Faro (São Pedro) 14 577 2 712 2 769 1 503 2 496 2 454 134 2 509 

Faro (Sé) 29 542 4 441 5 669 3 055 5 345 5 266 285 5 481 

Montenegro 8 149 1 411 1 257 664 1 336 1 492 98 1 891 

Fonte: INE, Censos 2011 

Cerca de 21% da população residente em Faro possui apenas o 1º Ciclo do ensino básico de 

escolaridade valor esse, inferior ao registado na região do Algarve. O 2º e 3.º ciclos do ensino básico 

registam igualmente em Faro uma percentagem inferior à região. Por sua vez, a população do concelho 

que tem o ensino secundário representa 16,9% dos residentes, percentagem superior à da região 

(15,6%), em relação ao ensino médio ou superior, o valor situa-se nos 17,9%, sendo superior ao da 

região do Algarve (11,3%). Assim é possível concluir que Faro possui melhores índices de escolaridade 

do que a região Algarvia. 
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Gráfico 29. População residente segundo o nível de escolaridade mais elevado completo no Algarve, Faro e suas 

freguesias, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011  

Ao nível das freguesias constata-se que as freguesias mais urbanas – freguesias do sistema urbano da 

cidade de Faro e Montenegro - são aquelas cuja população, em maior proporção, completou níveis de 

instrução mais elevados (secundário e ensino superior).  

Pelo contrário, as freguesias mais rurais – St.ª Bárbara de Nexe, Estoi e Conceição - são as que 

possuem menores níveis de instrução e qualificação académica. 

Comparando com a situação à data do PDM em vigor, constata-se que houve uma melhoria ao nível da 

qualificação da população residente, sobretudo através da redução da parcela da população que apenas 

tem o equivalente ao ensino primário (1º ciclo do ensino básico) face ao aumento dos que possuem um 

curso médio ou superior. 

De realçar que, apesar do crescimento positivo da escolarização nos níveis mais elevados, feito 

sobretudo à custa dos grupos etários mais jovens, a estrutura geral não se altera. O peso relativo dos 

níveis de habilitações mais baixos é elevado. 

Apesar de estar a descer, dada a universalização e democratização do ensino, ainda existe taxa de 

analfabetismo19, muito em parte justificada pelo peso relativo da população idosa na estrutura 

populacional, visto ser um grupo, tradicional e maioritariamente, com níveis de instrução inferiores. 

                                                      
19 Taxa de Analfabetismo: População residente com 10 e mais anos (‘Não sabe ler nem escrever’) / População residente com 10 e 
mais anos * 100. 
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Tem-se vindo a registar uma melhoria significativa a este nível entre 1991 e 2001, no entanto, 3,9% da 

população residente no concelho de Faro, de acordo com a informação no último recenseamento geral 

da população ainda é analfabeta.  

É nas freguesias de caráter mais rural e onde o fenómeno de envelhecimento da população é mais 

evidente, que se registam os maiores índices de analfabetismo no ano de 2011, nomeadamente, St.ª 

Bárbara de Nexe (7,7%), Conceição (6,7%) e Estoi (5,2%). Pelo contrário as restantes freguesias, 

marcadamente mais urbanas e com uma dinâmica populacional mais jovem/madura, apresentam taxas 

de analfabetismo mais reduzidas, como é o caso de Montenegro com apenas 2,7%. 

 
Gráfico 30. Taxa de analfabetismo no Algarve, Faro e freguesias, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Relativamente ao panorama regional, o concelho de Faro registou em 2011 a menor taxa de 

analfabetismo da região do Algarve, o que atesta de certo modo o seu cariz de capital de distrito e região 

e polo de educação por excelência no contexto regional. A região Algarvia apresentou uma melhoria 

generalizada das taxas de analfabetismo entre 2001 e 2011 (ver figura seguinte). 
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Figura 16. Taxa de analfabetismo, 2011 (esquerda) e Variação da Taxa de analfabetismo, 2001-2011 (direita) no Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve 

 

2.3. ECONOMIA 

Neste capítulo, proceder-se-á à análise socioeconómica do concelho, recorrendo maioritariamente para 

o efeito à informação estatística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, com especial 

destaque ao Recenseamento Geral da População (1991, 2001 e 2011) e aos Anuários Estatísticos da 

Região Algarve. Apesar do presente relatório pretender retratar a realidade concelhia atual, para 

compreensão das causalidades dos fenómenos sociais, recorre-se ao histórico da informação, sempre 

que se considere oportuno e pertinente. 

Segundo a lei n.º11-A/2013 de 28 de janeiro, que organiza administrativamente as freguesias, através da 

criação de freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais, o concelho de Faro passou 

a ser constituído pelas seguintes freguesias: União das Freguesias de Conceição e Estoi. União das 

Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), Montenegro e Santa Barbara de Nexe, contudo para melhor 

tratamento estatístico, isto é, para se poder comparar com os dados dos Censos anteriores em que se 

encontram separadas, iremos tratá-las segundo as administrações anónimas à reformulação, visto ser 

assim que o INE também ainda as trata. 

Faro Faro 
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2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. Caraterização Geral da População AtivaCaraterização Geral da População AtivaCaraterização Geral da População AtivaCaraterização Geral da População Ativa    

Entre 2001 e 2011 assistiu-se a um crescimento da população ativa20, quer na região do Algarve (14,9%) 

quer no concelho de Faro (10,4%), sendo que este fenómeno está diretamente ligado com o aumento da 

população nestas unidades geográficas no período de análise. A nível das freguesias do concelho, como 

podemos verificar pelo quadro seguinte, todas tiveram um aumento da população ativa, com exceção 

para a freguesia de Santa Barbara de Nexe, uma vez que também viu a sua população diminuir 

ligeiramente entre 2001-2011. Neste contexto destaca-se a freguesia de Montenegro como aquela que 

teve o maior crescimento, refletindo a dinâmica populacional positiva dos últimos anos.  

Quadro 27. População ativa, região, concelho e freguesias, 2001 e 2011 

Unidade 
Geográfica 

2001 2011 Var pop. 
Ativa 2001-

2011 

Total H % M % Total H % M % % 

Algarve 192 348 107 761 56,0 84 587 44,0 220 961 114 542 51,8 106 419 48,2 14,9 

Faro 29 841 15 777 52,9 14 064 47,1 32 934 16 398 49,8 16 536 50,2 10,4 

Conceição 1 924 1 088 56,5 836 43,5 2 293 1 229 53,6 1 064 46,4 19,2 

Estoi 1 636 997 60,9 639 39,1 1 643 879 53,5 764 46,5 0,4 

Santa 
Bárbara de 

Nexe 
1 788 1 082 60,5 706 39,5 1 700 944 55,5 756 44,5 -4,9 

Faro (São 
Pedro) 6 825 3 588 52,6 3 237 47,4 7 485 3 734 49,9 3 751 50,1 9,7 

Faro (Sé) 14 855 7 467 50,3 7 388 49,7 15 296 7 299 47,7 7 997 52,3 3,0 

Montenegro 2 813 1 555 55,3 1 258 44,7 4 517 2 313 51,2 2 204 48,8 60,6 

Fonte: INE; Censos 2001 e 2011 

                                                      
20 Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituíam a mão-de-obra disponível para 
a produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e desempregados), excluindo (domésticos, 
reformados, jovens em idade escolar, os acamados permanentes)  
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A população ativa era em 2001 maioritariamente masculina, oscilando entre os 60,9% da freguesia de 

Estoi e os 50,3 % na freguesia da Sé. Contudo em 2011, inverteu-se o cenário, a população ativa passou 

a ser maioritariamente feminina, o que indicia a entrada de um maior número de mulheres no mercado 

de trabalho, sendo as freguesias de S. Pedro e da Sé as principais responsáveis por essa mudança, 

uma vez que em todas as outras freguesias o número de homens em idade ativa é superior. 

Apesar de termos assistido a um aumento generalizado da população em idade ativa, a taxa de 

atividade21 no concelho de Faro baixou ligeiramente conforme se pode observar no quadro seguinte. 

Este paradoxo é explicado pelo facto de existirem mais indivíduos com mais de 15 anos no mercado de 

trabalho. 

De facto existiram ligeiras oscilações nas unidades geográficas em análise, a região do Algarve em 

média viu subir ligeiramente a sua taxa de atividade e como vimos, no concelho o fenómeno foi contrário.  

Quadro 28. Taxa de Atividade, região, concelho e freguesias, 2001 e 2011 

Unidade Geográfica 

Taxa de Atividade % 

2001 2011 

Algarve 48,6 49,0 

Faro 51,4 51,0 

Conceição 51,2 50,7 

Estoi 46,2 45,0 

Santa Bárbara de Nexe 43,4 41,3 

Faro (São Pedro) 53,4 51,4 

Faro (Sé) 52,0 51,8 

Montenegro 52,7 55,4 

Fonte: INE; Censos 2001 e 2011 

Relativamente ao nível das freguesia, apenas a freguesia de Montenegro viu a sua taxa de atividade 

aumentar cerca de 3 pontos percentuais, em todas as outras existiu um decréscimo.  

                                                      

21 Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população com 15 e mais anos - População ativa no ano civil 
/ População média anual residente com 15 e mais anos) * 100 
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De acordo com o gráfico seguinte, que representa a taxa de atividade, conclui-se que a população 

masculina da região do Algarve, concelho de Faro e das freguesias é ainda hoje a população ativa por 

excelência, apesar do aumento do número de mulheres em idade ativa, como referimos anteriormente. 

Salienta-se que na freguesia da Sé e S. Pedro a taxa de atividade das mulheres ultrapassa os 50%, já 

na freguesia de Santa Barbara de Nexe o valor é pouco superior a 36%. Existe uma tendência maior 

para a uniformização de homens e mulheres inseridos no mercado de trabalho nas freguesias da cidade 

de Faro (Sé, São Pedro e Montenegro) 
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Gráfico 31. Taxa de atividade, 2011 

Fonte: INE; Censos 2011 

A taxa de desemprego, sendo um indicador socioeconómico é aqui apresentado para a região do 

Algarve, concelho de Faro assim como os valores relativos às freguesias. 

Assim, quanto ao desemprego registado no período entre 2001-2011, verificou-se um aumento da taxa 

do mesmo, um pouco à imagem do que ocorreu em todo o País. Em 2001 a taxa de desemprego no 

concelho era de 5,6%, passando a ser 13,2% em 2011, valor esse no entanto mais baixo que a média da 

região do Algarve (15,7%), mas igual à média nacional (ver quadro seguinte). 
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Quadro 29. Taxa de Desemprego região, concelho e freguesias, 2001 e 2011 

Unidade Geográfica 
Taxa de Desemprego % 

2001 2011 

Portugal 6,7 13,2 

Algarve 6,2 15,7 

Faro 5,6 13,2 

Conceição 5,9 15,2 

Estoi 4,8 12,2 

Santa Bárbara de Nexe 4,5 16,4 

Faro (São Pedro) 5,5 13,2 

Faro (Sé) 5,9 13,5 

Montenegro 5,3 10,7 

Fonte: INE; Censos 2001 e 2011 

A nível das freguesias regra geral a tendência foi, igualmente, o aumento da taxa de desemprego, entre 

2001 e 2011, sendo particularmente incidente na freguesia de Santa Bárbara de Nexe (16,4%), já a 

freguesia de Montenegro (10,7%) apresenta a taxa mais baixa de desemprego. Salienta-se que a 

freguesia de Santa Barbara de Nexe em 2001 apresentava a taxa de desemprego mais baixa do 

concelho no entanto numa década viu o valor aumentar para o máximo, mesmo acima da média do 

concelho. 

Pelo gráfico seguinte podemos observar que o desemprego é um fenómeno que se tem vindo a agravar 

nas últimas duas décadas. 
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Gráfico 32. Evolução da Taxa de Desemprego, 1991 - 2011 

Fonte: INE; Censos, 1991, 2001 e 2011 

Na Região do Algarve o desemprego desce substancialmente no período do verão, atingindo os picos 

elevados no início de cada ano, conforme se pode observar pelo gráfico seguinte, o que denota a forte 

dependência da população das atividades económicas sazonais, principalmente as ligadas ao turismo.  

Assim, o Turismo de Portugal, numa tentativa de contrariar esta tendência, elaborou em 2013, “O Plano 

de Combate à Sazonalidade no Algarve”, com o objetivo de gerar um potencial de 100 mil dormidas para 

aquela região durante o inverno, atraindo mais turistas através do aumento da capacidade aérea. 

Através do reforço da acessibilidade (novos voos, campanhas de marketing) a partir de 4 mercados que 

se consideram prioritários: Alemanha, Irlanda e Polonia. Pretende-se assim o aumento do número de 

visitantes, logo o número de dormidas, e os gastos na economia da região. 

“O combate aos efeitos negativos da sazonalidade da atividade turística no Algarve é uma das 

prioridades do Governo, onde além deste plano tático se enquadram esforços como o Programa 

Formação Algarve 2013, recentemente lançado na região” (Plano de Combate à Sazonalidade no Algarve 

2013). 
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Gráfico 33. Evolução n.º desempregados na Região do Algarve, 2012-2013 

Fonte: IEFP; Setembro 2014 

Com uma dinâmica diferente o concelho de Faro não se rege tanto pela sazonalidade quando 

comparado com a média da região do Algarve. Como podemos observar pelo gráfico seguinte embora 

exista um ligeiro aumento do número de desempregados no Inverno, esse comportamento no concelho é 

mais uniforme, não se notando tanto a oscilação entre os meses de verão e os de inverno. 

 
Gráfico 34. Evolução n.º desempregados no Concelho de Faro, 2012-2013 

Fonte: IEFP; Setembro 2014 
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Para combater a sazonalidade que afeta o Algarve fora da época balnear é importante existirem 

mecanismos que mantenham as dinâmicas do território nos meses de menor fluxo de turistas. Assim em 

2013 o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), lançou o Programa de Formação 

Profissional do Algarve. Pretende-se que os trabalhadores adquiram competências que os ajudem a 

encarar os desafios, trabalhadores qualificados tornam-se uma mais-valia para as empresas. 

Para além disso, estão em marcha grandes projetos que deveram ter um impacto bastante positivo na 

economia e na criação de emprego tanto na Região do Algarve como no concelho de Faro, sendo 

exemplo disso a loja IKEA, e o Polo Tecnológico Internacional do Algarve, ambos previstos. 

A expansão da rede de lojas IKEA em Portugal é um objetivo há muito assumido, que vai além das 

grandes áreas urbanas de Lisboa e Porto. A enorme força de atração da gama de produtos IKEA no 

mercado Português é motivo, por si só, de longas deslocações que os seus clientes se habituaram a 

fazer. Por esta razão, cada loja tem uma grande área de influência que frequentemente capta clientes de 

localidades bastante afastadas.  

 Este projeto a instalar no limite do Concelho de Loulé com o Concelho de Faro, contempla a construção 

de um Estabelecimento de Comercio IKEA, um Centro Comercial Tradicional e um Centro Especializado. 

Pretende afirmar-se como um importante complexo comercial de nível regional, abrangendo 

prioritariamente todo o Algarve, Baixo Alentejo e também parte do sul de Espanha, oferecendo um 

conjunto integrado de atividades que contribuirão para a qualificação urbana e social da área onde se 

insere. 

Em relação à criação de emprego, os estudos efetuados apontam, no caso da Loja IKEA, para que a 

fase de construção do empreendimento possa implicar a criação de cerca 2800 empregos (considerando 

efeitos diretos, indiretos e induzidos)22, ao passo que a fase de funcionamento poderá levar à criação de 

cerca 1 700 empregos (mais uma vez considerando efeitos diretos, indiretos e induzidos). No caso do 

conjunto comercial, as estimativas apontadas são as da criação de cerca 9 900 empregos na fase de 

construção e de cerca 11 500 empregos na fase de funcionamento. 

Embora ainda não tinha sido implementado, importa referir a importância que o Polo Tecnológico 

Internacional do Algarve (Gambelas) pode vir a ter na Região. Este projeto previsto no PDM em vigor, 

tinha por objetivo a implementação na região sul do país de um parque tecnológico (numa área de cerca 

de 60 ha) que respondesse às necessidades de criação de interface entre a investigação, a indústria e a 

tecnologia, no sentido de modernizar e diversificar o tecido produtivo, tendo como é óbvio impactos 

positivos na criação de novos postos de trabalho no concelho.  

                                                      
22 Efeitos diretos são o emprego gerado diretamente pelo projeto; Efeitos indiretos são os que se prendem com o aumento da 
procura relacionada com as empresas fornecedoras do Projeto; Efeitos induzidos correspondem ao aumento da procura induzida 
por ofertas novas e/ou melhoradas e aos efeitos gerais de expansão da atividade económica, provocados pelo aumento da 
despesa final. 
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Este projeto conjugado com o facto da ANA, SA possuir em elaboração um plano de ampliação da sua 

infraestrutura muito direcionado para a expansão das áreas de negócio associadas aos aeroportos, com 

uma estreita ligação aos tecidos económico e social da região e seguindo os objetivos do inovador 

conceito “cidade-aeroporto”, segundo o qual estas plataformas constituem nós de uma rede, que 

ganham competitividade, no atual contexto da globalização, consoante a diversidade e qualidade dos 

serviços e que conseguem atrair investimento e criam emprego constituem uma oportunidade para o 

desenvolvimento e concretização do Pólo Tecnológico Internacional do Algarve no concelho de Faro 

Analisando a taxa de desemprego em geral, por sexo, de acordo com o gráfico seguinte pode-se aferir 

que os homens são, sem dúvida, os mais afetados pelo desemprego, em que os valores da taxa de 

desemprego são superiores aos das mulheres na média das unidades geográficas de análise (região do 

Algarve, concelho de Faro e freguesias). Salienta-se que na freguesia de Estoi é onde se nota mais a 

discrepância da taxa de desemprego entre homens e as mulheres. 

 
Gráfico 35. Taxa de desemprego por sexo, 2011 

Fonte: INE; Censos, 2011 

Em 2011, existiam no concelho de Faro 4 362 indivíduos desempregados, sendo que, cerca de 81% da 

população desempregada indicava estar à procura de um novo emprego, valor abaixo da média Nacional 

assim como, do registado na região do Algarve (86,2%). Esta situação indica que cerca de 19% dos 

indivíduos andavam à procura do primeiro emprego, conforme se sistematiza no quadro seguinte. 
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Quadro 30. População desempregada, condição perante o trabalhado, 2011 

Unidade Geográfica Total 

Desempregados à 
procura de 1.º emprego 

Desempregados à procura 
de novo emprego 

N.º % N.º % 

Portugal 662 180 122 310 18,5 539 870 81,5 

Continente 630 711 114 999 18,2 515 712 81,8 

Algarve 34 770 4 804 13,8 29 966 86,2 

Faro 4 362 817 18,7 3 545 81,3 

Conceição 349 66 18,9 283 81,1 

Estoi 201 22 10,9 179 89,1 

Santa Bárbara de Nexe 278 57 20,5 221 79,5 

Faro (São Pedro) 991 213 21,5 778 78,5 

Faro (Sé) 2 061 387 18,8 1674 81,2 

Montenegro 482 72 14,9 410 85,1 

Fonte: INE; Censos, 2011 

A nível das freguesias a grande maioria também se encontravam numa situação de procura de novo 

emprego, sendo de destacar que a maioria dos desempregados situa-se na freguesia da Sé, bem como 

na de S. Pedro e Montenegro, apesar de existirem mais oportunidades de trabalho nestas freguesias, a 

concorrência em termos de emprego também é maior, porque também são as freguesias com mais 

população, logo existir um maior número de desempregados. 

De acordo com o Censos de 2011, constata-se pela observação do gráfico e da tabela seguintes, que o 

desemprego no Concelho de Faro afeta sobretudo na maioria a população que tem idades 

compreendidas entre os 20 e 39 anos. 
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Gráfico 36. População Desempregada por Grupo Etário, concelho, 2011 

Fonte: INE; Censos, 2011 

Quadro 31. População desempregada segundo o nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade 

Grupo Etário 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Nenhum nível 
escolaridade 2 4 9 10 13 10 14 18 10 6 

Ensino básico 86 179 176 173 229 254 276 249 228 161 

Ensino secundário 77 200 175 156 145 154 132 98 68 28 

Ensino pós-secundário 4 26 17 16 13 1 0 0 0 0 

Ensino superior 16 159 206 211 145 81 49 38 21 19 

Total 185 568 583 566 545 500 471 403 327 214 

Fonte: INE; Censos, 2011 

Pela análise do gráfico seguinte, que representa a população desempregada segundo o nível de 

escolaridade, podemos observar que a maioria dos indivíduos que se encontram numa situação de 

desemprego, em termos de nível de escolaridade possuem apenas o Ensino Básico, ou seja, com baixa 

qualificação, facto esse é se agrava nos grupos etários mais avançados. 
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Gráfico 37. População desempregada segundo o nível de escolaridade 

Fonte: INE; Censos, 2011 

Também é de destacar o número de indivíduos entre os 25-34 anos com o ensino superior em situação 

de desemprego, representando mais de 35% do total desse grupo etário.  

O Algarve também foi afetado pela crise económica, cuja principal consequência social é o desemprego, 

que também se manifesta no concelho de Faro, como já referido anteriormente. O desemprego nesta 

região, à imagem de todo o território nacional, é um problema. O facto deste território ao longo dos anos 

se ter especializado em termos produtivos essencialmente no setor turístico, a atratividade, favorece a 

deslocação da mão-de-obra das atividades primárias e secundárias para o turismo, inviabilizando na 

prática o desenvolvimento de outras atividades na região e no concelho. O turismo por sua vez, está a 

crescer sendo que este fator ajudou na dinamização de outra caraterística do turismo que é o 

desenvolvimento da imobiliária turística e residencial, setor que induz a construção civil.  

Relativamente à população desempregada, e ao principal modo de vida, pela observação do quadro 

seguinte podemos verificar, que em todas as unidades geográficas de análise (Algarve, concelho e 

freguesias) a família é quem assegura o modo de vida dos indivíduos em situação de desemprego, 

atingindo no concelho 35%. Por outro lado 28% dependiam do subsídio de desemprego e 5% do 

rendimento social de inserção como fonte de rendimento. 
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Quadro 32. População Desempregada no concelho segundo o principal meio de vida, 2011 

Fonte: INE; Censos, 2011 

A freguesia da Sé (37%) é aquela que apresenta uma percentagem maior de dependência da família na 

situação de desemprego, já a freguesia da Conceição é a que apresenta a maior percentagem de 

população dependente do subsídio de desemprego. 

O tecido económico de Faro pode ser caraterizado como tendo uma atividade económica e setorial 

pouco diversificada estando maioritariamente dependente do terciário. De fato, em 2001, o setor primário 

apenas empregava cerca de 5,1% da população ativa, enquanto o setor secundário e terciário 

Principal meio de 
vida 

Algarve Faro Conceição Estoi 
Santa 

Bárbara 
de Nexe 

Faro (São 
Pedro) 

Faro (Sé) Montenegro 

N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º  % N.º    N.º  % 

Total 34 770 100 4 362 100 349 100 201 100 278 100 991 100 2 061 100 482 100 

Trabalho 7 703 22 927 21 47 13 42 21 72 26 210 21 405 20 151 31 

Reforma/ Pensão 200 1 28 1 2 1 1 0 2 1 5 1 15 1 3 1 

Subsídio de 
desemprego 10 547 30 1 240 28 121 35 62 31 53 19 294 30 586 28 124 26 

Subsídio por 
acidente de 
trabalho ou doença 
profissional 

35 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 

Rendimento social 
de inserção 1 553 4 200 5 28 8 8 4 22 8 56 6 77 4 9 2 

Rendimento da 
propriedade ou da 
empresa 

120 0 17 0 0 0 1 0 1 0 6 1 6 0 3 1 

Apoio social 367 1 48 1 4 1 1 0 4 1 11 1 28 1 0 0 

A cargo da família 11 102 32 1 513 35 118 34 65 32 93 33 330 33 763 37 144 30 

Outro 2 903 8 366 8 29 8 21 10 30 11 72 7 170 8 44 9 
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empregavam, respetivamente, 17,4% e 77,5%. Em 2011 a assimetria assentou-se, sendo que setor 

primário passou a representar apenas cerca de 3% e o secundário 12,8%, já o terciário passou a ter um 

peso ainda maior, representando agora cerca de 84%, no que diz respeito à região do Algarve a situação 

é idêntica ao do concelho de Faro, conforme sistematizado no quadro seguinte. 

Quadro 33. População Empregada por setor de atividade, 2011 

Unidade 
Geográfica 

Setor 1º Setor 2º Setor 3º 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Algarve  6,1 3,5 22,5 15,8 71,4 80,6 

Faro 5,1 3,2 17,4 12,8 77,5 83,9 

Fonte: INE; Censos, 2011 

De acordo com o gráfico seguinte, podemos observar que em todas as freguesias do concelho o setor 

terciário é aquele que mais peso tem no emprego da população, com especial incidência a nível das 

freguesias da cidade de Faro (São João, Sé e Montenegro). Já o setor secundário é mais intenso nas 

freguesias de Estoi e Santa Barbara de Nexe atingindo valores superiores a 20%, em relação ao setor 

primário tem particular expressão na freguesia da Conceição sendo responsável por mais de 11% da 

população empregada. 
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Gráfico 38. População empregada por setor de atividade, no concelho e freguesias 2011 

Fonte: INE; Censos, 2011 
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Para uma melhor caraterização da base económica, social e cultural do Concelho a avaliação das 

qualificações profissionais da população empregada é um indicador relevante. Numa primeira leitura do 

gráfico apresentado de seguida, podemos mais uma vez verificar que a realidade concelhia nesta 

matéria não difere muito a nível das freguesias. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Faro
(Concelho)

Conceição Estoi Santa
Bárbara de

Nexe

Faro (São
Pedro)

Faro (Sé) Montenegro

%

Trabalhadores não qualificados

Operadores de instalações e máquinas e
trabalhadores da montagem

Trabalhadores qualificados da indústria,
construção e artífices

Agricultores e trabalhadores qualificados da
agricultura, da pesca e da floresta

Trabalhadores dos serviços pessoais, de
protecção e segurança e vendedores

Pessoal administrativo

Técnicos e profissões de nível intermédio

Especialistas das actividades intelectuais e
científicas  

Gráfico 39. População Ativa por Classificação de Profissões no concelho e freguesias, 2011 

Fonte: INE; Censos, 2011 

Desde logo, podemos destacar três categorias profissionais com maior representatividade: trabalhadores 

dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores23 (22%), especialistas das atividades 

intelectuais e científicas (19%), e técnicos e profissões de nível intermédio (12%). 

 A nível das freguesias, salienta-se que sobressaem os técnicos e profissões de nível intermédio na 

freguesia de Montenegro, sobressaem ainda os trabalhadores qualificados da indústria, construção e 

artificies nas freguesias de Estoi e Santa Barbara de Nexe, uma vez que é nestas freguesias que 

existem mais industria, logo onde o peso do setor secundário mais se acentua. É de destacar ainda o 

peso dos trabalhadores não qualificados (10%), em especial na freguesia de Santa Barbara de Nexe. As 

restantes categorias profissionais estão mais ou menos presentes no concelho e na Região, no entanto, 

de destacar, trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta, o que pode ser 

considerado um fator pouco atrativo ao investimento, pois a mão-de-obra pouco qualificada é um 

obstáculo ao desenvolvimento. 

                                                      
23 Compreende as tarefas e funções das profissões dos trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 
vendedores, com especial incidência no domínio da assistência a viagens, preparação e serviço de refeições, estética, limpeza, 
trabalho doméstico, astrologia, prestação de cuidados a animais, vendas, auxílio no cuidado a crianças, proteção de pessoas e 
bens e na manutenção de segurança e ordem pública. 
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2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. Análise das Atividades Económicas: tecido empresarial concelhio e Análise das Atividades Económicas: tecido empresarial concelhio e Análise das Atividades Económicas: tecido empresarial concelhio e Análise das Atividades Económicas: tecido empresarial concelhio e 

pessoal ao serviçopessoal ao serviçopessoal ao serviçopessoal ao serviço    

Depois de se ter apresentado a caraterização geral da população ativa, em seguida analisar-se-á o 

tecido empresarial concelhio, número de empresas e pessoal ao serviço nas empresas, para 

posteriormente se proceder à análise, segundo os três setores de atividade. 

De acordo com a informação estatística disponibilizada pelo INE, existiam, em 2011, 8 762 empresas24 

com sede no concelho de faro, das quais 2 524 Sociedades25.  

Quadro 34. Empresas e Sociedades, 2001 e 2011 

Unidade 
Geográfica 

Empresas Sociedades 

2001 2011 Var % 2001 2011 Var % 

Algarve 55 226 58 333 5,6 13 045 17677 35,5 

Faro 7 751 8 762 13,0 2 042 2 524 23,6 

Fonte: INE; Censos, 2001 e 2011 

Pela análise do quadro anterior, podemos constatar que no período entre 2001 e 2011 existiu um 

aumento do número de empresas na região do Algarve (5,6%), bem como ao nível do concelho de Faro 

que viu aumentar em 13% o seu número de empresas. As sociedades também tiveram um aumento nas 

duas unidades geográficas de análise (Algarve, concelho de Faro), sendo mesmo superior à variação do 

número de empresas. 

Considerando o número total de empresas com sede no concelho, sobressaem três subsetores de 

atividade, a saber: Comércio por grosso e a retalho; Atividades administrativas e dos serviços de apoio; 

Atividades de consultadoria, científicas, técnicas e similares, que representam aproximadamente 43% 

das empresas com sede no concelho. Também com importância identificamos as Atividades de saúde 

humana e social; Construção; Alojamento, restauração e similares que perfazem cerca de 28% das 

empresas concelhias, como se encontra sistematizado no quadro seguidamente apresentado. O 

predomínio destas Empresas reforça a importância da capitalidade de Faro, com a presença das 

grandes superfícies comerciais, do Hospital, Universidade e uma série de Organismos administrativos. 

                                                      
24 Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, 
usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa 
pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais 

25 Sociedade constituída por duas ou mais pessoas que se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum 
de certa atividade económica, que não seja de mera fruição, a fim de repartirem os lucros resultantes dessa atividade. 
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Quadro 35. Empresas sediadas no concelho de Faro, em 2011 

Setores de Atividade 

Faro 

Empresas Sociedades Emp. em nome 
individual 

n.º % n.º % n.º % 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca 606 6,9 69 2,7 537 8,6 

B - Indústrias extrativas 5 0,1 2 0,1 3 0,0 

C - Indústrias transformadoras 259 3,0 120 4,8 139 2,2 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 
ar frio 2 0,0 1 0,0 1 0,0 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento; gestão de resíduos e despoluição 12 0,1 9 0,4 3 0,0 

F - Construção 797 9,1 375 14,9 422 6,8 

G - Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

1 616 18,4 620 24,6 996 16,0 

H - Transportes e armazenagem 153 1,7 124 4,9 29 0,5 

I - Alojamento, restauração e similares 726 8,3 242 9,6 484 7,8 

J - Atividade de informação e de comunicação 89 1,0 49 1,9 40 0,6 

L - Atividades imobiliárias 232 2,6 195 7,7 37 0,6 

M - Atividades de consultadoria, científicas, 
técnicas e similares 963 11,0 262 10,4 701 11,2 

N - Atividades administrativas e dos serviços de 
apoio 1 230 14,0 107 4,2 1 123 18,0 

P - Educação 497 5,7 40 1,6 457 7,3 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 818 9,3 195 7,7 623 10,0 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 255 2,9 39 1,5 216 3,5 

S - Outras atividades de serviços 502 5,7 75 3,0 427 6,8 

Total 8 762 100 2 524 100 6 238 100 

Fonte: INE; Anuário Estatístico Região Algarve, 2012 

A indústria transformadora é pouco significativa no concelho, como capital de distrito Faro, apresenta o 

setor do Comércio e dos Serviços muito mais desenvolvidos, do que a atividade industrial. Em termos 
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absolutos em 2011 estavam sedeadas 259 empresas da Indústria Transformadora, com especial relevo 

para a indústria de fabricação de Produtos Metálicos Exceto de Máquinas e Equipamentos.  

Quadro 36. Pessoal ao serviço nas empresas com sede no concelho, 2011 

Setores de atividade n.º absoluto % 

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1 093 4,6 

B – Indústrias Extrativas (...)* (...)* 

C – Indústrias transformadoras 871 3,7 

D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (...)* (...)* 

E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos 
e despoluição 704 3,0 

F – Construção 2 550 10,8 

G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 5 278 22,3 

H – Transportes e armazenagem 966 4,1 

I – Alojamento, restauração e similares 2396 10,1 

J – Atividades de informação e de comunicação 193 0,8 

L – Atividades imobiliárias 411 1,7 

M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1 665 7,0 

N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio 1869 7,9 

P - Educação; 686 2,9 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social; 3 909 16,5 

R- Atividades Artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; 312 1,3 

S - Outras atividades de serviços 716 3,0 

Total 23 641 100 

*(…) INE refere como valores confidenciais 

Fonte: INE; Anuário Estatístico Região Algarve , 2012 
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No que concerne ao pessoal ao serviço nas empresas com sede no concelho, de acordo com a 

informação disponibilizada pelo INE, em 2011 existiam 23 641 indivíduos. Como podemos observar no 

quadro seguinte, é o setor terciário que se concentra o maior volume de pessoas ao serviço com 77%, 

em segundo aparece o setor secundário com 17,4%. 

Nos últimos anos o tecido empresarial concelhio sofreu algumas alterações, sendo de destacar, entre 

outros aspetos, o aumento progressivo do número de empresas com sede no concelho, passando de 7 

751 empresas, em 2001, para 8 762, em 2011, o que traduz uma taxa de crescimento positiva de 13 %.  

Este aumento revela, contudo, evoluções diferenciadas de cada um dos três setores de atividade. O 

setor terciário destaca-se, entre 2001 - 2011, pelo registo de crescimento de 35%, enquanto os outros 

setores viram o seu número de empresas reduzir. 

Quadro 37. Empresas com Sede no concelho segundo os setores de atividade, 2001 e 2011 

Setor Atividade 

2001 2011 Taxa de 
crescimento 
2001/ 2011 n.º absol. % n.º absol. % 

7 751 100 8 762 100 13,0 

Setor primário 831 10,7 606 6,9 -27,1 

Setor secundário 1 673 21,6 1 075 12,3 -35,7 

Setor terciário 5 247 67,7 7 081 80,8 35,0 

Fonte: INE; Anuário Estatístico Região Algarve 2002, 2012 

De seguida apresentam-se alguns indicadores do tecido empresarial com sede no concelho de Faro: 
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Quadro 38. Indicadores do tecido empresarial do concelho, 2011 

Unidade Geográfica 
Densidade 

de 
empresas 

Proporção de 
microempresas 

Pessoal ao 
serviço por 

empresa 

Volume de 
negócios por 

empresa26 

Indicador de 
concentração 
do volume de 

negócios das 4 
maiores 

empresas27 

 
N.º/km2 % N.º milhares de euros % 

Continente 12 95,9 3,4 316,2 5,86 

Algarve 11,7 96,6 2,5 123,1 4,58 

Faro 43,4 96,6 2,7 158,4 18,73 

Fonte: INE; Anuário Estatístico Região Algarve 2012 

Da análise do quadro anterior podemos concluir que o concelho de Faro regista um número de empresas 

por km2 superior ao registado no Continente e na Região do Algarve. Relativamente à dimensão das 

empresas, importa destacar a elevada proporção de microempresas28, em todas unidades geográficas 

analisadas (Continente, Região do Algarve e Concelho). Coerentemente com a reduzida dimensão das 

empresas, o número médio de pessoas ao serviço por empresa é baixo, particamente não chega aos 3 

indivíduos em Faro. Relativamente ao volume de negócios por empresa no concelho, este é 

relativamente baixo, quando comparado com o valor em média registado no Continente, contudo é 

superior face ao registado na Região do Algarve. Por outro lado, as quatro maiores empresas do 

concelho detêm aproximadamente 19% do volume de negócios, valor significativo, quando comparado 

com o registado no Continente e na Região do Algarve 

A quebra da atividade económica no País tem causado crescentes dificuldades às empresas e em 

particular às micro e pequenas empresas levando mesmo à dissolução de algumas, situação à qual o 

concelho de Faro não passa ao lado.  

As taxas de natalidade, mortalidade e sobrevivência de empresas possibilitam uma análise 

microeconómica da dinâmica empresarial de um determinado território. De acordo com os dados 

disponíveis do INE, nível regional, para o Algarve haverá a destacar a taxa de sobrevivência a dois anos 

que ronda os 44%, valor esse inferior ao registado nas Regiões do Norte, Centro e Alentejo, contudo 

superior ao registado na Região de Lisboa. Será ainda de realçar que em todas as Regiões 

consideradas, a taxa de mortalidade das empresas é sempre superior à sua taxa de natalidade, sendo 

que a região do Algarve tem uma taxa de mortalidade das mais altas, só superada, mais uma vez pela 

região de Lisboa. Este facto deve-se certamente à sazonalidade de determinadas atividades, onde a 

                                                      
26 Volume de negócios das empresas / Número de empresas. 

27 Volume de negócios das 4 maiores empresas / Volume de negócios das empresas x 100. 

28 Empresa de pequena dimensão em geral conta com um máximo de 10 empregados 
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falta de lucros nos meses de Inverno, levam ao encerramento de muitas empresas, tendo como 

consequência imediata o aumento do número de desempregados. 

 
Gráfico 40 – Taxa de Natalidade, Mortalidade e Sobrevivência (%) 

Fonte: INE; Anuário Estatístico Região Algarve 2012 

Estes dados demonstram que o tecido empresarial a nível da região, revela algumas fragilidades e 

ameaças, com reflexos também a nível do concelho, uma vez que as empresas de pequena dimensão, 

embora caraterizadas por uma grande agilidade e por uma rápida capacidade de redefinição das suas 

estratégias, enfrentam grandes dificuldades em vários domínios, como é o caso do acesso ao 

financiamento e da capacidade interna de desenvolvimento de atividades direcionadas para a 

internacionalização. 

 

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. Apoio às atividades EconómicasApoio às atividades EconómicasApoio às atividades EconómicasApoio às atividades Económicas    

O concelho de Faro como capital de distrito tem procurado desenvolver sinergias, apoiando as iniciativas 

empresariais e contribuir para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios estruturantes no 

concelho, incrementando os procedimentos técnico-administrativos adequados a um tratamento célere 

dos seus requisitos a nível interno e externo ao Município 

Assim, segundo informação que consta no site da camara municipal de Faro, o município procura 

assumir um papel facilitador no acesso à informação crítica no licenciamento empresarial, apostando em 

relações profissionais de trabalho eficazes a nível interno e externo da estrutura municipal, como os 

objetivos: 
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• Assegurar, no acompanhamento do licenciamento de projetos que sejam considerados como de 

importância estratégica para o concelho, um tratamento técnico e administrativo mais célere e 

eficaz. 

• Apoiar o aparecimento de novas iniciativas empresariais, através da divulgação das 

potencialidades do concelho, assegurando a disponibilização de informação pertinente sobre o 

território. 

• Assegurar, através de um contínuo trabalho de articulação com as Associações Empresariais, 

todo o apoio municipal ao aumento da posição competitiva das empresas já instaladas em Faro. 

• Disponibilizar informações e dados estatísticos de caracterização concelhia, para facilitar a 

realização de estudos de mercado e viabilidade para as iniciativas privadas, públicas e 

associativas no Concelho. 

Sendo que como público-alvo, temos: 

• Investidores estratégicos, por natureza e/ou volume de investimento; 

• Investidores a título individual nos sectores de maior interesse para a economia local; 

• Empresários dos sectores dos serviços (novas atividades turísticas e economia social); 

• Empresários do sector do comércio, agricultura, energias e telecomunicações, etc.; 

• Empresas “spin-off” da Universidade do Algarve. 

E, como áreas prioritárias temos: 

• Inovação Tecnológica e Empresarial; 

• Unidades Comerciais de Média e grande; 

• Empresas de Logística e transformação de produtos agrícolas; 

• Sector do Turismo (Hotelaria, novas atividades, serviços, etc.); 

• A Baixa de Faro envolvendo todo o comércio instalado na área do projeto de Urbanismo 

Comercial. 

O Município prossegue uma política de simplificação e agilização dos procedimentos autárquicos com 

vista à obtenção de licenças e autorizações para o desenvolvimento de atividades económicas e para a 
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fixação de população jovem. O Serviço de Apoio às Atividades Económicas (SAAE), recentemente 

criado, tem por objetivo esclarecer, informar, apoiar e acompanhar a instalação de novas atividades 

económicas no concelho, com um balcão e atendimento próprios. 

Nesta área da dinamização económica a Associação do Comercio e Serviços da Região do Algarve 

(ACRAL) possui um papel importante por exemplo, no apoio à internacionalização no âmbito da 

qualificação de pequenas e médias empresas tendo em vista a promoção e reforço da sua 

competitividade assegurando uma maior orientação dos produtos internos para a procura externa. As 

empresas selecionados poderão integrar as Missões Empresariais beneficiando dos incentivos do 

QREN. 

A atual conjuntura socioeconómica requer um papel mais ativo e atento das entidades públicas, com 

responsabilidades nas áreas social, da dinamização empresarial e criação de emprego. 

O município de Faro atento a esta problemática prossegue uma política de apoio ao empreendedorismo 

e à criação de emprego , motivo pelo qual, em conjunto com o IEFP, I.P. e as Juntas de Freguesia, tem 

vindo a promover um ciclo de seminários com vista a estimular o empreendedorismo no concelho de 

Faro, informando as pessoas que se encontram em situação de desemprego ou de trabalho precário, 

bem como os jovens em busca do primeiro emprego, sobre as ferramentas disponíveis que lhes 

permitam criar o seu próprio emprego e trilhar o caminho do empreendedorismo. 

Com estas sessões, e com o apoio de algumas instituições bancárias, pretende-se dar a conhecer os 

mecanismos de apoio público e bancário, em particular a todos aqueles que querem avançar com 

projetos individuais de prestação de serviços, obras, arranjos e manutenções, ou mesmo de investimento 

na sua atividade atual. 

 Incubação de Empresas 

Faro dispõe de espaços para o acolhimento de iniciativas empresariais emergentes, dedicadas em 

especial para microempresas ou projetos emergentes de potenciais jovens empreendedores, no ninho 

de empresas gerido pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), bem como por parte de 

algumas iniciativas empresariais privadas. Os interessados devem ainda dirigir-se à Direção Regional de 

Economia do Algarve, ao IEFP, bem como ao Centro Regional para a Inovação do Algarve - CRIA, 

sedeado na Universidade do Algarve campus de Gambelas. 

Segundo o seu sitio na internet, a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários é uma 

associação de direito privado e utilidade pública que, desde 1986, representa institucionalmente os 

jovens empresários portugueses e os apoia na sua atividade empresarial. Foi, aliás, pioneira na 

promoção do empreendedorismo jovem no nosso país e, mais recentemente, notabilizou-se no incentivo 

à adoção de modelos empresariais baseados na inovação, investigação e desenvolvimento.  



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

94 

 

De facto, a ANJE tem concentrado esforços no chamado empreendedorismo qualificado, de forma a criar 

condições para que os jovens convertam o seu conhecimento em valor empresarial. Para tanto, a 

associação disponibiliza incubadoras para empresas de base tecnológica e fornece acompanhamento 

especializado em processos de formação, gestão, financiamento e inovação empresariais. 

Importa ressalvar, no entanto, que a ANJE continua atenta aos problemas do empresariado jovem no 

seu todo, independentemente da dimensão e estádio de desenvolvimento das empresas. A associação 

está animada pela vontade de contribuir para o progresso do país, a partir de um modelo económico 

assente na iniciativa privada.  

Neste sentido, a ANJE tem-se empenhado na divulgação de sistemas de incentivo ao 

empreendedorismo, na prestação de serviços de aconselhamento empresarial a jovens empresários, na 

criação de centros de incubação de start-ups, no apoio à internacionalização de empresas, na realização 

de ações de qualificação profissional e na criação de redes de networking. 

Com cerca de 5.500 associados, mais de meia centena de colaboradores, uma dezena de áreas 

operacionais e vários núcleos regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), a 

ANJE desenvolve uma atividade de indesmentível relevância pública. Em 2012, foi distinguida com a 

Ordem do Mérito, vendo assim reconhecido pelo órgão máximo de soberania o alto merecimento da sua 

missão institucional e a relevância pública da atividade que desenvolve em favor da juventude 

portuguesa em geral e do empresariado jovem em particular. Tem, de resto, o estatuto de membro do 

Conselho Económico e Social. 

De acordo com o seu Site, a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA) é o 

organismo criado na Universidade do Algarve para facilitar a Transferência de Tecnologia e a criação de 

uma Cultura Empreendedora na Academia. 

O CRIA é uma entidade interface criada no seio da Universidade do Algarve destinada a promover as 

relações entre a universidade e as empresas, apoiar a constituição de novas empresas (start-ups e spin-

offs), a vulgarizar o uso dos mecanismos da propriedade industrial e a desenvolver, no exterior da 

universidade, espaços de aglomeração de âmbito tecnológico, de carácter temático, que permitam 

valorizar alguns dos eixos de investigação científica da região. 

Os objetivos do CRIA podem resumir-se em três principais eixos de intervenção: 

1º Eixo – Corresponde a uma intervenção de fundo sobre as condições gerais de enquadramento onde 

se pretende: 

• A criação de um ambiente favorável à inovação na região; 

• Criação de uma 'cultura de inovação' na Universidade; 
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• A promoção de iniciativas que aproximem as empresas; 

2º Eixo – Está relacionado com as linhas específicas de intervenção onde se pretende: 

• Um aprofundamento do levantamento das competências da Universidade; 

• Criar iniciativas para a promoção de projetos de investigação aplicada e transferência de 

tecnologia; 

• Promover o aparecimento de empresas de base tecnológica através da criação de uma 

incubadora; 

• Captação de IDE (Investimento Direto Estrangeiro). 

3º Eixo - Diz respeito à perspetiva geral de implementação e funcionamento do CRIA, onde se prevê:  

• A criação de uma rede de cooperação com outros centros de inovação; 

• A criação de canais de cooperação com o tecido empresarial. 

 

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. Infraestruturas de apoio à atividade económicaInfraestruturas de apoio à atividade económicaInfraestruturas de apoio à atividade económicaInfraestruturas de apoio à atividade económica    

A competitividade de um território assenta no desenvolvimento das suas infraestruturas e serviços, sua 

qualidade e abrangência.  

Segundo o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 “O sistema de 

transportes e infraestruturas português deve trilhar um caminho de desenvolvimento e reformas que lhe 

permita ir ao encontro da satisfação das necessidades dos portugueses e das empresas sediadas em 

Portugal.“  

Nesta matéria Faro, possui uma vasta rede de infraestruturas complementares e capazes de ser motores 

de arranque para o relançamento da economia, onde se destaca o Porto Comercial, o Aeroporto 

Internacional de Faro, Plataforma Logística de Tunes e o Mercado Abastecedor de Faro. 

Porto Comercial de Faro 

O Porto Comercial de Faro está localizado a sul da cidade de Faro, fora da zona urbana, no interior da 

Ria Formosa, processando-se o acesso marítimo através do canal de Faro e da barra de Faro-Olhão. 
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O Porto integra duas áreas: o Terminal Multiusos, correspondente à atual zona vedada, e a área de 

Reserva Portuária, correspondente à restante área, está dotado de instalações de apoio à movimentação 

de mercadorias e passageiros. Possui boas acessibilidades e interfaces logísticos com todos os outros 

modos de transporte, encontrando-se a 30 km da futura plataforma logística do Algarve, a instalar em 

Tunes. A ponte-cais, utilizada até 2009 como terminal de combustíveis, é usada atualmente pelos navios 

que esperam atracação nos postos de acostagem de carga geral, esta ponte-cais é usada ainda para 

atracação e permanência de navios de passageiros, podendo ainda servir como posto de acostagem dos 

navios de cruzeiros. O Porto Comercial de Faro registou nos últimos anos um acentuado crescimento da 

função comercial de mercadorias. As principais cargas movimentadas são Cimento destinado ao Norte 

de Africa, o Sal, o Sal-gema, Madeiras, e Alfarroba, e o Pescado proveniente da aquicultura. 

O Porto de Faro dispõe também de características adequadas ao turismo marítimo, existindo também 

algum interesse de utilização por parte de algumas empresas e operadores ligados aos cruzeiros. Os 

pacotes turísticos disponibilizados preveem a permanência destes na região, o que contribuirá para a 

criação de dinâmicas económicas nos setores da hotelaria, da restauração e do comércio local. 

 São várias as potencialidades do porto de Faro para todo o tipo de tráfego, e segundo as orientações do 

PROT Algarve, deveria ser dada mais importância ao porto sobretudo para o abastecimento de “jet fuel” 

ao Aeroporto de Faro que se encontra nas proximidades. É referido ainda, a possibilidade de o porto 

poder vir a ganhar importância para os cruzeiros turísticos locais, ou seja, haver uma aposta clara nas 

embarcações de recreio, contudo, existam algumas condicionantes físicas, no que se refere à 

implementação deste género de atividade relacionada com a dimensão (calado) das embarcações. 

O Porto Comercial de Faro tem uma localização geográfica privilegiada situando-se no principal polo 

urbano e económico do Algarve (Faro-Olhão-Loulé). Nos últimos anos, a sua importância tem vindo a 

aumentar devido ao incremento das relações comerciais com o Norte de África e à exportação de 

produtos da indústria extrativa e transformadora da região. 

Segundo o “Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020” prevê 10 

milhões de euros para os portos de Faro e Portimão, que no caso concreto do porto de Faro, serão 

canalizados para a regularização do piso, vedação do recinto, ordenamento das áreas adjacentes e vias 

de acesso. 

A dinamização da atividade portuária, inserida numa política de desenvolvimento regional, é um 

elemento importante para a recuperação económica regional. As áreas portuárias constituem um recurso 

territorial estratégico que não pode deixar de ser preservado e valorizado. 
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Aeroporto Internacional de Faro 

O Aeroporto Internacional de Faro é um dos principais aeroportos portugueses, constitui um motor de 

desenvolvimento na área económica, muito associado à atividade turística na Região Algarvia, para onde 

diversas companhias nacionais e internacionais (charters e low cost) garantem deslocações regulares. 

O Plano Diretor do Aeroporto de Faro (2007) prevê o desenvolvimento da infraestrutura num horizonte 

temporal até 2050. Apresenta linhas orientadoras para futuro desenvolvimento da infraestrutura tendo 

em conta a procura, essencialmente turística, procurando potenciar as vantagens geoestratégicas do 

aeroporto, bem como manter e compatibilizar o desenvolvimento infraestrutural com a competitividade 

internacional. 

Importa referir ainda a análise preliminar apresentada pela REFER sobre a viabilidade de ligação desta 

infraestrutura à Linha do Algarve. Dada a importância do Aeroporto de Faro, com potencial de 

crescimento de procura turística para a Região do Algarve e Huelva, o modo ferroviário poderá vir a 

desempenhar um papel importante na captação desta procura. 

Sistema Ferroviário  

Constituindo a rede de comunicação terrestre conjuntamente com o sistema rodoviário, não pode deixar 

de se relevar a importância do sistema ferroviário na acessibilidade aos principais centros urbanos 

regionais, nacionais e internacionais, bem como um fator de desenvolvimento para o concelho Faro e da 

região. 

 A Região do Algarve é servida pela Linha do Sul e pela Linha do Algarve. Esta última atravessa 

longitudinalmente a Região do Algarve, entre Lagos e Vila Real de Santo António, incluindo o município 

de Faro, que se apresenta como um ponto estratégico nas ligações ferroviárias da Região. A Linha do 

Sul permite a ligação ferroviária desta Região com o resto do país, articulando-se com a Linha do 

Algarve em Tunes. A principal interface ferroviária de passageiros situa-se na cidade de Faro; 

localizando-se o principal terminal de carga junto à Estação Ferroviária de Loulé.  

Plataforma Logística de Tunes (Prevista) 

Segundo o Plano Portugal Logístico, para a Região do Algarve, está prevista a Plataforma Logística de 

Tunes, que cujo objetivo será o de impulsionar o desenvolvimento económico da Região e tendo em 

conta a sua relativa proximidade ao concelho de Faro, poder servir também como alavanca de 

desenvolvimento para este. 

Desta forma, em Tunes, será construída uma plataforma de âmbito regional que pretende servir a 

Região do Algarve e estabelecer princípios de equilíbrio territorial. Esta será servida por uma rede de 

transporte rodoviário e ferroviário com o intuito de potenciar a economia da Região Algarvia, de forma a 
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captar o investimento para a região e facilitar a distribuição da produção local aos mercados a que se 

destina. 

São ainda objetivos desta plataforma a reordenação do sistema logístico com a concentração das zonas 

de armazenamento, bem como o potenciamento do transporte ferroviário através da atração de fluxos 

ligados à indústria e ao comércio locais. 

Mercado Abastecedor da Região de Faro  

O Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF) situado a cerca de 8km de Faro, funciona como 

uma plataforma de distribuição no domínio grossista agroalimentar, essencial para o desenvolvimento 

comercial e logístico de toda a Região do Algarve, mas também importante para o resto do pais assim 

como para o mercado externo, neste caso Espanha.  

Com boas acessibilidades é ainda “dotado de uma serie de equipamentos e infraestruturas e que fazem 

dele um dos mais modernos centros de logística a nível europeu”.29 

“Atualmente o Mercado Hortofrutícola exerce a sua atividade com cerca de 200 vendedores, entre 

grossistas, distribuidores, sendo visitado diariamente por compradores, que agora dispõem de uma 

oferta diversificada de produtos alimentares frescos de elevada qualidade, bem como de um conjunto de 

serviços complementares. A zona de Atividades Logísticas é uma área de grande atividade no MARF 

ocupando dois entrepostos. No MARF existem ainda outras áreas já devidamente infraestruturadas com 

capacidade comercial para envolver novos operadores que por razões inerentes à especificidade da sua 

atividade optem pela construção de edifícios com características próprias onde desenvolverão as suas 

atividades logísticas e comerciais. A oferta de serviços importantes como os acima referidos e a 

qualidade de construção das infraestruturas e edifícios, para além da localização como centro económico 

da região, atendendo à proximidade da fronteira espanhola, tem levado à deslocalização das principais 

empresas de logística do Algarve para o MARF.” 30 

Estas infraestruturas identificadas contribuem de diversas formas, para o desenvolvimento económico e 

social, local, regional, nacional e mesmo para afirmação internacional. Das quais podemos destacar as 

seguintes:  

• Criação de Emprego e geram uma variedade de serviços e atividades produtivas; 

• Permitem a mobilidade das pessoas, e uma mais rápida distribuição de bens e serviços; 

                                                      
29 http://www.marf.pt 

30 http://www.marf.pt 
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• Permitem a exploração e aproveitamento dos recursos endógenos, promovendo o 

desenvolvimento das atividades produtivas; 

•  Fomentam o ordenamento do território;  

• Facilitam o intercâmbio de produtos, bens e pessoas constituindo um fator de aproximação 

de povos e culturas; 

• Promovem as atividades económicas e sociais, permitindo a implantação da indústria, o 

alargamento dos mercados e o aumento da produção. 

 

 

2.4. HABITAÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo a caracterização geral do parque habitacional do concelho de 

Faro, bem como a sua evolução, nomeadamente no que concerne ao número de edifícios e alojamentos 

e formas de uso. Para o efeito, recorrer-se-á, maioritariamente, à informação estatística disponibilizada 

pelo Instituto Nacional de Estatística, com especial destaque para o Recenseamento Geral da População 

e Habitação (2001 e 2011) e ao Anuário Estatístico da Região do Algarve. Apesar do presente relatório 

pretender retratar a realidade concelhia atual, apresentar-se-á, sempre que se considere, oportuno e 

pertinente, a análise da evolução (1991-2011). 

Segundo a lei n.º11-A/2013 de 28 de janeiro, que organiza administrativamente as freguesias, através da 

criação de freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais, o concelho de Faro passou 

a ser constituído pelas seguintes freguesias: União das Freguesias de Conceição e Estoi. União das 

Freguesias de Faro ( Sé e S. Pedro), Montenegro e Santa Barbara de Nexe, contudo para melhor 

tratamento estatístico, isto é para se puder comparar com os dados dos Censos anteriores em que se 

encontram separadas, iremos trata-las desagregadas, visto ser assim que o INE também ainda as trata. 

Não se tratando de um setor da estrutura produtiva, a Habitação, constitui-se um importante ramo do 

tecido produtivo de qualquer região uma vez que lhe estão associados, os ramos da construção e do 

imobiliário. A habitação constitui-se como uma necessidade primária e um direito básico de qualquer 

cidadão. 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

100 

 

2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. 2.4.1. Caracterização Geral dos Edifícios ExistenteCaracterização Geral dos Edifícios ExistenteCaracterização Geral dos Edifícios ExistenteCaracterização Geral dos Edifícios Existente    

No concelho de Faro existiam, à data do último recenseamento geral da população, 17 257 edifícios31, 

refletindo um aumento de cerca de 15% face a 2001, esse total representa cerca de 9% dos edifícios 

existentes no conjunto da região do Algarve. Recorrendo ao quadro seguinte, podemos verificar que 

entre 2001-2011 na região do Algarve e acompanhando o crescimento populacional o parque 

habitacional também teve uma variação positiva. 

Quadro 39. Edifícios na região do Algarve, 2001-2011 

Unidade Geográfica 
Edifícios 

2001 2011 Var % 

Algarve 160 543 198 924 23,9 

Albufeira 13 997 19 686 40,6 

Alcoutim 2 902 3 461 19,3 

Aljezur 4 256 5 391 26,7 

Castro Marim 5 269 6 765 28,4 

Faro 14 960 17 257 15,4 

Lagoa 10 800 12 772 18,3 

Lagos 9 921 13 205 33,1 

Loulé 26 949 34 394 27,6 

Monchique 3 938 4 201 6,7 

Olhão 13 429 15 253 13,6 

Portimão 11 898 14 921 25,4 

São Brás de Alportel 4 262 4 958 16,3 

Silves 15 272 18 183 19,1 

Tavira 12 086 15 144 25,3 

Vila do Bispo 3 979 5 184 30,3 

Vila Real de Santo António 6 625 8 149 23,0 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011  

Todos os concelhos da região apresentaram um aumento do número de edifícios, sendo que concelhos 

de Albufeira (40,6%), Lagos (33,1%) e Vila do Bispo (30,3%), apresentaram os maiores crescimentos, 

quando comparado por exemplo com Monchique apresentou uma variação positiva de apenas cerca de 

7%. 

                                                      
31 Edifício: Construção independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meias que vão das fundações à 
cobertura, destinada a servir de habitação (com um ou mais alojamentos/fogos) ou outros fins (cf. INE - Conceitos). 
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A realidade ao nível das freguesias não sofre alterações significativas face ao registado ao nível do 

concelho, bem como da região onde o mesmo se integra, todas elas apresentaram crescimentos, 

conforme podemos observar no quadro seguinte. 

Quadro 40. Edifícios por freguesia, 2001-2011 

Unidade Geográfica 
Edifícios 

2001 2011 Var % 

Faro 14 960 17 257 15,4 

Conceição 1 343 1 779 32,5 

Estoi 1 620 1 969 21,5 

Santa Bárbara de Nexe 2 257 2 558 13,3 

Faro (São Pedro) 2 942 3 407 15,8 

Faro (Sé) 4 584 4 894 6,8 

Montenegro 2 214 2 650 19,7 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011  

As freguesias do “Sistema Urbano de Faro” constituído por Faro (São Pedro), Faro (Sé) e Montenegro 

concentram mais de 60 % dos edifícios. Analisando a evolução no período entre 2001 e 2011, pelo 

quadro anterior podemos observar que a freguesia de Conceição (32,5%) foi a que teve um maior 

aumento do número de edifícios, seguindo de Estoi (21,5%), as restantes tiveram crescimentos abaixo 

dos 20%, com a freguesia Faro (Sé) a crescer apenas mais 6,8%. 
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Quadro 41. Edifícios por tipo de utilização na região, concelho e freguesias, 2011 

Unidade Geográfica 

Total 
Edifício 

exclusivamente 
residencial 

Edifício 
principalmente 

residencial 

Edifício 
principalmente não 

residencial 

N.º N.º % N.º % N.º % 

Algarve 198 924 186 011 93,5 11 210 5,6 1 703 0,9 

Faro 17 257 15 757 91,3 1 351 7,8 149 0,9 

Conceição 1 779 1 733 97,4 45 2,5 1 0,1 

Estoi 1 969 1 895 96,2 70 3,6 4 0,2 

Santa Bárbara de 
Nexe 2 558 2 498 97,7 47 1,8 13 0,5 

Faro (São Pedro) 3 407 2 921 85,7 431 12,7 55 1,6 

Faro (Sé) 4 894 4 219 86,2 615 12,6 60 1,2 

Montenegro 2 650 2 491 94,0 143 5,4 16 0,6 

Fonte: INE, Censos 2011  

Da análise dos edifícios por tipo de utilização (ver quadro anterior), tal como o verificado, na região, os 

edifícios existentes no concelho de Faro, são na maioria, exclusivamente residenciais (91,3%), os 

principalmente residenciais representam 7,8% sendo que os principalmente não residenciais tem um 

peso residual, atingindo apenas 0,9% do total de edifícios existentes. 

Ao nível das freguesias a realidade não difere do verificado nas restantes unidades territoriais onde as 

mesmas se integram, os edifícios exclusivamente residências são dominantes, contudo salienta-se que 

nas freguesias de S. Pedro e da Sé, representam 85,7% e 86,2% respetivamente, valores abaixo da 

média do concelho, por outro lado os edifícios principalmente residenciais atingem um peso relativo 

superior a 12% em ambas. 

Quadro 42. Densidade Populacional e Edifícios na região, concelho e edifícios, 2001 e 2011 

Unidade Geográfica 
Área km 2 

(2011) 

Densidade 
Populacional 

Densidade 
Edifícios N.º/km2 

2011 2001 2011 

Algarve 4 996,79 90,3 32,1 39,8 

Faro 201,85 319,9 74 85,5 

Conceição 21,81 207,4 61,6 81,6 

Estoi 46,59 78,4 34,7 42,3 

Santa Bárbara de Nexe 37,96 108,4 59,3 67,4 

Faro (São Pedro) 10,97 1328,6 271 310,6 

Faro (Sé) 61,28 482,1 73,8 79,9 

Montenegro 23,24 350,7 97 114,0 

Fonte: INE, Censos 2001, 2011  
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O aumento do número de edifícios reflete-se na densidade dos mesmos, como podemos verificar pelo 

quadro anterior no período de 2001 a 2011 existiu um aumento da densidade de edifícios, tanto na 

região do Algarve, como no concelho e nas freguesias. A análise a nível das freguesias revela realidades 

diferente, existindo grandes assimetrias das densidades, verificando-se que à medida que aumenta a 

densidade populacional, aumenta também a densidade dos edifícios, dada a relação existente entre a 

população residente e o parque habitacional. A freguesia de São Pedro destaca-se de todas como 

aquela que apresenta maior densidade de edifícios, Estoi e Santa Bárbara de Nexe as que apresentam 

valores mais baixos. 

A análise dos edifícios, segundo o número de pisos em 2011 (ver quadro seguinte), mostra claramente a 

predominância no concelho de edifícios de 1 piso (53%), superando a média da região do Algarve 

(51,4%), o predomínio de edifícios de 1 pavimento também já era uma constatação em 2001, pese 

embora para valores mais elevados para a região. 

Quadro 43. Edifícios segundo o N.º pisos, 2001 e 2011 

Unidade 
Geográfica 

N.º Edifícios 

Edifícios segundo o N.º pisos 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Algarve 160 543 198 924 55,5 51,4 32,0 35,3 7,4 7,7 2,6 2,7 1,2 1,3 0,5 0,6 0,9 0,9 

Faro 14 960 17 257 52,4 53,0 29,4 29,7 8,1 7,5 8,1 3,6 2,5 2,2 1,2 1,2 2,3 2,4 

Conceição 1 343 1 779 5,2 63,0 38,9 36,2 3,6 0,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 

Estoi 1 620 1 969 6,4 60,4 33,8 36,6 6,9 2,5 6,9 0 0 0 0 0 0 0 

Santa 
Bárbara de 

Nexe 
2 257 2 558 9,8 64,9 32,6 33,2 2,5 1,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 

Faro (São 
Pedro) 2 942 3 407 10,7 53,9 27,0 28,8 6,9 5,2 6,9 4,3 2,6 2,1 0,9 1,4 3,2 4,0 

Faro (Sé) 4 584 4 894 13,4 49,2 22,4 20,8 10,3 7,9 10,3 8,2 6,0 5,5 3,3 3,1 5,5 5,5 

Montenegro 2 214 2 650 7,0 35,4 34,5 34,6 14,5 23,7 14,5 2,3 0,7 1,6 0,2 0,2 0,0 0,1 

Fonte: INE, Censos 2001, 2011  

A construção em altura acima de 3 pavimento, apresenta percentagens mais reduzidas, estando 

concentradas nas freguesias mais urbanas do concelho. Da observação do quadro anterior, verificamos 

que no período de análise existiu uma redução dos edifícios de 3 e 4 pisos nas freguesias de Conceição, 

Estoi, Santa Barbara de Nexe, São pedro e Sé. 
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Gráfico 41. Edifícios segundo o número de pisos, 2001 

Fonte: INE, Censos 2011  

A partir da observação do gráfico anterior constata-se que no concelho de Faro, os edifícios de 1 e 2 

pisos são amplamente dominantes, constituindo cerca de 83% do total, aferindo-se assim, que as 

tipologias características no concelho de Faro são a habitação unifamiliar, de R/C e de R/C+1. 

Da análise do quadro seguinte, podemos verificar que cerca de 7% dos edifícios presentes no concelho 

tem mais de 90 anos e 39% foram construídos até 1970, demonstrando de certa forma, baixa renovação 

do parque habitacional. Em 2011, cerca de 54% dos edifícios tinham mais de 40 anos e no último 

período intercensitário, construíram-se 1959 edifícios existentes que representam 11% do total de 

edifícios. O período mais significativo, em termos de construção incidiu na década de 70 e 80. 

Quadro 44. Edifícios segundo época de Construção 

Unidade 
Geográfica Total Até 

1919 
1919 - 
1945 

1946 - 
1960 

1961 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981-
1990 

1991 - 
1995 

1996 - 
2000 

2001- 
2005 

2006 - 
2011 

Faro 

17 257 1 134 1 872 2 439 2 460 2 566 2 482 1 150 1 195 1 214 745 

100% 7% 11% 14% 14% 15% 14% 7% 7% 7% 4% 

Fonte: INE, Censos 2011 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

105 

 

2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. Caracterização geral dos alojamentos no concelho e seu usoCaracterização geral dos alojamentos no concelho e seu usoCaracterização geral dos alojamentos no concelho e seu usoCaracterização geral dos alojamentos no concelho e seu uso    

De acordo com o último Censos (2011), existiam no concelho de Faro 38 067 alojamentos, os quais 

representam 10% dos alojamentos existentes na região do Algarve. Os alojamentos existentes são 

maioritariamente familiares, independentemente da unidade territorial considerada, representando os 

alojamentos coletivos um peso residual, compreendido entre os 0,2%, registados no concelho de Faro, e 

os 0,5% registados na região do Algarve. (ver quadro seguinte) 

Quadro 45. Alojamentos, segundo o tipo de alojamento e unidade territorial, 2011 

Unidade Geográfica 
Total Alojamentos familiares Alojamentos coletivos 

N.º N.º % N.º % 

Algarve 380 126 378 349 99,5 1 777 0,5 

Faro 38 067 37 975 99,8 92 0,2 

Conceição 2 306 2 305 100 1 0,0 

Estoi 2 299 2 292 99,7 7 0,3 

Santa Bárbara de Nexe 2 809 2 806 99,9 3 0,1 

Faro (São Pedro) 8 723 8 688 99,6 35 0,4 

Faro (Sé) 17 497 17 459 99,8 38 0,2 

Montenegro 4 433 4 425 99,8 8 0,2 

Fonte: INE, Censos 2011  

A realidade ao nível das freguesias não sofre alterações significativas face ao registado ao nível do 

concelho e região onde as mesmas se integram, predominando em todas os alojamentos familiares, os 

quais representam mais de 99,0% da totalidade dos alojamentos existentes em cada uma das 

freguesias. 

Paralelamente ao largo predomínio dos alojamentos familiares, assiste-se também ao dos alojamentos 

familiares clássicos, assumindo os não clássicos pesos residuais, seja no concelho, seja nas restantes 

unidades territoriais. 
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Quadro 46. Alojamentos familiares, segundo o tipo de alojamento e unidade territorial, 2011 

Unidade 
Geográfica 

Total Alojamentos 
familiares Clássicos Não clássicos 

N.º  N.º 2001 2011 Var % % N.º % 

Algarve 380 126 378 349 276 093 377 619 36,8 99,8 730 0,2 

Faro 38 067 37 975 30432 37 788 24,2 99,5 187 0,5 

Conceição 2 306 2 305 1 749 2 263 29,4 98,2 42 1,8 

Estoi 2 299 2 292 1 834 2 283 24,5 99,6 9 0,4 

Santa Bárbara de 
Nexe 2 809 2 806 2 386 2792 17,0 99,5 14 0,5 

Faro (São Pedro) 8 723 8 688 6 738 8 597 27,6 99,0 91 1,0 

Faro (Sé) 17 497 17 459 14 754 17 434 18,2 99,9 25 0,1 

Montenegro 4 433 4 425 2 971 4 419 48,7 99,9 6 0,1 

Fonte: INE, Censos 2011 

Pelo quadro anterior podemos observar que existiu um aumento do número de alojamentos familiares 

clássicos entre 2001 e 2011, tanto ao nível do concelho (24,2%) como da região (36,8%). Analisando ao 

nível das freguesias verifica-se que a freguesia de Montenegro (48,7%) foi aquela que mais crescimento 

apresentou, seguido da Freguesia da Conceição (29,4%), Faro (São Pedro) com um crescimento de 

27,6% e Estoi (24,5%), as restantes tiveram aumentos abaixo dos 20%. 

Os 37 788 alojamentos familiares clássicos existentes, à data, no concelho eram maioritariamente 

utilizados como residência habitual32 (69,3%), sendo contudo significativo o peso que o uso sazonal ou 

secundário (15,3%) detém, no concelho, bem como o número de alojamentos familiares clássicos vagos 

(15,4%), conforme sistematizado no quadro seguidamente apresentado. Salienta-se ainda o peso que a 

2ª habitação ou o uso sazonal (39,5%), representa nesta região como é natural, tendo em conta a sua 

grande vocação turística e elevada procura. 

                                                      
32 Residência habitual: Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a maior parte do ano, ou 
para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou maior parte dos seus haveres (cf. INE – conceitos) 
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Quadro 47. Alojamentos Familiares Clássicos segundo a Forma de Ocupação, 2011 

Unidade Geográfica 

Total Residência habitual 
Uso sazonal ou 

residência 
secundária 

Alojamentos 
vagos 

N.º  N.º  % N.º  % N.º  % 

Algarve 377 619 178 574 47,3 149 141 39,5 49 904 13,2 

Faro 37 788 26 188 69,3 5 783 15,3 5 817 15,4 

Conceição 2 263 1 676 74,1 224 9,9 363 16,0 

Estoi 2 283 1 375 60,2 664 29,1 244 10,7 

Santa Bárbara de Nexe 2 792 1 556 55,7 823 29,5 413 14,8 

Faro (São Pedro) 8 597 6 005 69,8 1 043 12,1 1 549 18,0 

Faro (Sé) 17 434 12 378 71,0 2 288 13,1 2 768 15,9 

Montenegro 4 419 3 198 72,4 741 16,8 480 10,9 

Fonte: INE, Censos 2011 

Da análise do quadro anterior ao nível das freguesias, embora a residência habitual corresponda à forma 

de ocupação dominante, em todas as freguesias, dos alojamentos familiares clássicos, o peso que a 

mesma detém varia, atingindo o valor mínimo de 55,7% na freguesia de Santa Bárbara de Nexe e o 

máximo na freguesia da Conceição. 

Associado ao peso diferenciado que a residência habitual detém em cada uma das freguesias, surgem 

as realidades diferenciadas ao nível das restantes formas de ocupação. O uso sazonal ou secundário é 

mais expressivo nas freguesias de Estoi e Santa Barbara de Nexe, onde representam mais de 29% dos 

alojamentos em apreço, enquanto na freguesia de Conceição representa apenas 9,9%. Nas freguesias 

ditas da cidade de Faro o valor varia entre os 16,8% em Montenegro e os 12,1% em S. Pedro.  

Por outro, no que diz respeito aos alojamentos familiares clássicos vagos, atinge valores acima de 10% 

em todas as freguesias, sendo mais expressivo na freguesia de São Pedro que regista 18%, enquanto a 

freguesia de Estoi regista o valor mais baixo com 10,7%, conforme sistematizado no quadro anterior. 
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2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. Pressão habitacional e evolução dos alojamentos familiares e seu Pressão habitacional e evolução dos alojamentos familiares e seu Pressão habitacional e evolução dos alojamentos familiares e seu Pressão habitacional e evolução dos alojamentos familiares e seu 

usousousouso    

Com vista à aferição da pressão habitacional no concelho e respetivas freguesias, considerar-se-á a 

informação relativa à população residente, ao número de famílias clássicas residentes bem como à sua 

dimensão média, considerando que é o comportamento destas variáveis, associado ao da variável 

alojamentos, que gera a procura destes por parte da população, determinando assim o nível da pressão 

habitacional existente num determinado território, o que será analisado de seguida. 

 

2.4.3.1 Pressão Habitacional no concelho 

No último período intercensitário (2001 - 2011) a população residente no concelho de Faro, seguindo a 

tendência da região do Algarve, sofreu um aumento populacional. A nível da distribuição por freguesias, 

a análise do quadro seguinte permite verificar que, a freguesia de Montenegro foi aquela que maior 

crescimento populacional teve, por outro lado a freguesia de Santa Barbara de Nexe foi a única que 

apresentou quebra de população, contudo apenas uma redução de 3 efetivos. 

A nível do número de famílias, estas também sofreram uma variação positiva tanto a nível da região 

(22,5%), como ao nível do concelho (18,7%), conforme sistematizado no quadro seguidamente 

apresentado. Salienta-se que apesar do aumento do número de famílias, assistiu-se contudo a uma 

ligeira diminuição da dimensão média da mesma, passado de 2,5 pessoas em 2001 para 2,3 pessoas 

em 2011. 

Importa referenciar as diferenças existentes nesta matéria ao nível das freguesias, de facto, todas elas 

apresentaram um aumento do número de famílias, sendo mais visível ao nível das freguesias do sistema 

urbano, bem como na freguesia da Conceição. 
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Quadro 48. Pressão Habitacional, 2001 e 2011 

Unidade Geográfica 

População Residente 
Variação 

População  Famílias Clássicas 
Variação 
famílias 

2001 2011 Efetivos % 2001 2011 Efetivos % 

Algarve 395 218 451 005 55 787 14,1 149 238 182 776 33 538 22,5 

Faro 58 051 64 560 6 509 11,2 22 688 26 929 4 241 18,7 

Conceição 3 751 4 524 773 20,6 1 315 1 726 411 31,3 

Estoi 3 538 3 652 114 3,2 1 319 1 393 74 5,6 

Santa Bárbara de Nexe 4 119 4 116 -3 -0,1 1 536 1 578 42 2,7 

Faro (São Pedro) 12 761 14 577 1 816 14,2 5 199 6 227 1 028 19,8 

Faro (Sé) 28 546 29 542 996 3,5 11 314 12 728 1 414 12,5 

Montenegro 5 336 8 149 2 813 52,7 2 005 3 277 1 272 63,4 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Salienta-se que a freguesia de Santa Barbara de Nexe apesar do ligeiro decréscimo populacional 

registado no período de análise, no que diz respeito ao número de famílias registou-se uma variação 

positiva, com mais 42 famílias. 

Assim sendo, num contexto de aumento do número de famílias clássicas no total do concelho é 

previsível o aumento da pressão sobre o parque habitacional concelhio, dadas as necessidades 

crescentes de alojamentos que lhe estão associadas, sendo pois importante analisar a variação 

registada ao nível dos alojamentos familiares clássicos. Ora, a variação registada a este nível responde 

potencialmente à procura crescente de alojamentos por parte das famílias, o que não significa que todas 

as famílias tenham possibilidades de viver num alojamento condigno, dados os custos associados ao 

mesmo, incomportável para alguns agregados familiares.  

Não considerando no entanto estes fatores socioeconómicos e apenas os referentes à evolução do 

número de famílias, dos alojamentos clássicos e dos alojamentos clássicos de residência habitual, a 

análise conjunta do concelho esconde realidades distintas ao nível das freguesias.  
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De facto, se para o concelho, na sua globalidade, a variação registada ao nível dos alojamentos 

clássicos é superior à registada no número de famílias clássicas, indiciando uma resposta positiva do 

setor da construção à potencial procura crescente de alojamentos familiares (associada ao aumento do 

número de famílias). Assim sendo, as várias freguesias registam diferentes variações no que concerne 

aos alojamentos clássicos no último período intercensitário, pese embora em todas as freguesias o 

número de famílias seja inferior ao dos alojamentos clássicos.  

Quadro 49. Carências quantitativas estáticas de habitação33, 2001-2011 

Unidade Geográfica 
Famílias Clássicas Variação famílias Alojamentos 

Clássicos 
Variação aloj. 

Clássicos 

2001 2011 n.º abs % 2001 2011 n.º abs % 

Algarve 149 238 182 776 33 538 22,5 276 093 377 619 101 526 36,8 

Faro 22 688 26 929 4 241 18,7 30 432 37 788 7 356 24,2 

Conceição 1 315 1 726 411 31,3 1 749 2 263 514 29,4 

Estoi 1 319 1 393 74 5,6 1 834 2 283 449 24,5 

Santa Bárbara de Nexe 1 536 1 578 42 2,7 2 386 2 792 406 17,0 

Faro (São Pedro) 5 199 6 227 1 028 19,8 6 738 8 597 1 859 27,6 

Faro (Sé) 11 314 12728 1 414 12,5 14 754 17 434 2 680 18,2 

Montenegro 2 005 3277 1 272 63,4 2 971 4 419 1 448 48,7 

Unidade Geográfica 

Alojamentos 
Clássicos de 

residência habitual 

Variação aloj. 
Clássicos hab. 

Habitual 
Famílias Clássicas 

N.º de aloj. Clás. de 
resid. Habitual - N.º 
de Famílias Clás. 

residentes  

2001 2011 n.º abs % 2001 2011 2001 2011 

Algarve 144 040 178 574 34 534 24,0 149 238 182 776 -5 198 -4 202 

Faro 21 477 26 188 4 711 21,9 22 688 26 929 -1 211 -741 

Conceição 1 290 1 676 386 29,9 1 315 1 726 -25 -50 

Estoi 1 264 1 375 111 8,8 1 319 1 393 -55 -18 

Santa Bárbara de Nexe 1 474 1 556 82 5,6 1 536 1 578 -62 -22 

Faro (São Pedro) 4 920 6 005 1 085 22,1 5 199 6 227 -279 -222 

Faro (Sé) 10 645 12 378 1 733 16,3 11 314 12 728 -669 -350 

Montenegro 1 884 3 198 1 314 69,7 2 005 3 277 -121 -79 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Salienta-se no entanto, que a variação do número de famílias clássicas entre 2001 e 2011 nas 

freguesias da Conceição e de Montenegro foi superior à variação do número de alojamentos clássicos 

de residência habitual. 

                                                      
33 Adaptado de Matos, Fátima Loureiro (1993), “A situação do parque habitacional do Grande Porto na década de 80” in Revista da 
Faculdade de Letras – Geografia I série, vol. IX (pág. 5-16) 
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Assim sendo, considerando o número de alojamentos clássicos de residência habitual e o de famílias 

clássicas residentes em 2011 existia, no concelho, um défice de 741 alojamentos, défice este 

particularmente sentido na freguesia da Sé e de São Pedro. Contudo, quando comparado com os dados 

de 2001 existiu alguma recuperação, uma vez que o défice se situava em 1 211, aspetos esses que se 

encontram sistematizados no quadro anteriormente apresentado.  

Estes aspetos revelam a existência de algumas carências habitacionais, não pela inexistência de 

alojamentos passíveis de serem utilizados como residência habitual, mas provavelmente por outros 

fatores de ordem socioeconómica, como seja o elevado custo associado à manutenção de um 

alojamento clássico familiar ou mesmo a opção por residir num contexto de família alargada, entre 

outros, o que se traduz na existência de um número significativo de alojamentos familiares clássicos 

vagos, ao mesmo tempo que existem outros onde residem mais que uma família, ou que se encontram 

superlotados.  

Quadro 50. Índice lotação alojamentos Clássicos ocupados de residência habitual, 2011 

Unidade 
Geográfica 

Total Alojamentos Sublotados Normal Alojamentos 
Superlotados 

N.º N.º % N.º % N.º % 

Algarve 178 574 106 887 59,9 46 177 25,9 25 510 14,3 

Faro 26 188 16 366 62,5 6 685 25,5 3 137 12,0 

Conceição 1 676 953 56,9 434 25,9 289 17,2 

Estoi 1 375 904 65,7 313 22,8 158 11,5 

Santa Bárbara 
de Nexe 1 556 1 052 67,6 322 20,7 182 11,7 

Faro (São 
Pedro) 6 005 3 592 59,8 1 674 27,9 739 12,3 

Faro (Sé) 12 378 7 700 62,2 3 212 25,9 1 466 11,8 

Montenegro 3 198 2 165 67,7 730 22,8 303 9,5 

Fonte: INE, Censos 2011 

A existência de situações de coabitação, embora não predominantes, contribuirá indubitavelmente para a 

superlotação dos alojamentos, pese embora esta seja uma situação que atinge apenas 12% dos 

alojamentos no conjunto do parque habitacional do concelho e cerca de 14% no da região. 

 A realidade do alojamento no concelho traduz pois o predomínio dos alojamentos familiares clássicos 

sublotados, ao que não será alheia a pequena dimensão média das famílias clássicas. Embora esta 

realidade seja maioritária em todas as unidades territoriais de análise, é particularmente significativa na 

freguesia de Montenegro e de Santa Barbara de Nexe onde estes representam mais de 67% dos 

alojamentos (ver tabela anterior). 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

112 

 

2.4.3.2 Evolução dos edifícios, alojamentos familiares, ocupação e 

famílias 

Considerando o último período intercensitário e reforçando o que já foi dito, registou-se, no concelho de 

Faro, uma evolução positiva nos alojamentos familiares, tendo sido a evolução particularmente 

significativa nos alojamentos familiares clássicos ocupados de residência habitual (21,9%), bem como 

nos alojamentos vagos, onde a variação foi de aproximadamente 83%. Os alojamentos familiares não 

clássicos, embora pouco significativos em termos absolutos, viram o seu número diminuir no período em 

apreço, conforme se pode observar no quadro seguinte. 

Quadro 51. Evolução dos alojamentos familiares e dos seus usos 

Concelho/ anos 

Alojamentos 
familiares 

Alojamentos familiares clássicos segundo a 
forma de ocupação Alojamentos 

familiares 
não 

clássicos Total Total Residência 
habitual 

Uso sazonal 
ou 

secundário 
Vagos 

Faro 
2001 30 779 30 432 21 477 5 773 31 82 347 

2011 37 975 37 788 26 188 5 783 5 817 187 

Variação 
2001 - 2011 

n.º abs. 7 196 7 356 4 711 10 2 635 -160 

% 23,4 24,2 21,9 0,2 82,8 -46,1 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

No quadro seguinte esta representada a evolução dos edifícios, alojamentos e famílias para o concelho a 

nível das suas freguesias. A variação concelhia registada revela comportamentos diferenciados, 

conforme sistematizado no quadro seguidamente apresentado. 

Ora, se no conjunto do concelho de Faro a variação registada entre os anos de 2001 e 2011 ao nível dos 

Edifícios foi de cerca de 15%, já os alojamentos familiares e as famílias clássicas cresceram cerca de 

23% e 19% respetivamente.  

Ao nível das freguesias as realidades são distintas, revelando diferenças evolutivas diferentes, conforme 

se pode verificar pelo quadro seguinte. 
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Quadro 52. Evolução dos Edifícios, alojamentos e famílias 

Unidade 
Geográfica Variação Edifícios Alojamentos 

familiares 
Famílias 
clássicas 

Concelho - Faro 

2001 14 960 30 779 22 688 

2011 17 257 37 975 26 929 

var % 01-11 15,4 23,4 18,7 

Conceição 

2001 1 343 1 764 1 315 

2011 1 779 2 305 1 726 

var % 01-11 32,5 30,7 31,3 

Estoi 

2001 1 620 1 849 1 319 

2011 1 969 2 292 1 578 

var % 01-11 21,5 24,0 19,6 

Santa Bárbara de Nexe 

2001 2 257 2 438 1 536 

2011 2 558 2 806 1 578 

var % 01-11 13,3 15,1 2,7 

Faro (São Pedro) 

2001 2 942 6 838 5 199 

2011 3 407 8 688 6 227 

var % 01-11 15,8 27,1 19,8 

Faro (Sé) 

2001 4 584 14 890 11 314 

2011 4 894 17 459 12 728 

var % 01-11 6,8 17,3 12,5 

Montenegro 

2001 2 214 3 000 2 005 

2011 2 650 4 425 3 277 

var % 01-11 19,7 47,5 63,4 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Quando comparados estes três domínios verifica-se que de uma maneira geral em todas as freguesias o 

crescimento do numero de alojamentos familiares supera o dos edifícios e o das famílias, com exceção 

para a freguesia da Conceição em que o crescimento dos edifícios superou o das famílias e dos 

alojamentos familiares, bem como na freguesia de Montenegro no entanto nesta o aumento do numero 

de famílias clássicas é superior aos dos alojamentos familiares bem como dos edifícios. 
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Apesar do ritmo de crescimento superior registado pelos alojamentos no último período intercensitário, 

importa salientar que a evolução recente dos edifícios licenciados e concluídos denota algum 

abrandamento do setor da construção nos últimos anos, conforme sistematizado nos gráficos 

seguidamente apresentados. 
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Gráfico 42. Evolução dos Edifícios Licenciados, 1995 – 2012 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Região Algarve, 2014 

Entre 1995 e 2012 segundo os dados fornecidos pelo INE, foram alvo de licenciamento, um total de 3 

126 edifícios, o que perfaz uma média de cerca de 178 edifícios licenciados/ano, sendo que 88% se 

destinava a habitação familiar. Neste período cerca de 63% dos edifícios licenciados foram construções 

novas e 375 ampliações, alterações e reconstruções. O comportamento ao nível dos edifícios concluídos 

é semelhante ao dos licenciados sendo que no período de análise foram concluídos cerca de 3 201 

edifícios. 
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Gráfico 43. Edifícios licenciados por destino de obra no concelho de Faro, 1995-2012 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Região Algarve, 2014 

O gráfico anterior ilustra a evolução dos edifícios licenciados para construções novas bem como para 

obras de ampliação, alterações e reconstruções. Constata-se várias subidas e descidas ao longo do 

período, sendo que nos últimos anos tem-se assistido a uma mudança de paradigma, com um 

predomínio, dos licenciamentos para ampliação, alterações e reconstruções, face às construções novas. 
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Gráfico 44. Evolução Edifícios Concluídos, 1995 – 2011 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Região Algarve, 2014 
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Apesar de algum abrandamento do número de licenciamentos e de edifícios concluídos, nos últimos 

anos assistiu-se a um aumento da superfície média habitável, que por exemplo em 2004 era de 20,5m2, e 

em 2012 situava-se já nos 22,8 m2 . 

 

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. Caraterização Geral das Condições dos EdifíciosCaraterização Geral das Condições dos EdifíciosCaraterização Geral das Condições dos EdifíciosCaraterização Geral das Condições dos Edifícios    

Conforme anteriormente analisado, a grande maioria dos edifícios existentes no concelho de Faro são 

exclusivamente residenciais. A idade média dos edifícios no concelho de Faro é de aproximadamente 42 

anos (2011), tendo aumentado no período de 2001 a 2011. A situação do concelho, nesta matéria, revela 

algumas debilidades face ao registado na média da região do Algarve em que os edifícios são mais 

novos cerca de 7 anos, conforme se pode aferir pelo quadro seguinte. 

Quadro 53. Idade média dos edifícios 

Unidade Geográfica 
Idade média dos edifícios  

2001 2011 

Algarve 32,4 35,1 

Faro 34,6 42,0 

Conceição 34,4 34,7 

Estoi 31,2 40,4 

Santa Bárbara de Nexe 29,5 40,0 

Faro (São Pedro) 44,9 52,6 

Faro (Sé) 36,3 47,4 

Montenegro 25,3 26,6 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

A nível das freguesias a realidade é diferente, a freguesia de Montenegro possui os edifícios mais 

recentes, que mais uma vez reforça a forte dinâmica populacional que esta tem tido nos últimos anos, 

enquanto que as freguesias de São Pedro e da Sé têm um parque habitacional mais envelhecido. 

A análise territorial concelhia do índice de envelhecimento dos edifícios em 2011, revela que existiu um 

aumento face a 2001, contudo deixa transparecer como seria de esperar, uma dinâmica inversa à da 

variação dos alojamentos familiares, registando na freguesia (Montenegro) de maior crescimento 

habitacional um menor índice de envelhecimento dos seus edifícios (ver quadro seguinte). 
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Quadro 54. Índice Envelhecimento dos Edifícios 

Unidade Geográfica 
Idade envelhecimento dos 

edifícios  

2001 2011 

Algarve 92,0 122,5 

Faro 110,3 278,0 

Conceição 153,5 100,3 

Estoi 74,6 251,4 

Santa Bárbara de Nexe 74,1 193,1 

Faro (São Pedro) 279,5 792,8 

Faro (Sé) 144,1 627,0 

Montenegro 34,1 50,6 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

A nível deste índice existem enormes contrastes entre a cidade e o resto do concelho, com a cidade a 

registar índices de envelhecimento muito elevados, com exceção a Montenegro como vimos. As 

freguesias mais a norte já revelam índices bastante mais baixos do que a média do concelho. 

Apesar da idade média dos edifícios e do índice de envelhecimento dos mesmos, aproximadamente 67% 

dos edifícios do concelho não apresentam necessidades de reparação, situação ligeiramente menos 

favorável que a registada na média da região do Algarve em que 76% dos edifícios não necessitam de 

reparações, conforme sistematizado no quadro seguinte. 

Quadro 55. Edifícios, por estado de conservação, 2011 

Unidade Geográfica 
Total Sem necessidade de 

reparação 
Com necessidade de 

reparação 
Muito 

degradado 

N.º N.º % N.º % N.º % 

Algarve 198 924 151 043 75,9 44 818 22,5 3 063 1,5 

Faro 17 257 11 552 66,9 5 305 30,7 400 2,3 

Conceição 1 779 1 355 76,2 403 22,7 21 1,2 

Estoi 1 969 1 055 53,6 865 43,9 49 2,5 

Santa Bárbara de Nexe 2 558 1 875 73,3 614 24,0 69 2,7 

Faro (São Pedro) 3 407 1 730 50,8 1 510 44,3 167 4,9 

Faro (Sé) 4 894 3 450 70,5 1 358 27,7 86 1,8 

Montenegro 2 650 2 087 78,8 555 20,9 8 0,3 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Analisando a nível das freguesias, verifica-se que a grande maioria não apresenta necessidade de 

reparação. Contudo uma fatia ainda significativa de cerca de 31% dos edifícios do concelho apresenta 

necessidade de reparação, localizando-se em maior número na freguesia da Sé, São Pedro e em Estoi.  

Os edifícios muito degradados assumem um peso relativamente residual no parque habitacional 

concelhio, representando aproximadamente 2% da totalidade dos edifícios existentes, no entanto acima 

da média da região do Algarve (1,5%). De entre os 400 edifícios muito degradados existentes no 

concelho à data do recenseamento de 2011, a maioria situa-se em duas das freguesias da cidade, na 

freguesia de S. Pedro (167 edif.) e na freguesia da Sé (86 edif.), Santa Barbara de Nexe e Estoi também 

apresentam alguns edifícios muito degradados. Verifica-se que a degradação física afeta 

primordialmente os edifícios mais antigos e, por isso, o estado de degradação domina nas áreas com 

uma estrutura edificada mais antiga. 

Relativamente aos edifícios com necessidade de reparação, temos que a grande maioria no concelho 

(64%) necessita apenas de pequenas reparações, situação que ocorre da mesma forma ao nível das 

freguesias. Aquando do último Censos foram identificados no concelho 558 edifícios a necessitarem de 

grandes reparações, que se localizam essencialmente na freguesia da Sé, S. Pedro e em Estoi, 

conforme podemos observar pelo quadro seguinte.  

Quadro 56. Edifícios, com necessidade de reparação, segundo o grau das reparações necessárias, 2011 

Unidade 
Geográfica 

Com 
necessidade 

reparação 
Pequenas reparações Reparações médias Reparações 

grandes 

N.º N.º % N.º % N.º % 

Algarve 44 818 30 350 67,7 10 172 22,7 4 296 9,6 

Faro 5 305 3 419 64,4 1 328 25,0 558 10,5 

Conceição 403 259 64,3 90 22,3 54 13,4 

Estoi 865 462 53,4 292 33,8 111 12,8 

Santa Bárbara de 
Nexe 614 405 66,0 139 22,6 70 11,4 

Faro (São Pedro) 1 510 921 61,0 416 27,5 173 11,5 

Faro (Sé) 1 358 924 68,0 311 22,9 123 9,1 

Montenegro 555 448 80,7 80 14,4 27 4,9 

Fonte: INE, Censos 2011 
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2.5. SÍNTESE 

No concelho de Faro em 2011 residiam 64 560 habitantes numa área de 201,9 km2, valores que se 

traduzem numa densidade populacional de cerca de 320 hab./km2, sendo que o concelho apresenta a 2.ª 

densidade populacional mais alta registada na região Algarvia bem como o 2.º maior quantitativo 

populacional. 

Despois de uma quebra populacional durante as décadas de 50 a 70 registado por toda a região do 

Algarve, no qual o concelho de Faro não fugiu à regra, em grande parte devido ao intenso fluxo 

migratório para outras regiões do país (principalmente para a Grande Área Metropolitana de Lisboa) e 

para alguns países do centro da Europa, o concelho de Faro tem vindo a registar um aumento gradual 

desde 1970. Entre 1991 e 2011 Faro registou um crescimento populacional de 27,2%. 

O concelho é polarizado pelas freguesias do sistema urbano da cidade de Faro, designadamente Faro 

(Sé) com 45,8% da população concelhia em 2011 e Faro (S. Pedro) com 22,6%. Em termos evolutivos 

apenas a freguesia de St.ª Bárbara de Nexe apresentou uma diminuição da população no período 91/11. 

Todas as outras tiveram aumentos significativos da população, sendo mais expressivo na freguesia de 

Montenegro (146% entre 1991 e 2011). 

O sistema urbano da cidade de Faro destaca-se no panorama Algarvio, constituindo a principal 

aglomeração urbana em termos quantitativos da região do Algarve e afirmando a cidade como a sede e 

capital da região, o que comprova o seu poder de atração e de fixação de pessoas. 

Em relação aos grupos etários, aproximadamente 57% da população residente em 2011 concentra-se no 

escalão dos 25 aos 64 anos, sendo igualmente de destacar o facto do escalão dos 65 anos ou mais 

concentrar mais população que o dos 0 aos 14 anos, reflexo dos fenómenos demográficos atuais, o 

aumento da longevidade e consequentemente o envelhecimento da populacional, fenómenos que têm 

vindo a acentuar na última década. 

As freguesias de Estoi e St.ª Bárbara de Nexe apresentam uma população idosa com um peso relativo 

superior à média do concelho (18%) o que configura uma população bastante envelhecida, bem como o 

menor peso relativo das camadas mais jovens. Em relação às freguesias de Montenegro e Faro (S. 

Pedro), são as que registam o menor peso relativo da população idosa e o maior peso relativo dos 

grupos etários mais jovens. A população adulta e ativa é mais significativa em Montenegro e no sistema 

urbano de Faro. 

Em 2011, o fenómeno de envelhecimento populacional tinha particular expressão na freguesia de St.ª 

Bárbara de Nexe (231), onde o número de idosos era mais do dobro do quantitativo de jovens. Acima da 

média concelhia (124) posicionavam-se as freguesias de Estoi (176) e Faro (Sé) (132), enquanto as 
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restantes se posicionavam abaixo. Em Montenegro o índice de envelhecimento não vai além dos 72,7, 

sendo a freguesia com a população menos envelhecida. 

O concelho de Faro apresentou em 2011 um índice de rejuvenescimento da população ativa de 95,5, um 

valor superior à região do Algarve, o que significa potencialmente que existem mais pessoas a entrar no 

mercado de trabalho do que a sair em relação à região.  

As freguesias da Sé e Montenegro revelavam capacidade de rejuvenescimento da sua população. O 

caso de Montenegro é específico na medida em que se traduz num núcleo em expansão e com 

capacidade de captação de públicos jovens que, muitas vezes, têm emprego na própria cidade. 

O concelho de Faro faz parte dum conjunto de municípios que apresentam os maiores índices de 

sustentabilidade potencial da região, pese embora na última década tenha verificado uma das maiores 

quebras do Algarve. 

O índice de dependência total apresentava em 2011 um valor inferior a 50, o que significa que por cada 

jovem ou idoso existem mais de 2 pessoas em idade ativa. Face ao panorama regional, Faro apresenta 

um índice de dependência total mais favorável. As freguesias de St.ª Bárbara de Nexe, Estoi e 

Conceição – de caráter mais rural e com um perfil demográfico mais envelhecido - registaram em 2011 

um índice de dependência total igual ou superior a 50, ao passo que as freguesias do sistema urbano da 

cidade de Faro e Montenegro apresentaram índices inferiores a 50, o que atesta o peso da população 

ativa nessas unidades territoriais. 

A análise dos dados revela que o concelho de Faro tem registado, por norma, um quantitativo de nados 

vivos superior ao quantitativo de óbitos para o período compreendido entre 1996 e 2012, o que se reflete 

em saldos naturais positivos ao longo dos anos e num saldo natural global positivo para o período em 

questão.  

Sublinha-se o fato de o excedente de vidas no concelho de Faro ser positivo, isto é, a taxa de natalidade 

é superior à taxa de mortalidade da população, o que atesta a vitalidade demográfica e a consequente 

renovação populacional. 

A variação populacional positiva que o concelho de Faro tem vindo a registar se deve em grande medida 

aos saldos migratórios. Embora a população do concelho tenha apresentado excedentes de vida 

positivos, com uma capacidade de regeneração geracional, a sua capacidade de atração de 

populacional tem sido a principal responsável por um dinamismo demográfico forte ao longo destes 

últimos anos. 

O concelho de Faro registou em 2011 uma taxa de atração total de 10,3%, tendo-se registado uma 

diminuição face a 2001 (11,3%). Embora superior à média regional, o concelho faz parte dum conjunto 
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de municípios que apresentam as menores taxas de atração total do Algarve, quer em 2011, quer em 

2001. 

Em 2011 a região Algarvia, apresentava uma taxa de repulsão interna de 2,7% tendo aumentado em 

relação a 2001. O concelho de Faro com 10,3% era o município que em 2011 apresentava a maior de 

taxa de repulsão interna em 2011. 

Relativamente ao panorama regional, o concelho de Faro registou em 2011 a menor taxa de 

analfabetismo da região do Algarve, o que atesta de certo modo o seu cariz de capital de distrito e região 

e polo de educação por excelência no contexto regional. 

No concelho de Faro residiam, em 2011, um total de 64 560 indivíduos, dos quais 32 934 encontram-se 

em idade ativa (51%). No período intercensitário 2001-2011, assistiu-se a um decréscimo significativo da 

população empregada no setor primário e no setor secundário, a par do significativo crescimento 

registado no setor terciário.  

Quanto ao desemprego registado no período de análise, verificou-se um aumento no concelho de Faro, 

um pouco à imagem do que se passa em todo o território nacional, contudo a taxa de desemprego no 

concelho (13,2%), situa-se abaixo da média da região do Algarve, sendo que atinge em maior número a 

população do sexo masculino, contrariando a tendência nacional. Relativamente à população 

desempregada a grande maioria indicou que se encontra numa situação de procura de novo emprego 

não obstante do número de indivíduos que se encontravam à procura do primeiro emprego. O 

desemprego no concelho é um fenómeno que atinge principalmente a população entre os 20-39 e com 

baixos índices de escolaridade, contudo também existe um número considerável de indivíduos entre os 

25-34 anos com o ensino superior sem emprego.  

Analisando o tecido empresarial no concelho, no período 2001-2011, verificou-se um aumento do 

número de Empresas de cerca de 13%. Considerando as Empresas na sua totalidade, sobressaem os 

seguintes subsetores: Comércio por Grosso e a Retalho; Atividade Administrativas e dos Serviços de 

Apoio; Atividades de Consultadoria, Cientificas, Técnicas e Similares. 

No que concerne ao pessoal ao serviço, de acordo com a informação do anuário estatístico 

disponibilizada pelo INE, encontravam-se ao serviço no total de empresas com sede no concelho, um 

total de 23 641 indivíduos, sendo nos setores secundário e terciário que se concentram o maior volume 

de pessoas empregadas. Os subsetores mais significativos neste domínio são os do Comércio por 

Grosso e a Retalho, as Atividades de Saúde Humana e Apoio Social e a Construção.  

Assim, no que concerne ao setor primário, em 2011, tinham sede no concelho de Faro 606 empresas, 

apesar da diminuição progressiva do número de empresas sedeadas no concelho deste setor nos 

últimos anos, importa referenciar que a quebra verificada se ficou a dever maioritariamente à diminuição 

do número de empresários em nome individual. 
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A análise das atividades económicas permitiu ainda, evidenciar que o concelho de Faro regista um 

número de empresas por km2 superior ao registado no Continente e na Região do Algarve. Quanto à 

dimensão das empresas, importa destacar a elevada proporção de microempresas34, em todas unidades 

geográficas analisadas (Continente, Região do Algarve e Concelho ). 

Nas infraestruturas de apoio as atividades económicas, Faro possui uma vasta rede de infraestruturas 

complementares e capazes de ser motores de arranque para o relançamento da economia, onde se 

destaca o Porto Comercial, o Aeroporto Internacional de Faro, Plataforma Logística de Tunes e o 

Mercado Abastecedor de Faro. 

No último período intercensitário registou-se um crescimento populacional associado também a uma  

grande capacidade de atração da população, tendo efeitos diretos no parque habitacional concelhio, 

influenciando as suas dinâmicas e características, aspetos que o presente relatório sistematiza.  

À data do último recenseamento geral da população, existiam, no concelho, 17 257 edifícios, sendo a 

maioria residenciais, assumindo os não residenciais um peso relativamente residual. Esta realidade 

concelhia não difere significativamente da verificada em cada uma das freguesias, sendo que as 

freguesias que apresentam mais edifícios são as da cidade, nomeadamente Sé, S. Pedro e Montenegro. 

De entre os edifícios residenciais, aproximadamente 91% são exclusivamente residenciais e possuem, 

na generalidade, um ou dois pisos.  

Os 17 257 edifícios sinalizados no concelho de Faro traduzem-se na existência de 38 067 alojamentos, 

os quais se integram maioritariamente na categoria de alojamentos familiares clássicos (99,8%), 

assumindo os alojamentos coletivos um peso residual (0,2%).Verifica-se que os alojamentos familiares 

clássicos existentes no concelho são maioritariamente utilizados como residência habitual, embora o uso 

sazonal ou secundário detenha um peso significativo, no concelho, bem como o número de alojamentos 

familiares clássicos vagos .  

Se ao nível do tipo dos alojamentos (familiares, clássicos e não clássicos, ou coletivos) não se detetam 

diferenças significativas segundo as freguesias, ao nível da forma de ocupação o mesmo já não se 

verifica e, embora a residência habitual seja dominante em quase todas as freguesias, a mesma assume 

pesos relativos diferenciados, de acordo com as freguesias consideradas, variando entre, o valor mínimo 

de 55,7% registado na Freguesia de Santa Barbara de Nexe , e o valor máximo de 74,1% na freguesia 

da Conceição. 

O uso sazonal ou secundário é particularmente expressivo nas freguesias de Estoi e Santa Barbara, 

onde representa cerca de 30% dos alojamentos em apreço. Os alojamentos familiares clássicos que se 

                                                      
34 Empresa de pequena dimensão em geral conta com um máximo de 10 empregados 
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encontram vagos assumem, na generalidade e em todas as freguesias, um peso significativo, com 

especial relevo para a freguesia de S. Pedro, Sé e Conceição. 

Associado ao crescimento populacional registado no concelho entre 2001 e 2011 assistiu-se também, 

neste período, ao crescimento do número de famílias clássicas residentes (19%), sendo de esperar 

alguma pressão sobre o parque habitacional concelhio. No entanto assistimos a diminuição da sua 

dimensão média, passando de 2,5 indivíduos em 2001, para 2,3 em 2011.  

Relativamente à análise da superlotação dos alojamentos, esta acaba por ser uma situação 

relativamente residual no conjunto do parque habitacional. De facto, a realidade do alojamento traduz o 

predomínio dos alojamentos familiares clássicos sublotados (62.5%), ao que não será alheia a pequena 

dimensão média das famílias clássicas. 

Considerando o último período intercensitário registou-se, no concelho de Faro, uma evolução positiva 

nos alojamentos familiares, tendo sido a evolução particularmente significativa nos alojamentos 

familiares clássicos vagos, onde a variação foi de aproximadamente 83%. Os alojamentos familiares não 

clássicos, embora pouco significativos em termos absolutos, viram o seu número diminuir 46% no 

período entre 2001 e 2011. 

 Apesar do ritmo de crescimento superior registado pelos alojamentos no último período intercensitário, 

quando comparado com o crescimento dos agregados familiares, importa salientar que a evolução 

recente dos edifícios licenciados e concluídos denota algum abrandamento do sector da construção, com 

um predomínio dos licenciamentos para ampliações, alterações e reconstruções nos últimos anos face 

ao licenciamento para construções novas. 

No que concerne às condições dos edifícios há a destacar que a idade média dos edifícios no concelho 

de Faro é de aproximadamente 42 anos, tendo aumentado entre 2001 e 2011, conforme evidencia o 

índice que envelhecimento, sendo mais notado a nível das freguesias da cidade. 

Apesar da idade média dos edifícios e do índice de envelhecimento dos mesmos, aproximadamente 67% 

dos edifícios do concelho não apresentam necessidades de reparação, situação ligeiramente menos 

favorável que a registada na média da região do Algarve em que 76% dos edifícios não necessitam de 

reparações. 

Analisando a nível das freguesias, verifica-se que a grande maioria não apresenta necessidade de 

reparação, contudo uma fatia ainda significativa de cerca de 31% dos edifícios do concelho apresenta 

necessidade de reparação, localizando-se em maior número na freguesia da Sé, São Pedro e em Estoi.  
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3. PADRÕES DE MOBILIDADE 
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3.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Este capítulo pretende refletir sobre as práticas de mobilidade que afetam o município de Faro, na 

tentativa de uma melhor compreensão das suas dinâmicas e das suas tendências, dos seus problemas e 

dos seus desafios. O objetivo, é portanto a identificação dos padrões de diferenciação espacial de 

mobilidade, no território do município de Faro. 

De acordo com o Instituto da Mobilidade e Transporte I.P. (IMT) “Entende-se por mobilidade a 

capacidade individual de deslocação em função das necessidades e do interesse em viajar dos 

indivíduos. Os meios de transporte disponíveis e a acessibilidade proporcionada pelo sistema de 

transportes influenciam a mobilidade, bem como as características individuais e o contexto familiar dos 

indivíduos”. 

A análise desenvolvida neste capítulo é feita por duas fases. A primeira, apresenta uma abordagem geral 

ao município de Faro, através de uma investigação sobre os movimentos pendulares observados de e 

para outros municípios portugueses, nomeadamente na Região do Algarve, através dos censos 2011, e 

das alterações que representam face ao quadro existente em 1991-2001. Posteriormente, é feita uma 

análise mais detalhada sobre as dependências funcionais entre o município de Faro e os restantes 

concelhos do “Algarve Central” (Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira). 

A segunda fase da análise, incide sobre a caraterização dos padrões de mobilidade dos residentes do 

município de Faro. Neste sentido, a investigação estuda alguns indicadores gerais de mobilidade, 

capazes de traduzirem uma visão geral sobre as práticas locais do território da mobilidade. 

Estes indicadores gerais de mobilidade caraterizam o território do ponto de vista do número de viagens 

realizadas, dos modos e motivos das viagens, da taxa de motorização, da frequência da realização das 

viagens, do tempo médio das viagens e dos principais fluxos de viagens associados às deslocações 

efetuadas pelos residentes. 

Por fim, é feita uma análise sobre as práticas de mobilidade com diferentes escalas de índole social, em 

particular, com o nível de instrução e com o nível de rendimento familiar. Estes indicadores permitem 

reconhecer relações que afetam e desenham padrões de mobilidade. 

Nesta segunda fase de análise são utilizados os inquéritos à população, realizados no âmbito do Estudo 

da Mobilidade Interurbana “Algarve Central” (EMI). 
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3.2. MOVIMENTOS PENDULARES NO MUNICÍPIO DE FARO 

3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. Movimentos Pendulares Movimentos Pendulares Movimentos Pendulares Movimentos Pendulares ––––    1991 1991 1991 1991 ----    2011201120112011    

Segundo o INE, a expressão “movimentos pendulares” é habitualmente utilizada para designar os 

movimentos quotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. O 

conceito encerra, na sua forma mais simples, duas deslocações de uma pessoa entre dois pontos do 

espaço geográfico: uma de ida para o local de trabalho ou de estudo e outra de retorno para o local de 

residência. 

Neste sentido, o presente ponto do trabalho centra-se na análise nos padrões de movimentos casa-

trabalho e casa-estudo no município de Faro, observados através dos Censos 2011, e nas alterações 

que representam face ao quadro existente em 1991 e 2001. 

No contexto geral dos movimentos pendulares referentes ao concelho de Faro verificamos que em 2011, 

da totalidade das viagens realizadas com origem no município de Faro como podemos constatar no 

Gráfico 45,48% são realizadas dentro da freguesia de origem, 36% realizadas entre as freguesias do 

concelho de Faro, 13% são realizadas para os municípios da Região do Algarve e apenas 3% para 

outros destinos extra dos municípios da Região do Algarve. 

No que se refere à totalidade das viagens realizadas com destino no concelho de Faro (Gráfico 46), 83% 

são residentes noutros municípios da Região do Algarve e exercem uma atividade ou estudam em Faro 

e apenas 17% são residentes dos restantes municípios do país. 
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Gráfico 45.Movimentos pendulares com origem no município de Faro, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Gráfico 46. Movimentos pendulares com destino no município de Faro, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Na Figura 17 são destacados os movimentos pendulares mais significativos (superiores a 50 residentes) 

no município de Faro. 
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Cerca de 3% das deslocações realizadas com origem em Faro tem destino os restantes municípios do 

país (excluindo os municípios da Região do Algarve). 

Nestes movimentos realizados, destacam-se os de origem em Faro e destino no município de Lisboa, 

com cerca de 630 residentes de Faro que exercem a sua atividade ou estudam neste município, seguido 

das deslocações com destino no estrangeiro, com cerca de 307 dos residentes de Faro. Estas saídas 

podem estar relacionadas com a proximidade a Espanha. 

Cerca de 17% dos municípios nacionais (excluindo os municípios da Região do Algarve) têm como 

destino o município de Faro, destacando-se os municípios de Odemira com 118 residentes que exercem 

a sua atividade ou estudam em Faro, seguido de Lisboa com 102 residentes e Beja com 82 residentes a 

realizarem viagens pendulares para Faro. 

 
Figura 17. Movimentos pendulares – Entradas e Saídas no concelho de Faro 

Fonte: INE, Censos 2011 

No Quadro 57 e no Quadro 58 apresentam-se os movimentos pendulares interconcelhios em 2011, entre 

o concelho de Faro e os restantes municípios da Região do Algarve, permitindo-nos analisar as 
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principais viagens dos residentes que exercem uma atividade ou estudam com origem ou destino em 

Faro. 

Da totalidade das deslocações pendulares realizadas em 2011, representada na Figura 18, 13 953 

residentes noutros concelhos da região do Algarve exercem a sua atividade ou estudam em Faro. De 

seguida, destaca-se o município de Olhão com cerca de 6 081 residentes, seguido de Loulé, São Brás 

de Alportel e Tavira, cujo somatório perfaz um total de 11 202 que têm como destino Faro. Os municípios 

de Aljezur, Alcoutim e Vila do Bispo apresentam os valores menos expressivos de população empregada 

e estudante, que tem como destino o município de Faro. 

Quadro 57. Movimentos Pendulares – Entradas de população ativa dos municípios da Região do Algarve para o município 

de Faro, em 2011 

Movimentos pendulares - entradas para o concelho de Faro 

Albufeira 744 

Alcoutim 45 

Aljezur 19 

Castro Marim 117 

Lagoa 193 

Lagos 207 

Loulé 3 038 

Monchique 61 

Olhão 6 081 

Portimão 544 

São Brás de Alportel 1 070 

Silves 471 

Tavira 1 013 

Vila do Bispo 32 

Vila Real de Santo António 318 

Total 13 953 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Figura 18.Movimentos Pendulares – Entradas de população ativa dos municípios da Região do Algarve para o município 

de Faro, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Na análise dos movimentos pendulares interconcelhios, visível na Figura 19, com origem em Faro, em 

2011, da população empregada e estudante, 5 273 têm como destino os municípios da Região do 

Algarve. Dos municípios da região do Algarve que se constituem como destino mais significativo da 

população residente (empregada e estudante) do concelho de Faro, destacam-se o município de Loulé 

com cerca de 2 771 dos residentes de Faro, seguido de Olhão com cerca de 1 081 dos residentes. Os 

municípios de Albufeira, São Brás de Alportel e Tavira, embora apresentem valores inferiores, 

constituem-se como destino para mais de 935 residentes de Faro. 

Desta forma, para além da importância dos movimentos intraconcelhios no município de Faro, conclui-se 

que os concelhos de Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Olhão, pela proximidade física ao município 

de Faro, apresentam uma maior relevância face aos movimentos pendulares de saída e de entrada no 

concelho de Faro. 
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Quadro 58. Movimentos Pendulares – saídas de população ativa do concelho de Faro para os municípios da Região do 

Algarve, em 2011 

Movimentos pendulares - saídas do concelho de Faro 

Albufeira 441 

Alcoutim 19 

Aljezur 5 

Castro Marim 22 

Lagoa 40 

Lagos 30 

Loulé 2 771 

Monchique 4 

Olhão 1 081 

Portimão 175 

São Brás de Alportel 254 

Silves 109 

Tavira 240 

Vila do Bispo 5 

Vila Real de Santo António 77 

TOTAL 5 273 

Fonte: INE Censos, 2011 
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Figura 19. Movimentos Pendulares – Saídas de população ativa do concelho de Faro para os municípios da Região do 

Algarve, em 2011 

Fonte: INE Censos, 2011 

Na análise evolutiva da população residente do concelho de Faro (empregada ou estudante), visível no 

Quadro 59 e Gráfico 47, regista-se um crescimento significativo de 12 831 da população residente a 

realizar deslocações, entre o período 1991 - 2011. Este aumento é mais expressivo entre 1991 - 2001, 

com 9 184 habitantes a realizar deslocações. No período entre 2001 - 2011, este aumento é de 3 647 

habitantes. 

Quadro 59. População residente que realiza deslocações (empregada ou estudante), por local de trabalho ou estudo, no 

concelho de Faro 

Concelho  

População que realiza 
deslocações pendulares 

População que realiza 
deslocações intraconcelhias 

População que realiza 
deslocações interconcelhias 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Faro 26 975 36 156 39 806 24 274 31 625 33 329 2 701 4 534 6 477 

Fonte: INE Censos 2011 e EMI, 2012 
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Gráfico 47. Evolução das deslocações da população trabalhadora e estudante, no concelho de Faro 

Fonte: INE, Censos 2011 e EMI, 2012 

A análise da distribuição da população residente segundo o local de trabalho ou estudo, permite-nos 

concluir o elevado peso das deslocações intraconcelhias no concelho de Faro, nos períodos de 1991 - 

2001 e 2001 - 2011. Assim, a percentagem de população que exercia a sua atividade no concelho de 

Faro é superior a 80%, como podemos verificar no Gráfico 48. Esta situação indica a necessidade que o 

concelho de Faro tem em garantir soluções de transporte que satisfaçam as necessidades de mobilidade 

dos seus residentes. 

Importa ainda salientar que, apesar da supremacia das deslocações intraconcelhias no concelho de Faro 

entre os períodos 1991 - 2011, com valores acima dos 80%, verifica-se uma diminuição da percentagem 

da população residente que exerce a sua atividade no concelho de Faro, entre 1991 e 2011. Este facto 

permite ganhos às deslocações interconcelhias, ou seja, da população residente que exerce a sua 

atividade fora do concelho de Faro.  

Estas deslocações interconcelhias embora registem um aumento, de uma forma geral, detêm um peso 

pouco expressivo quando comparadas às deslocações intraconcelhias, com valores inferiores aos 17% 

entre 1991 e 2011. 
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Gráfico 48. População residente no concelho de Faro, que realiza deslocações, segundo o local de trabalho ou estudo (%) 

Fonte: INE, Censos 2011 e EMI, 2012 

No Quadro 60 e o Gráfico 49, apresentam-se os valores da variação da população segundo o local de 

trabalho e estudo, entre os períodos censitários 1991 - 2001 e 2001 - 2011. Segundo os dados 

analisados, registou-se um crescimento generalizado do número de residentes que realizam viagens. 

Este crescimento é mais expressivo entre o período censitário 1991 - 2001, com cerca de 34%. 

As deslocações realizadas pelos residentes, que exercem a sua atividade e estudam fora do concelho, 

registaram o aumento mais significativo em 1991 - 2001, com cerca de 68%, quando comparadas com 

as deslocações intraconcelhias, que no mesmo período, registaram um aumento de, apenas, 30%. No 

período censitário entre 2001 - 2011, regista-se a tendência de aumento, embora de forma menos 

expressiva, das deslocações interconcelhias, com cerca de 43%, quando equiparadas com as 

deslocações intraconcelhias com cerca de 5%. 

Apesar do domínio dos movimentos intraconcelhios, as variações mais significativas registadas nas 

deslocações interconcelhias apontam uma tendência para o aumento das distâncias entre casa/trabalho 

e casa/escola e coloca a necessidade de garantir soluções de transporte intermunicipais. 
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Quadro 60. População residente (empregada ou estudante), que realiza deslocações, segundo local de trabalho ou estudo 

(%) 

Concelho  

População que realiza 
deslocações pendulares 

População que realiza 
deslocações intraconcelhias 

População que realiza 
deslocações interconcelhias 

1991 - 2001 2001 - 2011 1991 - 2001 2001 - 2011 1991 - 2001 2001 - 2011 

Faro 34% 10% 30% 5% 68% 43% 

Fonte: INE, Censos 2011 e EMI, 2012 
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Gráfico 49. População residente (empregada ou estudante), que realiza deslocações, segundo local de trabalho ou 

estudo,1991-2001/2001-2011 

Fonte: INE, Censos 2011 e EMI, 2012 

 

3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. Dependências funcionais do concelho de FaroDependências funcionais do concelho de FaroDependências funcionais do concelho de FaroDependências funcionais do concelho de Faro    

Apresenta-se de seguida, uma análise mais detalhada dos movimentos pendulares interconcelhios entre 

1991 - 2011, entre o município de Faro e os cinco restantes concelhos do Algarve Central (Albufeira, 
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Olhão, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira), concelhos com maior peso nas deslocações pendulares de 

saída e de entrada no concelho de Faro. 

Analisando o Gráfico 50, que diz respeito à evolução dos movimentos casa/trabalho e casa/estudo 

realizados com origem e destino em Faro entre 1991 - 2011, constata-se a tendência para um aumento 

do peso das viagens interconcelhias no município de Faro, justificada pela diminuição do peso das 

viagens intraconcelhias e um ligeiro acréscimo do peso das saídas, ou seja, da população que se 

desloca para fora do concelho de residência para exercer a sua atividade ou estudo. 

De um modo geral, verificamos que apesar do peso significativo das deslocações intraconcelhias entre o 

período 1991 - 2011, sempre com valores acima dos 65%, regista-se uma diminuição do peso destas 

deslocações que, em 1991, detêm cerca de 77% e em 2011 reduz para 67%.  

É ainda percetível que o volume de entradas é superior ao das saídas no concelho de Faro. Em 2011, o 

peso das entradas é de 24%, cerca de 11 946 residentes noutros concelhos do Algarve Central exercem 

a sua atividade ou estudam em Faro, sendo 10%, cerca de 4 787 o peso dos residentes do concelho de 

Faro que exercem a sua atividade nos concelhos do Algarve Central. 

A análise efetuada permite concluir que o concelho de Faro constitui-se, entre 1991 - 2011, como polo 

atrativo de população que exerce a sua atividade profissional e estuda. Assim, em 2001 e 2011, Faro 

constituía-se como destino de trabalho ou estudo de cerca de 9 920 e 11 946 respetivamente, reforçando 

o papel que desempenha como capital administrativa da Região. 
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Gráfico 50. Movimentos pendulares em percentagem, entre 1991-2011 

Fonte: INE, Censos 2011 e EMI, 2012 
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Na Figura 20, Figura 21 e Figura 22, apresentam-se os movimentos pendulares realizados em transporte 

individual em 1991, 2001 e 2011, respetivamente. Da análise das figuras destacam-se os seguintes 

movimentos pendulares em transporte individual: 

• Com origem em Olhão e destino em Faro, com 1 069 residentes em 1991 e 4 740 residente em 

2011 a realizar viagens; 

• Com origem em Loulé e destino em Faro, com 545 residentes em 1991 e 2 406 residentes em 

2011; 

• Com origem em Faro e destino em Loulé, com 2 383 residentes a realizar viagens casa/trabalho 

e casa/estudo em 2011; 

• Com origem em Faro e destino em Olhão, com 869 residentes em 2011. 

Em 2011, as deslocações em transporte individual com origem em Faro e destino Tavira, bem como as 

deslocações com origem em Albufeira e destino Faro, são as que apresentam menor número de 

deslocações em transporte individual, com 198 residentes e 487 residentes, respetivamente. 

 
Figura 20. Movimentos pendulares em Transporte Individual - 1991 

Fonte: EMI, 2012 
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Figura 21. Movimentos pendulares em Transporte Individual – 2001 

Fonte: EMI, 2012 

 

Figura 22. Movimentos pendulares em Transporte Individual – 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Relativamente aos valores dos movimentos pendulares com origem e destino em Faro, em transporte 

coletivo (autocarro e comboio), para os períodos de 1991, 2001 e 2011, estes são apresentados na 

Figura 23, Figura 24 e Figura 25. 

Em termos estatísticos das deslocações em transporte coletivo, destacam-se as viagens realizadas com 

origem em Olhão e destino em Faro, registaram-se 1 105 residentes em 1991 e 1 089 residentes em 

2011. Nas deslocações com origem em Faro, destacam-se as que têm destino em Loulé, com 219 

residentes em 1991 e 294 residentes em 2011, a realizarem deslocações. 

As deslocações com origem em Faro e destino em São Brás de Alportel, embora apresentem valores 

residuais, com 21 residentes em 1991 e 11 residentes em 2011, registam perdas ao longo do período em 

análise, bem como as deslocações com origem em Tavira e destino em Faro com 236 residentes em 

2001 e 200 residentes em 2011. 

Em suma, não se verificaram alterações significativas nas viagens realizadas em transporte coletivo no 

período em análise, ao contrário do transporte individual que registou ganhos significativos. 

 
Figura 23. Movimentos pendulares em Transporte Coletivo - 1991 

Fonte: EMI, 2012 
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Figura 24. Movimentos pendulares em Transporte Coletivo - 2001 

Fonte: EMI, 2012 

 
Figura 25. Movimentos pendulares em Transporte Coletivo - 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Modos de transporte utilizados nas deslocações pendulares 

Relativamente aos modos de transporte, apresentam-se os resultados dos dados estatísticos, tendo em 

conta o modo de transporte utilizado pelos residentes do município de Faro. Os diversos modos 

considerados repartem-se por viagens a pé, em bicicleta e em motociclo, em transporte coletivo, em 

transporte individual e em comboio. 

A análise dos dados relativos à evolução da repartição modal no período entre 1991 – 2011 (Gráfico 51), 

evidencia uma mudança significativa dos modos utilizados nas deslocações pendulares. Esta mudança é 

pautada pelo crescimento das viagens realizadas em transporte individual, cujo valor, passou de 35%, 

em 1991, para os 64%, em 2011, pela diminuição da utilização do modo pedonal de 46% em 1991, para 

os 26% em 2011 e ainda pela diminuição da utilização do motociclo e bicicleta que passou de 7% em 

1991, para os 2% em 2011. A utilização do transporte público nas deslocações pendulares registou um 

decréscimo de 6% entre 1991 e 2001, contudo este decréscimo fica atenuado pelo aumento de 4%, 

entre o período de 2001 - 2011. 

De um modo geral e tendo em conta os diversos modos de transporte, em 2011 verifica-se, como seria 

expectável em conformidade com a sua evolução, um peso muito significativo nas viagens realizadas em 

transporte individual (64%), traduzindo a forte dependência do município em relação ao automóvel. 

Contudo, e ao contrário do habitual em outros municípios e regiões, as viagens a pé (26%) surgem na 

segunda posição alternando com as viagens realizadas em bicicleta ou motociclo que, de resto, 

apresentam um valor pouco expressivo (2%), não devendo, no entanto, ser omisso no contexto das 

políticas de transporte a considerar. 

As viagens em Transporte Coletivo têm uma expressão diminuta no contexto total de viagens realizadas. 

As deslocações feitas em autocarro representavam em 2011, apenas 8% do total, tendo as restantes 

opções reduzida expressão, como é exemplo das deslocações realizadas através de comboio. 

Tendo em conta o número de viagens realizadas em transporte individual, no município de Faro, importa 

referenciar que em 72% destas deslocações o inquirido é condutor do automóvel e em 28% das 

deslocações é passageiro. 
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Gráfico 51. Deslocações efetuadas pela população residente em Faro (estudantes e ativos empregados), segundo os 

modos de transporte, entre 1991-2011 (%) 
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Fonte: INE, Censos 2011 e EMI, 2012 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS PADRÕES DE MOBILIDADE DOS 

RESIDENTES 

3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    

A definição do zonamento é um passo fundamental no processo de compreensão das dinâmicas de 

mobilidade e na avaliação quantitativa das condições de acessibilidade às várias zonas do território que 

definem a área de intervenção.  

Este território não apresenta uma ocupação homogénea, considerando-se portanto que as intervenções 

a propor no âmbito do Plano deverão ser diferenciadas e ajustadas aos requisitos impostos por esta 

ocupação. Deste modo, considerou-se um zonamento mais agregado, correspondendo às zonas aos 

limites administrativos dos concelhos ou a agrupamentos dos mesmos. 
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O zonamento definido para a realização de inquéritos à população, realizados no âmbito do Estudo da 

Mobilidade Interurbana “Algarve Central” (EMI,2012) permitiu a caraterização dos padrões de mobilidade 

da população residente no concelho de Faro. 

 

3.3.3.1 No concelho de Faro 

De acordo com o EMI, o concelho de Faro foi dividido em 16 zonas, tendo por base um conjunto de 

critérios que se descrevem seguidamente: 

• Compatibilizou-se o zonamento com as divisões administrativas estabelecidas no Censos de 

2011, pelo que as zonas definidas resultam do agrupamento das subseções estatísticas do INE;  

• Garantiu-se que as zonas definidas se encontram contidas em apenas uma freguesia;  

• Procurou-se garantir a homogeneidade em termos de ocupação urbana e usos do solo, por 

exemplo, correspondendo a bairros ou lugares;  

• Consideraram-se diversos níveis de desagregação consoante a complexidade das relações de 

interdependência e da intensidade da mobilidade: zonamento mais detalhado nas áreas de 

maior complexidade, em contrapartida, um zonamento mais agregado nas áreas de menor 

complexidade; 

• Consideraram-se as principais barreiras físicas (e.g. linhas ferroviárias) e a organização da rede 

rodoviária para individualizar as diferentes zonas.  

A cada zona atribuiu-se um código alfanumérico, de forma a facilitar o tratamento e apresentação de 

informação ao longo do Plano. Este zonamento é apresentado na Figura 1 e será adotado nas análises 

desenvolvidas no presente Plano. 

As zonas que definem o sistema urbano da cidade de Faro englobam a União de Freguesias de Faro (Sé 

e São Pedro) e confinam um zonamento mais detalhado. A freguesia de Montenegro constitui um 

importante núcleo em expansão definido pela zona de Montenegro e Gambelas. 

A União de Freguesias de Conceição e Estói e Freguesia de Santa Barbara de Nexe apresentam 

ocupações mais rurais, e como tal, o zonamento reflete a menor intensidade de ocupação urbana na 

definição de zonas de maior dimensão, nas quais se procurou especificar os principais centros urbanos 

(Conceição, Estói e Santa Barbara de Nexe) 

No Quadro seguinte são apresentadas as freguesias e as zonas que as constituem, bem como a 

população que reside em cada uma destas, segundo os resultados dos Censos 2011. 
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Quadro 61. Zonamento adotado e população residente 

Freguesia Zonamento População Residente 

União de Freguesias de 
Conceição e Estói 

FR_Conceicao_01 1 263 

FR_Conceicao_02 3 261 

FR_Estoi_01 1 305 

FR_Estoi_02 2 347 

União de Freguesias de 
Faro (Sé e São Pedro) 

FR_Faro_01 7 970 

FR_Faro_03 4 236 

FR_Faro_04 10 195 

FR_Faro_05 8 753 

FR_Faro_06 4 330 

FR_Faro_07 4 340 

FR_Faro_08 1 080 

FR_Faro_10 2 267 

FR_Faro_11 948 

Montenegro 
FR_Gambelas_01 2 134 

FR_Montenegro_01 6 015 

Santa Bárbara de Nexe FR_Nexe_01 4 116 

Fonte: EMI, 2012 
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Figura 26. Zonamento para o concelho de Faro 

Fonte: EMI, 2012 
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3.3.3.2 Indicadores gerais de mobilidade 

Na caraterização dos padrões de mobilidade da população residente no concelho de Faro, realizaram-se 

456 inquéritos válidos, cuja segmentação da amostra foi realizada em função do grupo etário, sexo e 

freguesia de residência (Quadro 62).  

Segundo o EMI, a amostra foi estimada com base nos resultados preliminares dos Censos de 2011, por 

razões legais o inquérito à mobilidade apenas pôde ser realizado à população com 15 ou mais anos. No 

quadro seguinte apresentam-se as taxas de amostragem obtidas pelo EMI para as freguesias do 

concelho de Faro. 

Quadro 62. Distribuição dos inquéritos por, freguesia, grupo etário e por sexo 

  H 15-24 M 15-24 H 25-64 M 25-64 H 65+ M 65+ TOTAL 

Conceição 4 2 11 20 4 7 48 

Estoi 2 3 11 16 8 9 49 

Stª Barbara de Nexe 2 2 10 10 5 4 33 

São Pedro 5 6 28 35 8 14 96 

Sé 8 9 63 79 7 10 176 

Montenegro 4 4 16 19 3 8 54 

Município de Faro 25 26 139 179 35 52 456 

Fonte: EMI, 2012 

Quadro 63. Taxas de amostragem no município de Faro 

  Pop. 15 ou + anos 
Número de inquéritos 

válidos Taxa de amostragem 

Conceição 3 825 48 1,3% 

Estoi 3 182 49 1,5% 

Stª Barbara de Nexe 12 311 33 0,8 % 

São Pedro 25 505 96 0,7 % 

Sé 6 711 176 0,8 % 

Montenegro 3 624 54 0,9 % 

Município de Faro 55 158 456 
  

Fonte: EMI, 2012  
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O inquérito à mobilidade permitiu compreender as principais dinâmicas estabelecidas no território, 

nomeadamente no respeitante ao motivo das viagens, modo de transporte utilizado e origens e destinos 

das deslocações efetuadas. Nos pontos seguintes, apresentam-se os principais resultados do Inquérito à 

Mobilidade no que se refere aos padrões de mobilidade dos residentes no município de Faro. 

 

3.3.3.3 Número de viagens realizadas pelos residentes 

Dos cerca de 55 158 habitantes com mais de 15 anos, estima-se que 15%, correspondendo a 8 267 dos 

residentes, não realizam viagens com duração superior a 5 minutos. Os restantes 46 891 (85%) 

habitantes realizam diariamente 116 413 viagens, destas, cerca de 75% são motorizadas (87 802 

viagens) e as restantes cerca de 25% (28 611 viagens) são realizadas a pé ou em bicicleta. 

No Gráfico 52 é visível a distribuição percentual, tendo em conta o número de viagens realizadas, pela 

população inquirida do município de Faro. Analisando os dados, verifica-se desde logo que, cerca de 

57% dos residentes efetua em média uma ou duas viagens diárias. Na análise ressalta ainda que cerca 

de 25% dos inquiridos realizam quatro viagens, 6% realizam três viagens e 5% realizam cinco ou mais 

viagens. 

7%

57%
6%

25%

5%

Número de viagens realizadas

0 1 ou 2 3 4 5  
Gráfico 52. Viagens efetuadas pelos inquiridos do município de Faro (%) 

Fonte: EMI, 2012 
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3.3.3.4 Motivos das viagens 

Este ponto tem por objetivo, analisar o motivo das viagens que são efetuadas pelos inquiridos e o modo 

de deslocação que utilizaram para realizar essas viagens. Segundo o EMI, cujos dados estão 

representados no Gráfico 53, os principais motivos das viagens são o “regresso a casa”, “trabalho”, 

“compras” e “estudo”. O motivo “regresso a casa” apresenta um valor considerável no total das viagens 

realizadas pelos inquiridos, cerca de 59 138 viagens. 
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Gráfico 53. Número de viagens realizadas pelos inquiridos, residentes de Faro, segundo o motivo 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 54 é visível a distribuição das viagens realizadas por motivo, em que não são consideradas 

as respostas dos inquiridos que indicaram como motivo o “regresso a casa”. As viagens realizadas com 

carácter “obrigatório” ou “pendular” são aquelas que se realizam por motivos “casa – trabalho” e “casa - 

estudo” e correspondem a aproximadamente 50% das viagens efetuadas pela população inquirida, 

destas evidencia-se o predomínio das viagens realizadas com o motivo “trabalho”, cerca de 39%. 

As viagens por motivo “compras” e “desporto e lazer” correspondem a cerca de 21% do total das 

deslocações. O motivo “assuntos pessoais” assume um peso de 7,3%, com menor expressão surgem os 

motivos “ir buscar familiares e amigos” e “saúde/médico” com 6,6% e 6,9%, respetivamente. 

Os “Outros” motivos de deslocação, não agrupáveis nos anteriormente referidos, representam 3,9% do 

total de viagens. Com pouca expressividade encontram-se as viagens realizadas por motivo “em 

serviço”, que representa 1%, das deslocações efetuadas.  
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Gráfico 54. Viagens realizadas por motivo (%) 

Fonte: EMI, 2012 

 

3.3.3.5 Repartição modal das viagens 

No Gráfico 55 são visíveis os dados relativos ao modo de transporte utilizado nas viagens, pelos 

residentes inquiridos do município de Faro. Importa fazer a diferenciação dos diversos modos 

considerados e que se repartem por viagens a pé, em transporte individual, em transporte coletivo e em 

táxi. São ainda consideradas, todas as viagens que foram declaradas, em que uma ou várias etapas 

foram realizadas em transporte individual e outra em transporte coletivo. 

A importância dos diferentes modos de transporte nas dinâmicas de mobilidade do município de Faro 

está expressa no Gráfico 55. Em termos globais, conclui-se que, a maior parte dos residentes do 

município, cerca de 65,9%, faz viagens em automóvel, assumindo-se como o modo de transporte mais 

utilizado. 

O segundo modo de transporte mais utilizado, as deslocações realizadas a pé, regista um valor 

significativo de 23,7%. As viagens realizadas em transporte coletivo têm uma expressão diminuta no 

contexto do total das viagens realizadas, representando apenas cerca de 9% do total, tendo as restantes 

opções, uma expressão ainda mais reduzida  

No que concerne à repartição modal das viagens, é realizada uma análise mais detalhada da utilização 

do transporte coletivo, no qual são considerados os seguintes modos de transporte: comboio, autocarro 

expresso, autocarro e fluvial/marítimo. 
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Gráfico 55. Viagens segundo os diferentes modos de transporte (%) 

Fonte: EMI, 2012 

Analisando o Gráfico 56 constata-se a supremacia do modo autocarro como modo de transporte coletivo 

mais utilizado, assegurando 93% das viagens (com 9 016 viagens), seguindo-se o comboio que 

assegura 6,3% das viagens, e por fim o autocarro expresso com um valor residual inferior a 1% (com 61 

viagens). 
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Gráfico 56. Viagens por modo de transporte coletivo (%) 

Fonte EMI, 2012 

Tendo em conta os valores apurados pelos inquéritos não foram registados valores que permitam 

qualquer representatividade do transporte fluvial/marítimo, condicionado, talvez, pela forte sazonalidade 

deste modo de transporte. 
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3.3.3.6 Duração média das viagens 

A duração das viagens e o tempo percecionado pela população, para a realização dessas mesmas 

viagens, é um indicador importante para avaliar a qualidade de vida em matéria de mobilidade. De facto, 

a rapidez e a proximidade, a “mais territórios”, por via da existência de boas vias de comunicação, 

permite encurtar as distâncias reais entre o município de Faro e os municípios vizinhos, a região e o 

país. 

Desta forma a análise, aos resultados do inquérito e aos tempos de viagem nele declarados, permite 

estabelecer qual a duração habitual e média das viagens realizadas. Estes dados permitem constatar 

que o tempo médio das viagens no município de Faro é de cerca de 20 minutos. 

O gráfico seguinte apresenta a repartição modal das viagens terminadas em função da sua duração 

declarada. Os valores de duração média, mais elevados, correspondem as viagens realizadas na 

combinação entre o transporte individual e o transporte coletivo, com cerca de 1 hora e 10 minutos, 

seguido do transporte coletivo com uma duração média de 34 minutos. A explicação para este 

fenómeno, poderá estar relacionada com a baixa velocidade de circulação dos veículos de transporte 

coletivo (melhorando automaticamente o tempo de viagem), mas também a realização de viagens de 

maior distância, nomeadamente as viagens interconcelhias. 

As viagens realizadas em transporte individual e a pé/bicicleta apresentam uma duração média, inferior a 

20 minutos. Realça-se ainda que estes modos de deslocação, são bastante eficazes para pequenas 

distâncias (viagens de proximidade) e como tal apresentam menor duração. 
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Gráfico 57. Duração média das viagens por modo de transporte (horas) 

Fonte: EMI, 2012 

Quando analisados em conjunto os fatores “motivo” e “duração das viagens” (Gráfico 58), permite-nos 

verificar que existe uma relação direta entre estes dois fatores, em que os locais de estudo e trabalho 

relativamente são próximos relativamente ao local de residência. De fato, as viagens realizadas pelo 

motivo “escola” tem uma duração média inferior a 15 minutos indiciando que o estabelecimento de 

ensino da maioria dos estudantes se situa no município de Faro.  

Os motivos “compras”, “refeição” e “levar/buscar família” são também declarados como os que 

apresentam menor duração, inferior a 15 minutos. Com duração entre os 15 minutos e os 30 minutos, 

encontram-se as viagens por motivo “regresso a casa”, “ir para o trabalho”, “em serviço”, “desporto e 

lazer”, “visitar familiares e amigos” e “saúde”. 

As viagens com “outro” motivo apresentam uma duração superior a 30 minutos, que poderá ser 

justificada pela procura de outro tipo de valências que possam não ser encontradas no município de 

Faro, gerando viagens com maior duração.  
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Gráfico 58. Duração média das viagens segundo o motivo 

Fonte: EMI, 2012 

 

3.3.3.7 Frequência da realização das viagens  

No Gráfico 59 são visíveis os dados relativos à frequência de realização das viagens, pelos residentes 

inquiridos do município de Faro. Neste gráfico destacam-se as viagens que são realizadas diariamente. 
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Gráfico 59. Frequência de realização das viagens (%) 

Fonte: EMI, 2012 
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Para além do peso das viagens que são realizadas diariamente, 52%, 20% das viagens são realizadas 2 

a 3 vezes por semana e 27% correspondem as viagens realizadas com menor frequência (uma vez por 

semana, quinzenalmente, mensalmente e raramente). 

 

3.3.3.8 Principais fluxos das viagens  

Na análise dos principais padrões de mobilidade dos residentes inquiridos, procedeu-se à quantificação 

dos fluxos gerados face ao território em estudo. Na quantificação dos fluxos, as viagens foram 

agrupadas em: 

• Intraconcelhias – viagens que têm origem e destino no concelho de Faro; 

• Intra “Algarve Central” – viagens que tem origem no concelho de Faro e destino no concelho de 

Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira; 

• Externas – viagens que têm origem em Faro e destino outros concelhos fora deste território. 

No Gráfico 60 apresenta-se a distribuição percentual, tendo em conta o destino final das viagens com 

origem no município de Faro. Cerca de 75% do total das viagens realizadas pelos residentes de Faro 

são intraconcelhias, correspondendo a 86 323 viagens. As viagens com origem em Faro e destino 

Algarve Central (Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira) detêm um peso de 25% da 

totalidade das viagens. As viagens “externas” detêm um peso residual 1,2% no total das viagens 

realizadas pelos inquiridos residentes em Faro. 
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Gráfico 60. Viagens por tipologia com origem no município de Faro (%) 

Fonte: EMI, 2012 
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No que diz respeito aos fluxos de viagem com origem no município de Faro e destino no Algarve Central 

(Gráfico 61) são realizadas diariamente 30 090 viagens, em que os fluxos mais significativos são as 

seguintes ligações: 

• Com origem em Faro e destino em Olhão – cerca de 13 006 viagens realizadas, correspondendo 

a 43% da totalidade das viagens; 

• Com origem em Faro e destino em Loulé – cerca de 8 264 viagens realizadas, correspondendo a 

28% da totalidade das viagens. 

No que concerne aos fluxos de viagem com origem nos municípios do Algarve Central e destino em Faro 

são efetuadas 29 264 viagens diariamente e destacam-se as seguintes ligações com maior volume de 

viagens: 

• Com origem em Olhão e destino em Faro – cerca de 12 896 viagens, correspondendo a 44% da 

totalidade das viagens; 

• Com origem em Loulé e destino em Faro – cerca de 8 983 viagens, correspondendo a 31% da 

totalidade das viagens. 
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Gráfico 61. Viagens realizadas com origem/destino no município de Faro (%) 

Fonte: EMI, 2012 

Das cerca de 1 409 viagens externas apresentam-se Gráfico 62, os destinos mais significativos das 

viagens realizadas pelos residentes de Faro. O município de Lisboa e Silves destacam-se com um 

volume de 708 viagens (51%), seguido do município de Vila Real de Santo António com 249 viagens 

realizadas (18%). 
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Gráfico 62. Viagens externas com destino em outros concelhos (%) 

Fonte: EMI, 2012 

 

3.3.3.9 Posse Carta de Condução 

Este indicador permite avaliar a habilitação dos inquiridos para a condução e afeta de forma direta a 

opção modal na realização das viagens dos residentes. 

A maioria dos inquiridos, 80%, respondeu que dispunham de carta de condução, como podemos verificar 

no Gráfico 63. Apenas 20% dos inquiridos responderam que não possuíam licença para conduzir. 

Importa referir que, do total dos inquiridos, cerca de 239 possuem carta de condução, mas não 

conduzem ou não possuem viatura. 
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Gráfico 63. Posse de carta de condução (%) 

Fonte: EMI, 2012 
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3.3.3.10 Nível de motorização 

A taxa da motorização é um indicador imprescindível na caraterização dos padrões de mobilidade, na 

medida em que exprime a pressão dos veículos sobre os territórios, de resto, pode ser um valor precioso 

na elaboração de políticas estratégicas para o ordenamento do território. 

No ponto anterior, em que se faz a caracterização geral da mobilidade no município de Faro, já se 

verificou as tendências atuais do uso e abuso dos veículos. A análise da taxa de motorização por 

concelho revela que Faro possui 532 veículos/1 000 habitantes, com um valor acima da média nacional, 

que é de 443 veículos/ 1000 habitantes35.  

O gráfico seguinte exprime o número de viaturas disponíveis nos agregados familiares para a realização 

de viagens, sendo que a maioria destes, 47% dispõe de um veículo, 31% de dois veículos e 10% não 

dispõe de nenhuma viatura para a realização das viagens. 

De modo geral, a percentagem de famílias com automóveis no município é elevada, cerca de 87% dos 

inquiridos. 
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Gráfico 64. Número de viaturas disponíveis no agregado familiar 

Fonte: EMI, 2012 

                                                      
35 “Estatísticas dos Transportes – 2011” – INE, Edição 2012 
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3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. Indicadores de Mobilidade de Diferenciação SocialIndicadores de Mobilidade de Diferenciação SocialIndicadores de Mobilidade de Diferenciação SocialIndicadores de Mobilidade de Diferenciação Social    

3.3.2.1 Nível de Instrução  

Analisando os padrões de mobilidade do ponto de vista do nível de instrução, dados visíveis no Gráfico 

65, constata-se que 27% população inquirida que realiza deslocações, possui curso universitário, 

seguindo-se, com 20%, as que possuem o 12ºano. A percentagem de inquiridos cujo nível de instrução é 

o 9º ano ou é analfabeta é de 18% e de 13%, respetivamente. Com valores mais baixos identificaram-se 

os residentes inquiridos cujo nível de instrução é o 6ºano (1%), curso médio (5%) e outro nível de 

escolaridade (2%), 6% dos inquiridos não sabem ou não responderam a esta questão.  

Porém, numa análise comparativa da população com o nível de instrução superior (curso universitário) 

do município de Faro, com a média nacional e da região onde se insere, desenha-nos uma diferente 

tendência neste território, relativamente aos restantes concelhos da região. É no concelho de Faro, e de 

acordo com os Censos 2011, que a proporção da população que completou este nível de ensino é 

superior (21,5%) à média da região, com 13,2%, e à média nacional, com 15,11%. 
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Gráfico 65. Nível de instrução dos inquiridos que realizam deslocações (%) 

Fonte: EMI, 2012 
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3.3.2.2 Atividade profissional 

No Gráfico 66, são visíveis os resultados relativamente à profissão do inquirido efetuando-se a sua 

representação por grupos de profissão. 

Do total dos inquiridos verifica-se que 39% são reformados, 24%, trabalhadores por conta de outrem, 

11% encontram-se desempregados e a mesma percentagem são estudantes, 5% empresários,3% 

domésticas e 2% profissionais liberais. Do total de inquiridos, 5% não declarou situação perante o 

emprego. 

De salientar, nesta análise, a elevada percentagem de população reformada no município de Faro 

(39%), tal como acontece nos municípios do “Algarve Central” , com 36% de reformados, que poderá ser 

justificada pela tendência de envelhecimento populacional na região. 

Evidencia-se também no município de Faro, o peso mais elevado da população estudante, com 11%, 

quando comparado com o peso que assume nos restantes municípios do “Algarve Central”, que não 

ultrapassa os 9% da população estudante.  
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Gráfico 66. Situação dos inquiridos perante a atividade profissional (%) 

Fonte: EMI, 2012 
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3.3.2.3 Dimensão do agregado familiar 

A caraterização do agregado familiar é, outro dos indicadores, importante na compreensão dos padrões 

de mobilidade dos inquiridos. Desta forma, apresenta-se no gráfico seguinte o apuramento dos dados 

resultantes do inquérito realizados aos residentes. 

No município de Faro predominam agregados familiares constituídos por 2 elementos, assumindo um 

peso expressivo de 40%, e superior ao verificado nos municípios do “Algarve Central”, com 35%. Os 

agregados familiares constituídos por 3 elementos representam 28 %, e por quatro ou mais elementos, 

22% do total dos inquiridos. Com a percentagem mais baixa, 11% o agregado familiar é constituído 

apenas por um elemento, estes dados são visíveis no gráfico seguinte. 
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Gráfico 67. Número de elementos do agregado familiar 

Fonte: EMI, 2012 

 

3.3.2.4 Rendimento médio 

De acordo com o inquérito à mobilidade realizado aos residentes de Faro, cerca de 23% do rendimento 

bruto do agregado familiar ronda entre 2 000€ e 3 999€, seguem-se, com 22%, os inquiridos que têm 

rendimento entre os 1 500€ e 1 999€. Os escalões de rendimento entre os 500€ e 999€ e até 500€ 
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representam, respetivamente, 21% e 11% dos inquiridos. Com menor representatividade apresenta-se o 

escalão de rendimento superior a 4 000€, com 3% dos inquiridos (Gráfico 68). 

No entanto, é no concelho de Faro que existe a maior percentagem de inquiridos com rendimento bruto 

superior a 1500€, cerca de 48%, quando comparada com o valor verificado no “Algarve Central”, 

nomeadamente no município de Loulé e São Brás de Alportel, com 28% e 34%, respetivamente. 

Contudo, verificou-se que também é no concelho de Faro, que existe a menor percentagem de inquiridos 

com rendimentos até a 999€, com 22%. Nos municípios do “Algarve Central” a percentagem de 

inquiridos com rendimentos até 999€, é de 41%. 

11%

21%

19%

22%
23%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

até 500€ Entre 500 e 999€ Entre 1000 e 
1499€

Entre 1500 e 
1999€

Entre 2000 e 
3999€

>4000€

Rendimento Bruto (€)
 

Gráfico 68. Rendimento do agregado familiar 

Fonte: EMI, 2012 
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3.4. SÍNTESE 

Procurou-se neste capítulo, explorar dimensões de diferenciação geral e local da mobilidade dos 

cidadãos, decorrentes de uma leitura mais ou menos desagregada de indicadores de mobilidade, 

permitindo detetar e aprofundar o sentido das principais características de mobilidade, a identificação 

das singularidades mais representativas e dos contrates territoriais mais decisivos.  

Assim, de forma resumida, no que concerne à identificação das características gerais de mobilidade da 

população ativa e estudantes, pode salientar-se o seguinte: 

• Das viagens com origem no município de Faro em 2011, 48% são realizadas dentro da freguesia 

de origem, 36% realizadas entre as freguesias do concelho de Faro, 13% são realizadas para os 

municípios da Região do Algarve e apenas 3% para os restantes municípios; 

• Nas viagens realizadas com destino no concelho de Faro, 83% são residentes noutros 

municípios da Região do Algarve e exercem uma atividade ou estudam em Faro e apenas 17% 

são residentes dos restantes municípios do país; 

• A população residente do concelho de Faro (empregada ou estudante) registou um crescimento 

significativo de 12 831, do número de pessoas a realizar deslocações, entre o período 1991 - 

2011; 

• O predomínio das deslocações intraconcelhias no concelho de Faro entre os períodos 1991 - 

2011, com valores acima dos 80%; 

• Apesar do predomínio das deslocações intraconcelhias no município verifica-se que as variações 

mais significativas ocorrem nas deslocações interconcelhias; 

• Os municípios de Albufeira, Olhão, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira apresentam o maior 

peso nas deslocações pendulares de saída e de entrada no concelho de Faro; 

• No período em análise, 1991 - 2011, verificou-se uma alteração significativa dos modos de 

transporte utilizados na realização das viagens, associada ao crescimento do transporte 

individual, cujo valor, passou de 35% em 1991, para os 64%em 2011 e pela diminuição do modo 

pedonal de 46% em 1991, para os 26% em 2011; 

• Nos movimentos pendulares realizados em transporte individual em 2011 destacam-se: com 

origem em Olhão e destino em Faro com 4 740 residentes e com origem em Faro e destino 

Loulé, com 2 383 residentes a efetuar deslocações; 
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• Nos movimentos pendulares em transporte coletivo destacam-se as viagens com origem em 

Olhão e destino em Faro, com 1105 residentes, em 1991 e 1 089 residentes, em 2011. 

Da identificação das condições locais de mobilidade referentes aos padrões de mobilidade dos 

residentes, importa salientar que: 

• Cerca de 57% dos residentes inquiridos efetua em média uma ou duas viagens diárias; 

• As viagens casa-trabalho representam 39% do total das viagens realizadas; 

• Cerca de 66% das deslocações são realizadas em transporte individual, seguindo-se as viagens 

as viagens realizadas a pé/bicicleta, apresentando o transporte coletivo, uma percentagem de 

apenas 9% do total das viagens realizadas; 

• No transporte coletivo destaca-se a supremacia do modo autocarro assegurando 93% das 

viagens; 

• O tempo médio da realização das viagens é cerca de 20 minutos, sendo que viagens realizadas 

em transporte individual e a pé/bicicleta apresentam uma duração média inferior a 20 minutos. O 

transporte coletivo apresenta uma duração média de 34 minutos. 

• As viagens geradas pelo motivo casa-escola têm uma duração média inferior a 15 minutos 

enquanto o motivo casa-trabalho apresenta uma duração média de 24 minutos; 

• Do total de viagens realizadas existe uma percentagem superior daquelas que são realizadas 

diariamente (52%); 

• Cerca de 74% das viagens têm como origem e destino as freguesias do município de Faro, 

sendo que 25% das viagens com origem no município de Faro tem como destino os municípios 

do Algarve Central e 1% os restantes municípios; 

• A percentagem de famílias com automóveis no município é elevada, 87% dos inquiridos, possui 

no seu agregado familiar, pelo menos uma viatura e 10% não dispõe de nenhuma para a 

realização de viagens; 

• Do ponto de vista de nível de instrução contata-se que 27% da população inquirida possui curso 

universitário, valor este que é superior a média nacional e da região, e 13% não sabe ler nem 

escrever (analfabeta); 

• Cerca de 39% dos inquiridos são reformados e 24% são trabalhadores por conta de outrem, a 

classe dos desempregados apresenta um valor de 11%; 
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• No município de Faro predominam os agregados familiares constituídos por 2 elementos, cerca 

de 40%, com a percentagem mais baixa, 11%, o agregado familiar é constituído apenas por um 

elemento; 

• No contexto do “Algarve Central”, é no concelho de Faro que existe a maior percentagem de 

inquiridos com um rendimento bruto superior a 1500€, cerca de 48%. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
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4.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

A competitividade de um território assenta no desenvolvimento das suas infraestruturas e serviços, 

nomeadamente nas infraestruturas de transporte, sua qualidade e abrangência da rede. Segundo o 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014 - 2020 “O sistema de transportes e 

infraestruturas português deve trilhar um caminho de desenvolvimento e reformas que lhe permita ir ao 

encontro da satisfação das necessidades dos portugueses e das empresas sediadas em Portugal.“ 

Tendo em conta o atual esforço do País, a estratégia assenta em conciliar o crescimento com um rigor 

orçamental, com objetivos de longo prazo que devem sem implantados gradualmente. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) apresenta uma visão de 

futuro para a Região do Algarve e estabelece opções estratégicas relativas ao transporte e logística, 

enquanto componentes profundamente estruturadoras do território - “Melhorar o sistema de transportes, 

numa perspetiva de complementaridade dos seus vários modos e interfaces, enquanto suporte físico e 

funcional das acessibilidades externa e interna da Região do Algarve, proporcionando o adequado 

desempenho das funções que o novo modelo territorial requer”. As intervenções necessárias nos vários 

subsistemas de transportes são naturalmente diferentes, sendo que são estabelecidos objetivos 

operativos por modo e tipo de transporte. 

Neste contexto, o município de Faro, capital da Região do Algarve, possui uma vasta rede de transportes 

permitindo uma rápida ligação inter-regional e internacional. Destaca-se o Aeroporto Internacional de 

Faro, a linha ferroviária e as acessibilidades através da rede rodoviária. 

Proceder a uma eficaz sistematização do conhecimento disponível no domínio das infraestruturas de 

acessibilidade com relevância para ao concelho de Faro e identificar os principais elementos e dinâmicas 

com influência na estratégia de desenvolvimento e ordenamento do território, são parte deste ponto de 

trabalho. 
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4.2. SISTEMA VIÁRIO 

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. Classificação segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000Classificação segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000Classificação segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000Classificação segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000    

A rede rodoviária nacional definida no Plano Rodoviário Nacional 2000 (Decreto-Lei número 222/98 de 

17 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei número 98/99 de 26 de julho; pela Declaração de 

Retificação número 19-D/98 e pelo Decreto-Lei número 182/2003 de 16 de agosto) classifica as estradas 

em quatro categorias distintas e considerando dois tipos de rede. Desta forma, a rede rodoviária nacional 

é constituída da seguinte forma: 

• Rede Nacional Fundamental: integra os Itinerários Principais (IP); 

• Rede Nacional Complementar: formada pelos Itinerários Complementares (IC) e pelas 

Estradas Nacionais (EN). 

As categorias de estradas definidas no PRN 2000 são as seguintes: 

• Itinerários Principais (IP): vias de comunicação de maior interesse nacional que servem de 

base de apoio a toda a rede rodoviária nacional e asseguram a ligação entre os centros urbanos 

com influência supradistrital, e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras; 

• Itinerários Complementares (IC): vias que estabelecem as ligações de maior interesse 

regional, bem como as principais vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto; 

• Estradas Nacionais (EN): vias que desempenham as mesmas funções dos itinerários 

complementares embora se situem num nível hierárquico inferior; 

• Estradas Regionais (ER): vias que asseguram as comunicações públicas rodoviárias do 

continente com interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional. 

No Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), visível na figura seguinte, inclui-se, ainda, a rede nacional de 

autoestradas formadas por alguns dos Itinerários Principias e Itinerários Complementares, quando as 

estradas não se encontram incluídas no Plano Rodoviário Nacional, integrarão as redes municipais, 

mediante protocolos a celebrar entre as Estradas de Portugal (ex Junta Autónoma das Estradas) e as 

câmaras municipais. 
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Figura 27. Enquadramento Viário do Distrito de Faro 

Fonte: http://www.estradasdeportugal.pt/, página consultada em maio de 2014 

Os Itinerários Principais da Rede Nacional Fundamental, segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000 

(PRN), assumem-se como vias rápidas de importância regional e nacional que desempenham função 

crucial no incremento da acessibilidade, conferindo, aos municípios, vantagens e potencialidades no 

quadro regional, nacional e internacional. 

Os principais eixos viários de âmbito regional e que servem, de uma forma direta ou indireta, o concelho 

de Faro, visível na Figura 28, são os seguintes: 

• Rede Fundamental – Itinerários Principais 

o IP1: Via estruturante que assegura, no contexto nacional, as ligações Norte/Sul entre 

Valença e Castro Marim. Na Região do Algarve, este itinerário principal coincide com a 

A2, assegurando a ligação entre Lisboa e Albufeira, e a restante extensão coincide com 

a A22, assegurando a ligação entre o concelho de Albufeira e Castro Marim, e, mais a 

este, ao território espanhol. Esta articulação acontece no nó de Paderne, próximo de 

Albufeira. 

• Rede Complementar – Itinerários Complementares 

o IC1: Itinerário constituído por vários eixos rodoviários, atravessando o Litoral de Portugal 

Continental, de norte a sul. Foi um projeto que nunca chegou a ser completamente 

concretizado, pois o seu objetivo era percorrer toda a costa oeste marítima de Norte a 

Sul de Portugal. Em teoria, a via liga Caminha, no extremo Norte de Portugal, a 

Albufeira, no Algarve. Porém a estrada é descontínua entre Lisboa e a Marateca 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

169 

 

(Palmela).Na Região do Algarve este itinerário complementar tem o seu término no 

cruzamento com a A22, em Guia, Albufeira; 

o IC4: Eixo viário que liga Sines a Faro. Parte do seu traçado não se encontra concluído, 

entre o troço de Sines e Lagos. O restante traçado coincide com a A22 entre Lagos e 

Albufeira, prolongando-se até a parte ocidental do concelho de Faro, estabelecendo 

ligação ao centro da cidade. 

 

A Rede Local assume uma importância relevante na ligação entre os aglomerados e lugares, sendo que 

essa ligação é feita pelas seguintes vias: 

• Estradas Nacionais/ Estradas Regionais 

o EN2 Eixo viário que liga Castro Verde a Faro. Na Região do Algarve esta estrada 

nacional cruza transversalmente o território e atravessa os municípios de Loulé, São 

Brás de Alportel e Faro; 

o EN125 Estabelece a ligação entre Vila do Bispo-Lagos e Faro-Olhão. Desenvolve-se ao 

longo de toda a Costa Algarvia entre Vila do Vispo e Vila Real de Santo António, em 

conjunto com a ER125. Assume uma função de ligação intrarregional entre diversos 

concelhos vizinhos ou próximos; 

o EN125-10 Estabelece a ligação entre Faro (IC4) e o Aeroporto Internacional de Faro; 

o ER2-6 Estabelece a ligação entre Estoi, a partir do entroncamento com a EN2, e Olhão, 

tendo o seu término no entroncamento com a EN125. 

 

4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP     

As estradas nacionais não incluídas no PRN 2000 integrarão as redes municipais, mediante protocolos a 

celebrar entre a EP e as câmaras municipais.  

Neste contexto, no município de Faro identificamos a EN 125-4 como desclassificada e municipalizada 

em toda a sua extensão, entre 1995 e 2007, tendo os troços entre o Km 8+337 e o Km 3+900 sido 

transferida para a Câmara Municipal de Loulé, segundo os autos de transferência celebrados no dia 18 

de janeiro de 2005 e dia 21 de dezembro de 2006. 

Esta via constitui um importante eixo de ligação entre Loulé e Faro, permitindo estabelecer a ligação 

direta ao IP1/A1 e ao IC4 através do nó de Santa Bárbara de Nexe. 
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4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. Estradas Municipais e Caminhos MunicipaisEstradas Municipais e Caminhos MunicipaisEstradas Municipais e Caminhos MunicipaisEstradas Municipais e Caminhos Municipais    

As ligações intraconcelhias são asseguradas pela rede viária municipal, constituída por Estradas 

Municipais (EM) e por Caminhos Municipais (CM). 

As Estradas Municipais devem assegurar as ligações entre os centros urbanos do concelho e destes 

com outros centros urbanos dos concelhos limítrofes. Deste modo, identificamos no município de Faro, 

as seguintes estradas municipais: 

• EM516 eixo municipal que permite ligação do núcleo urbano de Estoi até ao limite com o 

concelho de Olhão, permitindo ligar os lugares de Ariolos, Vale de Mouros e Cerro do Lobo; 

• EM516-3 é a via municipal que permite ligar a EM516 ao concelho de Olhão; 

• EM517 é a via municipal que permite ligar o núcleo urbano de Estoi até ao concelho de São Brás 

de Alportel, atravessando os lugares de Alcaria Branca, Cruz da Espragueira, Murta e Castelo; 

• EM518 é a via municipal que permite a ligação entre dois importantes eixos viários do município, 

a EN125 e o IC4 (Patacão). Constitui um eixo municipal, que permite a ligação entre EN125 e a 

IP1/A22, garantindo o acesso ao cruzamento do Chelote, sem atravessar o núcleo urbano de 

Faro; 

• EM519 é uma via municipal que permite a ligação longitudinal entre núcleo urbano de Faro até o 

núcleo urbano de Estoi, através da ER2-6. Ao longo do seu percurso, permite ligar ao núcleo 

urbano de Conceição aos lugares de Chaveca e Barros; 

• EM519-1 eixo municipal situado mais a norte que permite ligação entre a EM519 até à EN2; 

• EM519-2 eixo municipal situado mais a sul que permite ligação entre a EM519 até à EN2; 

• EM520 eixo municipal que atravessa o município de Faro longitudinalmente e permite a ligação 

desde o lugar de Patacão até ao limite com o concelho de Loulé. Permite a ligação aos lugares 

de Quinta do Cabeçudo, Mata Lobos, Falfosa, atravessando o núcleo urbano de Santa Bárbara 

de Nexe, até ao limite com o município de Loulé; 

• EM520-1 é a via transversal que liga o núcleo urbano de Santa Bárbara de Nexe (EM520) até ao 

limite com o município de Loulé, permitindo ligar os lugares de Canal, Pé do Cerro e Valados; 

• EM520-2 é um eixo municipal que permite ligar a EN2 e a EM520. Constitui um importante eixo 

de acesso direto ao Mercado Abastecedor de Faro; 
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• EM520-3 é a via municipal que permite a ligação entre EM520 ao concelho de Loulé, mas 

concretamente até ao Parque das Cidades; 

• EM520-4 é uma via municipal que permite a ligação entre a EN2 e a EM520. Constitui um eixo 

transversal que liga os lugares de Bela Salema, Quinta do Tripado e Mata Lobos; 

• EM522 eixo municipal que permite ligar a EN125 ao concelho de Olhão; 

• EM522-1 permite a ligação entre a EM522 e os CM1317 e CM2014; 

• EM523 permite ligar a EN2 ao concelho de São Brás de Alportel, ligando os lugares de 

Sambada, Alface, e Bordeira; 

• EM527 permite ligar a antiga EN125 (entretanto desclassificada) ao concelho de Loulé. Constitui 

um importante eixo de ligação ao núcleo urbano de Montenegro; 

• EM527-1 permite a ligação entre a EM527 e a Ilha de Faro.  

No que concerne aos Caminhos Municipais, estes destinam-se a complementar a malha rodoviária, 

correspondendo às seguintes vias municipais: 

• Caminhos Municipais: CM1004; CM1198; CM1305; CM1306; CM1307; CM1308; CM 1309; 

CM1311; CM1312; CM1313; CM1314; CM1315; CM1315-1; CM1316; CM1317; CM1319; 

CM1320; CM1321; CM2002; CM2002-1; CM2003; CM2004; CM2005; CM2006; CM2007; 

CM2008. 
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Figura 28. Rede Viária do município de Faro, segundo PRN 2000 

Fonte: mpt®, 2014 
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4.2.4. 4.2.4. 4.2.4. 4.2.4. Hierarquia da Rede RodoviáriaHierarquia da Rede RodoviáriaHierarquia da Rede RodoviáriaHierarquia da Rede Rodoviária    

De acordo com as definições constantes no “Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão 

Viária - Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias" (CCDRN), são determinadas as 

características base das vias existentes, tendo em conta os seguintes parâmetros: número de vias, 

sentidos de circulação, velocidade base e de circulação, hierarquia da rede viária, sinalização e 

estacionamento. 

A identificação dos tipos de vias presentes e o estabelecimento de uma hierarquização das mesmas 

(Figura 29) permite a representação da “capacidade viária” do território e da forma como se processam 

os fluxos de tráfego na rede viária de Faro. 

Da hierarquização referida constata-se que, de acordo com o “Manual de Planeamento das 

Acessibilidades e da Gestão Viária”36, esta assenta em 4 níveis: 

• Estradas urbanas/vias coletoras ou vias urbanas de nível 1: são as vias de circulação por 

excelência, associadas às deslocações de média e longa dimensão e de ligação entre concelhos 

que representam os mais importantes polos de geração e atração de tráfego; 

• Arruamentos principais/vias distribuidoras principais ou vias urbanas de nível 2: 

correspondem a avenidas e arruamentos estruturantes do sistema urbano que têm como função 

principal efetuar a ligação das vias coletoras às redes locais ou na ligação entre espaços de 

importância média; 

• Vias distribuidoras locais/ vias urbanas de nível 3: vias cuja função primordial é a de 

canalizar e distribuir, dentro dos espaços locais, o tráfego com destino e origem na rede 

estruturante e garantir a acessibilidade aos espaços adjacentes; 

• Vias de acesso local/vias urbanas de nível 4: vias que se destinam apenas a servir o acesso 

direto aos espaços adjacentes e os movimentos pedonais. 

 

Vias Coletoras 

• Função: Importante eixo nas ligações de longa distância interconcelhias e à rede estruturante do 

concelho, caraterizadas por bons níveis de fluidez, rapidez e segurança dos fluxos motorizados 

em circulação. 

                                                      
36 Princípios Básicos de Organização de Rede Viária - CCDRN - Dezembro 2008 
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• Características/Atributos: 

o Deverão apenas circular veículos motorizados; 

o O número mínimo de vias desejável corresponde a duas vias para cada um dos dois 

sentidos de trânsito; 

o Os acessos possuem intersecções desniveladas permitindo ligações às vias adjacentes, 

devendo, ainda, existir uma separação total da envolvente; 

o As velocidades de circulação são mais significativas nestes eixos, tendencialmente 

superiores a 80km/h; 

o O estacionamento é proibido ao longo da via, bem como as cargas e descargas. Não 

deverão existir trajetos pedonais, corredores BUS e respetivas paragens. 

A rede de Nível I que serve o concelho de Faro é determinada pela IP1/A22. 

• IP1/A22: designa-se como itinerário principal da rede nacional, correspondendo a um dos 

acessos de maior importância para o concelho de Faro. O seu traçado tem início em Bensafrim-

Lagos e percorre longitudinalmente a Costa Algarvia desde Lagos até Albufeira como IC4/A22 e 

de Albufeira até Castro Marim/Vila Real de Santo António como IP1/A22, terminando junto à 

Ponte Internacional do Guadiana, que faz fronteira com Espanha. Articula-se com o IP1/A2 no 

nó de Paderne, próximo de Albufeira, permitindo a ligação ao Alentejo e Lisboa. 

Percorre o município de Faro, entre o limite do concelho de Loulé e o limite do concelho de 

Olhão. A A22 está concessionada à Euroscut, tendo, a partir de 8 de dezembro de 2011, sido 

iniciada a cobrança de portagens por sistema exclusivamente eletrónico, numa via que, até 

então, operava em regime Sem Custos para o Utilizador (SCUT). 

 

Vias Distribuidoras Principais 

• Funções: Distribuição dos principais fluxos do tráfego do concelho, permitindo o acesso às vias 

coletoras e servindo de suporte às vias distribuidoras locais. 

• Características/Atributos: 

o Sem restrições na circulação de veículos não motorizados; 

o O número de vias no mínimo desejável corresponde a uma via para cada um dos dois 

sentidos de trânsito; 

o Nas interseções com outras vias são utilizados elementos como rotundas, regulação 

semafórica e interseções desniveladas, que permitem a ligação às vias adjacentes; 

o As velocidades variam entre os 50 km/h e os 90 km/h, dependendo dos trajetos 

percorridos. Se forem zonas urbanas estas velocidades andam na ordem dos 50 km/h, 

no entanto, se as vias se destinarem a ligar zonas suburbanas não servidas por vias 
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coletoras, poderá justificar-se velocidades mais elevadas, na ordem dos 70 km/h ou 

mesmo 90 km/h; 

o O estacionamento na via é permitido, contudo deve ser afastado dos cruzamentos de 

forma a garantir condições de escoamento e segurança. 

 

A rede de Nível II compreende as vias distribuidoras principais e inclui vias pertencentes à rede 

rodoviária nacional, itinerários complementares, estradas nacionais e estradas regionais.  

Assim, identificamos no concelho de Faro, como vias pertencentes ao Nível II: 

• IC4: Itinerário complementar que atravessa o município de Faro entre o limite do concelho de 

Loulé com a EN125 (Próx. Km 102+000), permitindo a ligação à cidade de Faro. Ao longo do seu 

traçado possui um perfil de 2+2 vias, com duplo sentido; 

• Av. Dr. Gordinho Moreira/Av. José Maria Nunes: vias que permitem a ligação rodoviária 

longitudinal do concelho, e correspondem a um perfil 2+2, com duplo sentido de circulação. Ao 

longo do seu traçado é percetível, percursos pedonais, atravessamentos e paragens de 

transporte coletivo. Parte do troço da Av. Dr. Gordinho Moreira adquire características de via 

rápida, as quais colocam dificuldades às travessias pedonais, embora existam passagens 

desniveladas que promovem a segurança dos peões e automobilistas; 

• Av. Calouste Gulbenkian/Av. Cidade Hayward: vias que cruzam transversalmente o município 

de Faro, com um perfil tipo 2+2 vias e separador central. A ocupação marginal contínua nestes 

eixos que atravessam a cidade de Faro, colocam dificuldades às travessias pedonais. É notório 

durante este percurso, a existência de atravessamentos semaforizados e passagens 

desniveladas; 

• EN125: Eixo que atravessa o município, entre o nó do IC4 e o nó com a EN2, e entre o km 

107+300 e o limite do concelho de Olhão. Grande parte do traçado que percorre o município de 

Faro possuiu um perfil tipo 2+2 vias e separador central, à exceção do traçado entre a rotunda 

Rib. Lavadeiras e a EM522, em que esta via adquire um perfil 1+1. A maioria das interseções ao 

longo do seu traçado é realizada em rotundas. Ao longo deste eixo encontramos áreas 

destinadas ao estacionamento e paragens de transporte coletivo; 

• EN2: Via que cruza o município de Faro, entre o limite do concelho de São Brás de Alportel e o 

km 737+375. Corresponde a um perfil transversal tipo 1+1, com duplo sentido de circulação. Nas 

áreas mais povoadas, algumas das suas interceções com outras vias, é regulado por semáforos 

(p. ex.: com a EM518); 
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• Rua do Alportel: entre o entroncamento com a EN2 e a intersecção com a Avenida Calouste 

Gulbenkian, corresponde a um perfil 1+1, com duplo sentido de circulação. Nas áreas mais 

povoadas, possui passeios, paragens de transporte coletivo e áreas destinadas ao 

estacionamento. Algumas das suas interceções com outras vias, é regulada por semáforos. 

• EN125-10: Eixo viário que atravessa o município, entre o nó do IC4 e o Aeroporto de Faro. Esta 

via, ao longo do seu traçado, assume duplo sentido de circulação, um perfil tipo de 2+2 vias e 

separador central. As travessias pedonais não são aconselháveis ao longo da via, daí a 

existência de várias passagens desnivelas ao longo do seu trajeto; 

• ER2-6: Eixo viário que atravessa o município de Faro, entre o entroncamento com a EN2 e o 

limite do concelho de Olhão. Esta Estrada Regional classificada com um nível “inferior” ao longo 

do seu traçado, permite a ligação ao aglomerado habitacional de Estoi onde existem passagens 

de peões nas interceções mais importantes. No restante traçado que percorre o município possui 

uma ocupação marginal mais dispersa e menos povoada. Possui, em toda a sua extensão, dois 

sentidos de trânsito e um perfil tipo de 1+1 vias. 

 

Vias Distribuidoras Locais 

• Funções: Corresponde a eixos com funções coletoras e distribuidoras do tráfego, dentro dos 

espaços locais. 

• Características/Atributos: 

o Neste tipo de vias a circulação é partilhada entre o tráfego motorizado e não motorizado; 

o O número de vias mínimo desejável corresponde a uma via para cada um dos dois 

sentidos de trânsito, ou poderá adotar-se vias com perfis de sentido único; 

o A velocidade máxima é de 50km/h, eventualmente limitadas a 20/30/40km/h; 

o O estacionamento é autorizado, quer longitudinalmente, quer em “espinha”, os 

percursos pedonais adjacentes às vias permitem o atravessamento mais ou menos livre, 

contudo deverá existir um número razoável de atravessamentos. 

Desta forma identificamos no concelho de Faro, como Nível III: 

• Com orientação norte-sul: EM516-3, EM517, EM518, EM519, EM520, EM523, Rua Abel Viana, 

Rua da Universidade, Rua Professor Doutor Egas Moniz e Estrada Senhora da Saúde. 

• Com orientação este-oeste: EM516, EM519-1, EM519-2, EM520-1, EM520-2, EM520-3, 

EM520-4, EM522, EM527, EM527-1, Rua Joaquim Custoidinho e Rua Mar e Guerra. 
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• No Centro Urbano de Faro: Rua Reitor Teixeira Guedes, Rua Dr. Cândido Guerreiro, Rua 

General Teófilo Trindade, Rua Aboim Ascensão, Avenida Dr. Júlio F. Almeida Carrapato, 

Avenida 5 de Outubro, Avenida Prof. Dr. Adelino Palma Carlos, Estrada Moinho Palmeira, 

Avenida Aníbal Cruz Guerreiro, Rua Miguel Bombarda, Largo da Estação, Rua Francisco 

Barreto, Praça Dr. Francisco Gomes, Rua Infante D. Henrique, Praça da Liberdade, Rua de 

Santo António, Rua Dr. José de Matos, Rua 1º de Maio, Ruas D. Frei Lourenço de Santa Maria, 

Rua Dr. Rodrigues Davim, Rua Filipe Alistão, Rua de Alportel, Largo de São Luís, Rua dos 

Bombeiros Portugueses, Rua Sacadura Cabral, Rua de Portugal, Largo Dr. Francisco Sá 

Carneiro, Rua Lethes, Rua do Albergue, Rua Bernardo Passos, Rua da Policia de Segurança 

pública, Rua D. Teresa Ramalho Ortigão, Rua Caçadores Quatro, Praça Alexandre Herculano, 

Rua Eng.º Joaquim Belchior, Rua da Misericórdia, Praça D. Francisco Gomes e Rua Alexandre 

Herculano. 

 

Vias de Acesso Local 

No que respeita ao último nível de classificação de vias, Nível IV, este compreende vias que servem o 

tráfego local. 

Estas vias, como garantem melhores níveis de segurança e conforto, particularmente para os peões, as 

velocidades de circulação devem ser moderadas, com eventuais restrições (eventualmente 20/30km/h). 

Os movimentos pedonais e cicláveis assumem condições privilegiadas nas áreas urbanas, onde, em 

alguns casos, as ruas são um espaço de partilha entre o peão e o automóvel e onde a prioridade poderá 

ser dada ao peão. Nas áreas mais rurais permitem o acesso aos aglomerados. 
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Figura 29.Hierarquia viária do município de Faro  

Fonte: mpt®, 2014 
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4.2.4.2.4.2.4.2.5555. . . . Cobertura da RedeCobertura da RedeCobertura da RedeCobertura da Rede    

De acordo com a classificação da hierarquia viária definida anteriormente, foi medida a extensão da 

rede correspondente a cada nível hierárquico - nível I, II, III, IV. 

A rede viária total do município conta com cerca de 629Km de extensão e corresponde a uma densidade 

de 3,11Km/Km² (Figura 30). 

 

Figura 30. Extensão da rede viária, por nível hierárquico, no município de Faro 

Para cada nível hierárquico definido no quadro seguinte, apresenta-se a extensão e a densidade da 

rede viária por Km², no concelho de Faro. Deste modo, a rede fundamental, constituída pelas vias 

coletoras e vias de distribuição principal, representa cerca de 14% da rede rodoviária do concelho de 

Faro, correspondendo a 87Km no total, e possibilita a ligação a Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e 

Olhão, bem como o atravessamento do concelho e os seus principais aglomerados. 

A restante rede de acesso local garante a maior cobertura do município de Faro, representando mais de 

metade da rede viária total, cerca de 86% (542Km), o que correspondente a uma densidade de 

2,67Km/Km². 
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Quadro 64. Extensão e densidade da oferta da rede viária, por nível hierárquico, no município de Faro 

Hierarquia Viária 
Extensão 

Densidade [km/Km²] 
[km] [%] 

Via Coletora 30 5% 0,15 

Vias Distribuidoras Principais 57 9% 0,28 

Vias Distribuidoras Locais 110 17% 0,54 

Vias de Acesso Local 432 69% 2.13 

Total 629 100% 3,11 

Fonte: mpt®, 2014 

Na Figura 31 é possível verificar a composição da hierarquia viária, no município de Faro. 

Desta forma destacamos, que as freguesias de Santa Bárbara de Nexe e a União das freguesias de 

Conceição e Estoi são as únicas que apresentam uma extensão de rede rodoviária de Nível I e acabam 

por estar servidas diretamente por esta rede.  

As freguesias União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro), a União das freguesias de Conceição e 

Estoi e a freguesia de Montenegro encontram-se atualmente melhor servidas em termos de rede 

rodoviária de Nível II e III. 
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Figura 31.Extensão de cada nível hierárquico da rede rodoviária, no município de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 

 

 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

182 

 

4.2.6. 4.2.6. 4.2.6. 4.2.6. Infraestruturas PInfraestruturas PInfraestruturas PInfraestruturas Projetadas/Programadasrojetadas/Programadasrojetadas/Programadasrojetadas/Programadas    

No concelho de Faro existem um conjunto de infraestruturas viárias projetadas ou programadas que 

visam melhorar o desempenho dos padrões de acessibilidade no município, das quais destacamos: 

• 2ª Fase da Variante à EN125; Variante à EN2 - Faro/São Brás de Alportel; Variante à ER2-6 – 

Estoi; 3ª Circular de Faro; Circular Sul de Montenegro e Avenida Estruturante de Gambelas. 

Estas infraestruturas viárias projetadas assumem um importante papel no município, constituindo-se 

importantes eixos municipais de futuro, no domínio dos transportes. Por um lado, a construção da 2ª 

Fase da Variante de Faro ajudará ao descongestionamento do tráfego automóvel em alguns dos eixos 

no centro da cidade, por outro lado a Variante à EN2 permitirá melhorar a acessibilidade, nomeadamente 

ao Mercado Abastecedor de Faro, e fomentar as relações interconcelhias entre o concelho de Faro e 

São Brás de Alportel. 

O traçado previsto da 3ª Circular de Faro confinará com o limite norte da cidade, e permitirá a 

continuidade futura, reforçando a ligação Faro/Montenegro, a par da construção da Circular Sul de 

Montenegro. Ainda no que concerne aos eixos viários previstos, a construção da Avenida Estruturante 

das Gambelas permitirá incrementar a acessibilidade e a segurança rodoviária local, nomeadamente ao 

acesso ao polo universitário das Gambelas. 

Desta forma, e segundo os autos de transferência celebrados no dia 30 de julho e dia 30 de setembro 

de 2009, entre as entidades Estradas de Portugal e o Município de Faro, salientam -se os seguintes 

aspetos: 

• O lanço da Variante Norte de Faro (1ª Fase), entre a EN125 (nó do aeroporto ao km 102+250) e 

a EN2 (nó do Chelote ao km 736+000), construído pelo município de Faro, passa a integrar o 

domínio público rodoviário do Estado, ou seja, a transferência do respetivo lanço do município 

para o Estado; 

• O lanço da EN125 entre o km 106+600 (rotunda de acesso ao porto de Faro) e o km 107+200 

(entroncamento com o CM522) passará a integrar a rede viária do município aquando da data 

de assinatura do auto favorável à entrada em serviço do lanço da EN125 - Variante a Faro (2º 

Fase), a construir no âmbito da subconcessão do Algarve Litoral; 

• O lanço da EN2 entre o km 725+750 (limite do concelho) e o km 737+375 (Faro) passará a 

integrar a rede viária do município aquando da data de assinatura do auto favorável à entrada 

em serviço do lanço da Variante à EN2 (São Brás de Alportel-Faro), a construir no âmbito da 

subconcessão do Algarve Litoral. 
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4.3. SISTEMA FERROVIÁRIO 

O sistema ferroviário conjuntamente com o sistema rodoviário constitui a rede de comunicação terrestre, 

e não pode deixar de se salientar a importância do sistema ferroviário na acessibilidade aos principais 

centros urbanos regionais, nacionais e internacionais, bem como um fator de desenvolvimento para o 

concelho Faro e da sub-região. 

A Região do Algarve é servida pela Linha do Sul e pela Linha do Algarve (Figura 32). Esta última 

atravessa longitudinalmente a Região do Algarve, entre Lagos e Vila Real de Santo António, incluindo o 

município de Faro, que se apresenta como um ponto estratégico nas ligações ferroviárias da Região. A 

Linha do Sul permite a ligação ferroviária desta Região com o resto do país, articulando-se com a Linha 

do Algarve em Tunes. 

Os serviços de transporte são prestados pela CP - Comboios de Portugal, estando a gestão da 

infraestrutura a cargo da Rede Ferroviária Nacional (REFER). 

 
Figura 32. Sistema Ferroviário Nacional 

Fonte: http://www.refer.pt/, página consultada em maio de 2014 

A Linha do Algarve pertence à Rede Ferroviária Nacional e tem uma extensão total de 139,9Km que 

pode ser dividida em três troços principais: 

• Troço Lagos-Tunes: com uma extensão de 45,3Km, não se encontra eletrificado e operam 

apenas serviços regionais; 

• Troço Tunes-Faro: com uma extensão de 38,1Km, encontra-se eletrificado, comum à Linha do 

Algarve e à Linha do Sul. É o troço de maior oferta de serviços, já que é onde circulam os 
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serviços de longo curso com ligação a Lisboa e ao resto do país através do Alfa Pendular e 

Intercidades; 

• Troço Faro-Vila Real de Santo António: com uma extensão de 56,5Km onde circulam serviços 

regionais e de mercadorias. 

 

4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. Principais características das infraestruturaPrincipais características das infraestruturaPrincipais características das infraestruturaPrincipais características das infraestruturas da Linha do Algarves da Linha do Algarves da Linha do Algarves da Linha do Algarve37373737    

Em toda a sua extensão, a linha do Algarve apresenta uma tipologia de via única e bitola ibérica com 

uma distância entre faces interiores do carril de 1668mm, à semelhança da maior parte da rede 

ferroviária nacional. 

A regulação do tráfego é feita em Cantonamento Automático com Bloco Orientável eletrónico, entre 

Lagos e Olhão, sendo a restante linha em cantonamento telefónico (mecânico). O sistema rádio solo-

comboio com transmissão de dados apenas acontece entre o troço de Tunes-Faro, na restante linha esta 

comunicação acontece sem transmissão de dados. Os patamares de velocidade mais elevados são 

variáveis e compreendidos entre: Lagos-Tunes (> 50Km/h <=90Km/h), Tunes-Olhão (> 120Km/h 

<=160Km/h) e Olhão-Vila Real de Santo António (> 90Km/h- <=120Km/h). 

A linha conta com um total de 30 estações e apeadeiros em serviço, existindo no concelho de Faro 2 

infraestruturas, a saber: Estação de Faro e o Apeadeiro do Bom João. 

Na Região do Algarve, a localização das estações face aos principais aglomerados urbanos é 

relativamente favorável (próximo) entre Faro e Vila Real de Santo António, mas desfavorável (distante) 

entre Faro e Lagos (particularmente em Loulé, Quarteira, Albufeira e Lagoa),podendo não constituir-se 

como uma alternativa viável face a outros modos de transporte. 

O único terminal de mercadorias existente na Região do Algarve localiza-se em Loulé. A sua localização 

central no Algarve detém como principais mercadorias o jet-fuel para abastecimento integral das 

necessidades do Aeroporto de Faro, areias, cerâmicas, cimento, ferro e pedra. Existe, ainda, uma 

ligação ferroviária ao porto comercial de Faro, através de um ramal da Linha do Algarve, que atualmente 

se encontra inativo. 

Numa análise preliminar desenvolvida pela REFER, é colocada a viabilidade da ligação do Aeroporto à 

Linha do Algarve. O Aeroporto de Faro constitui-se como a mais importante infraestrutura aeroportuária 

da Região do Algarve, com um potencial de crescimento de procura turística, que poderá vir a se 

                                                      
37 2014 Diretório da Rede”, REFER 
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captado pelo modo ferroviário. O traçado proposto pela REFER data de julho 2013, e encontra-se 

representado na figura seguinte.  

 
Figura 33. Linha de caminho-de-ferro proposta - julho 2013 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Segundo o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas prevê-se um conjunto de intervenções na 

Rede Ferroviária Nacional. No que diz respeito à Linha do Algarve, num horizonte temporal entre 2020 e 

2022, prevê-se a eletrificação e implementação de um sistema de sinalização eletrónica, nos troços em 

falta. Para além disso, prevê-se igualmente o aumento das cargas máximas entre Lagos e Tunes, 

compreendidas entre <=1 000t e <1 400t.  

 

4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. Infraestruturas Ferroviárias no Concelho de FaroInfraestruturas Ferroviárias no Concelho de FaroInfraestruturas Ferroviárias no Concelho de FaroInfraestruturas Ferroviárias no Concelho de Faro    

As infraestruturas ferroviárias localizadas no centro da cidade de Faro, visíveis na Figura 34 - Estação de 

Faro e o Apeadeiro do Bom João - encontram-se a uma distância relativamente próxima de 3Km. 
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A Estação do Parque das Cidades, embora situada no município de Loulé, face à proximidade da sua 

localização aos limites administrativos do município de Faro, poderá ter um papel importante nas 

ligações ferroviárias do município. Desta forma, com uma maior distância entre estações, encontramos a 

Estação do Parque das Cidades e Faro, com aproximadamente 9Km. 

 
Figura 34. Identificação dos interfaces ferroviários 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

 

4.3.3. 4.3.3. 4.3.3. 4.3.3. Cobertura da RedeCobertura da RedeCobertura da RedeCobertura da Rede    

Para uma maior perceção da cobertura populacional das estações ferroviárias no município de Faro 

procedeu-se à elaboração de áreas de influência para cada estação ferroviária, com buffers de 500 e 1 

000 metros, tendo em conta a informação da população residente por subsecções38, resultados visíveis 

no Quadro 65. 

 

 

                                                      
38 Disponibilizadas pelo INE, referentes ao Recenseamento Geral da População - Censos 2011. 
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Quadro 65. População residente das estações ferroviárias 

Estação/Apeadeiro 
População abrangida (hab.) 

Buffer 500 m Buffer 1 000 m 

Parque das Cidades 704 1 640 

Faro 3 425 17 604 

Bom João 6 806 14 032 

Total 10 935 29 863* 

*Este valor tem em conta a sobreposição da população abrangida a 1 000 metros entre Faro e Bom João (28 223) 

Fonte: INE, 2011 

Desta forma, apresenta-se uma estimativa de cobertura populacional para cada uma das estações de 

Faro, inclusive a estação Parque das Cidades em Loulé, com abrangência para o território de Faro. O 

total das estações ferroviárias abrange uma população residente com cerca de 29 863 indivíduos, sendo 

que com maior cobertura populacional encontramos as infraestruturas de Faro (Estação e Apeadeiro) 

com cerca de 28 223 habitantes, enquanto a estação do Parque das Cidades abrange cerca de 1 640 

habitantes. 

Para um buffer de 1 000m, as estações ferroviárias do centro urbano de Faro abrangem um número 

populacional significativo (cerca de 44%) face ao total de indivíduos residentes do concelho (64 560 

habitantes). A estação do Parque das Cidades abrange um número menos expressivo e poderá ser 

justificado pela localização periférica desta infraestrutura face aos principais aglomerados urbanos. 
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Figura 35. Áreas de influência das estações ferroviárias – População Residente 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

4.4. SISTEMA MARÍTIMO/FLUVIAL 

O mar assume uma enorme importância na Região do Algarve, desde o setor do turismo, comercial e de 

recreio. O próprio PROT Algarve reconhece essa importância e define um conjunto de orientações 

específicas para as atividades e infraestruturas relativas ao mar. 

No setor comercial, a Região do Algarve está limitada apenas ao porto de Faro e ao porto de Portimão. 

Acresce, entre a ligação do território ao mar, propriamente dito, a existência do Parque Natural da Ria 

Formosa cuja as características naturais e complexidade estrutural leva a que esta possua uma elevada 
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sensibilidade ambiental, estando classificada como área protegida39, o que acarreta um conjunto de 

questões de alta sensibilidade que se coloca a todo o sistema marítimo/fluvial e que constitui um dos 

grandes desafios deste trabalho. 

Num importante estudo levado a cabo sobre as potencialidades e as faltas da região sul do País, Duarte 

Abecassis advertia para a necessidade de encontrar uma solução para os problemas dos portos 

algarvios: “(…) evidente é a necessidade do melhoramento metódico e gradual dos portos do sul, não ao 

sabor das aspirações locais, muito compreensíveis, é certo, embora nem sempre legítimas, em face dos 

superiores interesses nacionais; mas obedecendo a um plano de conjunto em que a cada porto seja 

atribuída uma função própria, em relação não apenas ao desenvolvimento local, mas com o de todo o 

Sul do País, definindo assim a prioridade dos melhoramentos a fazer condicionando os sacrifícios 

financeiros a fazer pela economia do País a uma orientação que os tornará mais toleráveis”40. 

De acordo com os dados cedidos pela Capitania do Porto de Faro à data de julho de 2014, apresentados 

no Quadro 66, existe um total de 4 488 embarcações registadas. 

A análise dos dados permite verificar que são as embarcações de recreio que detém o maior número de 

registos, com 4 000 embarcações, seguido das embarcações de pesca local com 217 registos. 

Com um menor número de embarcações registadas encontram-se as associadas a pesca costeira e a 

auxiliar costeiro, que perfazem um total 36 registos. No que concerne as embarcações registadas em 

auxiliar local, verificamos 170 embarcações, sendo que 20 destas embarcações estão registadas nas 

atividades do marisco. 

                                                      
39 Decreto de Lei n.º 373/87, 9 de Dezembro 

40 Ana Prata -, “Políticas Portuárias na I República (1880-1929) ”, 2011, p.115 
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Quadro 66. Embarcações registadas na capitania de Faro, à data de julho 2014 (número) 

Embarcações Registos Licenças de Pesca 2014 Com vistorias Válidas 

Recreio 4 000 Não Aplicável Os que estão a navegar 

Pesca Costeira 20 13 13 

Pesca Local 217 70 70 

Tráfego Local 65 Não Aplicável 4 - AMT 

Auxiliar Local 170 Não Aplicável AMT + Atividade do Marisco 

Auxiliar Costeiro 16 Não Aplicável AMT 

Fonte: Informação cedida pela Capitania do Porto de Faro 

No âmbito da Atividade Marítimo-Turística (AMT), as embarcações registadas como Auxiliar Local (AL), 

Auxiliar Costeiro (AC) e Tráfego Local (TL) que transportam passageiros na Ria Formosa (Quadro 67), 

destacamos a ANIMARIS,LDA, com 7 embarcações. A lotação máxima destas embarcações é distinta, 

desta forma na embarcação “JAMANTA” a lotação máxima é de 205 lugares, enquanto na embarcação 

“MERO” é de 6 lugares. 

A empresa SILNIDO, LDA apresenta 3 embarcações registadas e cuja lotação máxima numa das suas 

embarcações é de 175 lugares.  
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Quadro 67. Embarcações associadas a Atividade Marítimo-Turística (AMT) 

ANIMARIS, LDA Lotação Máxima 

F-134-AC PRAIA DAS CONCHAS 99 

F-136-AL XARNECO 22 

F-318-AL PAPA-FIGOS 26 

F-330-AL 
MERO 

4 

F-335-AL 
JAMANTA 

205 

F-220-TL 
SULTANA 

32 

F-291-AL 
BRUXELAS 

6 

SILNIDO, LDA Lotação Máxima 

F-224-TL SILNIDO 175 

F-225-TL ANA EDITE 103 

F-325-AL TATIANA E DANIEL 79 

OUTROS Lotação Máxima 

F-343-TL ESTRELA DA RIA FORMOSA 11 

F-340-TL GRELO 10 

AL registados na atividade do marisco Lotação Máxima 

20 Embarcações 6 

Fonte: Informação cedida pela Capitania do Porto de Faro 

 

4.4.1. 4.4.1. 4.4.1. 4.4.1. Porto de FaroPorto de FaroPorto de FaroPorto de Faro    

O Decreto-Lei n.º 44/2014, de 20 de março atribuiu à Administração do Porto de Sines (APS, S.A.) a 

“jurisdição portuária direta nas zonas marítimas, fluvio-marítimas e terrestres necessárias à exploração 

portuária dos portos comerciais de Faro e de Portimão, anteriormente atribuída ao IPTM, I.P.”. 

De acordo com o disposto neste Decreto-Lei, no seu artigo 5.º, para a transmissão de atribuições e 

competências relativas aos portos “a APS, S.A., sucede ao IPTM, I.P., em todas as atribuições e 
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competências relativas às infraestruturas portuárias que constituem os portos comerciais de Faro e de 

Portimão, nos seus múltiplos aspetos de ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de 

efetivos, de administração do património do Estado que lhe está afeto e de exploração portuária, e 

desenvolve as atividades que lhe sejam complementares, subsidiárias ou acessórias, garantindo a 

segurança marítima e portuária”. 

Atualmente, o porto comercial de Faro dotado de um cais de 200m e cerca de 14 000m² de terrapleno 

está equipado com 3 gruas de carril (em que apenas uma está operacional), 2 empilhadores e 1 

armazém de 1 000m², podendo receber navios até 120m de comprimento, 6,4m de calado e 7 500 

DWT.41. 

Situado no interior da Ria Formosa, em proximidade à cidade de Faro, o Porto de Faro encontra-se a ser 

operado quase exclusivamente pela CIMPOR, a título pro bono. A sua operacionalização é sazonal e 

residual, movimentando sobretudo granéis sólidos, nomeadamente cimento produzido na cimenteira da 

CIMPOR, em Loulé. Existem também cargas de pedra, ferro, telha, alfarroba, sal de Olhão, sal-gema de 

Loulé e o atum proveniente das armações ao longo da Costa Algarvia, exportados para diferentes 

países. 

Este porto desempenhou um papel de enorme relevância ao assegurar o abastecimento de combustíveis 

à região, nomeadamente ao Aeroporto de Faro. Contudo, essa função deixou de ser exercida, 

encontrando-se, na atualidade, o terminal de combustíveis líquidos sem nenhum movimento registado. 

Ainda assim, a infraestrutura existe e é constituída por uma ponte-cais em betão armado equipado com 

braços de carga e tubagens42. 

Segundo o “Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa”, o acesso à barra, 

devido à sua reduzida largura (120m de largura útil), e associado às fortes correntes da maré, dificulta a 

entrada de navios com mais de 110m de comprimento. Contudo, o canal de Faro, que permite o acesso 

ao Porto, é muito sinuoso e instável, o que coloca entraves a navegação. 

O porto de Faro dispõe, ainda, de uma ligação à rede ferroviária através de um ramal da Linha do 

Algarve, contudo encontra-se atualmente inativo. 

São várias as potencialidades do porto de Faro para todo o tipo de tráfego, e segundo as orientações do 

PROT Algarve, deveria ser dada mais importância ao porto sobretudo para o abastecimento de “jet fuel” 

ao Aeroporto de Faro que se encontra nas proximidades. É referido ainda, a possibilidade do porto poder 

vir a ganhar importância para os cruzeiros turísticos locais, ou seja, haver uma aposta clara nas 

                                                      
41 http://www.portodesines.pt/, página consultada em julho de 2014 

42 “Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa” – Relatório de Caraterização e diagnóstico 
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embarcações de recreio, contudo, existam algumas condicionantes físicas, no que se refere à 

implementação deste género de atividade relacionada com a dimensão (calado) das embarcações. 

Segundo o PETI3+ prevê 10 milhões de euros para os portos de Faro e Portimão, que no caso concreto 

do porto de Faro, serão canalizados para a regularização do piso, vedação do recinto, ordenamento das 

áreas adjacentes e vias de acesso. 

Ainda no que concerne a intervenções futuras, a Sociedade Polis vai executar a dragagem do canal 

principal ate à cota -6, com recursos comunitários e com a contrapartida nacional da Administração do 

Porto de Sines, com 1 milhão de euros. 

O próprio” Plano Estratégico da Administração do Porto de Sines” irá ser desenvolvido a curto prazo e 

incluirá orientações estratégicas definidas para o Porto de Faro. 

 

4.4.2. 4.4.2. 4.4.2. 4.4.2. Doca de Recreio de FaroDoca de Recreio de FaroDoca de Recreio de FaroDoca de Recreio de Faro    

O setor da náutica de recreio tem tido um franco crescimento com a construção de marinas, portos de 

recreio, docas ou simples fundeadouros em vários locais da Costa Algarvia. Grande parte destas 

infraestruturas encontra-se localizada em estuários de rios, rias ou criados por dragagem de zonas 

baixas aluvionares. 

As principais marinas e portos de recreio localizam-se em Lagos, Portimão, Vilamoura, Albufeira, Olhão 

e Vila Real de Santo António. 

No que concerne ao município de Faro este apenas dispõe de uma doca limitada a pequenas 

embarcações, existindo, no entanto, projetos para novas infraestruturas relacionadas com a náutica de 

recreio. 

Tal como acontece no porto de Faro, a doca de recreio de Faro encontra-se inserida no interior da Ria 

Formosa, apresenta capacidade para 500 embarcações e está concessionada ao Ginásio Clube Naval 

de Faro. Para aceder ao seu interior é necessário circular por baixo da ponte de caminho-de-ferro com 

2m de calado aéreo. Esta doca está completa durante o ano por embarcações locais e associadas ao 

clube43.  

 

                                                      
43http://www.portaldomar.pt, página consultada em julho 2014 
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4.5. SISTEMA AEROPORTUÁRIO 

O Aeroporto Internacional de Faro é um dos principais aeroportos portugueses, situando-se a escassos 

quilómetros do centro da cidade, estando localizado na freguesia de Montenegro e sendo delimitado a 

oeste, sul e este pelo Parque Natural da Ria Formosa. 

Em termos de acessibilidade, os principais eixos viários de acesso correspondem à autoestrada A22, ao 

itinerário complementar IC4, e à estrada nacional EN125-10. Na cidade de Faro existe uma ligação 

ferroviária com possibilidades de garantir ligações diretas a outras cidades. 

Constitui um motor de desenvolvimento na área económica, muito associado à atividade turística na 

Região Algarvia, para onde diversas companhias nacionais e internacionais (charters e low cost) 

garantem deslocações regulares. Aqui destacamos a Ryanair e a TAP, duas companhias áreas com 

base de operações atualmente no Aeroporto de Faro, infraestrutura cuja gestão está a cargo da ANA – 

Aeroportos de Portugal. 

O aeroporto é dotado de uma pista (10/28) com 2 490m de comprimento e 45m de largura pelo que está 

habilitado a receber todos os tipos de aviões. 

Atualmente, conta com cerca de 30 companhias a operar para mais de 60 destinos regulares (a maioria 

são companhias low cost) servindo os principais polos de turismo do Sul de Portugal, inclusive Espanha, 

respondendo a um fluxo de tráfego com picos sazonais acentuados, cinco vezes mais movimento nos 

meses de Verão que nos meses de Inverno. 

Segundo os dados presentes no “Relatório Anual ANA - 2011”, nas ligações aéreas (tráfego local), o 

Aeroporto de Faro registou um total de 5 575 101 passageiros. A maioria destas ligações realizou-se na 

União Europeia, perfazendo um total de 5 496 404 passageiros. 

As ligações aéreas mais significativas estão representadas na figura seguinte e perfazem um total de 

4 969 230 passageiros para o ano de 2011. Destas ligações aéreas destacam-se as cidades de Londres, 

Manchester, Dublin, Amesterdão, Liverpool e Bristol, sendo Londres a que apresenta o número de 

passageiro mais representativo, com 1 187 220 passageiros. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

195 

 

 
Figura 36. Ligações áreas mais significativas – Tráfego local – 2011 

Fonte: Relatório Anual ANA,2011 

No que se refere aos voos ocorridos no Aeroporto de Faro, no ano de 2011, o número de movimentos 

(aterragens e descolagens) foi de 40 596 voos. Se tivermos em conta os valores registados no aeroporto 

de Lisboa e do Porto, para o mesmo período, o número de movimentos foi de 138 147 e 60 070 

respetivamente, Faro apresenta os valores mais baixos. 

Em 2013, o número de movimentos (aterragens e descolagens) aumentou no aeroporto de Faro, para 

cerca de 43 914 voos. Deste total, 21 668 voos ocorreram entre os meses de junho e setembro, como 

podemos ver no Gráfico 69. 
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Gráfico 69. Número de Movimentos – aterragem e descolagem, em 2013 (número) 

Fonte: Relatório de motorização de ruído do aeroporto de Faro, 2013 

De salientar que o Aeroporto de Faro foi alvo de um processo de ampliação dividido em duas fases 

distintas: 

• 2009/2011: Ampliação e remodelação das áreas operacionais; 

• 2011/2013: Remodelação do terminal de passageiros e acessibilidades terrestres. 

Este processo constituiu-se como o Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Faro e contempla um 

conjunto de intervenções ao nível da infraestrutura com a finalidade de aumentar a capacidade de 

processamento de passageiros e aeronaves e garantir o crescimento da procura. A ampliação do 

terminal deverá estar concluída no verão de 2017 e vai permitir aumentar a capacidade do aeroporto 

para 3 000 passageiros/hora. 

O próprio Plano Diretor do Aeroporto de Faro (2007) prevê o desenvolvimento da infraestrutura num 

horizonte temporal até 2050. Apresenta linhas orientadoras para futuro desenvolvimento da infraestrutura 

tendo em conta a procura, essencialmente turística, procurando potenciar as vantagens geoestratégicas 

do aeroporto, bem como manter e compatibilizar o desenvolvimento infraestrutural com a competitividade 

internacional44. 

Importa referir ainda a análise preliminar apresentada pela REFER sobre a viabilidade de ligação desta 

infraestrutura à Linha do Algarve. Dada a importância do Aeroporto de Faro, com potencial de 

                                                      
44 Plano Diretor do Aeroporto de Faro – ANA – Aeroportos de Portugal, SA 
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crescimento de procura turística para a Região do Algarve e Huelva, o modo ferroviário poderá vir a 

desempenhar um papel importante na captação desta procura. 

 

4.6. OUTRAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE 

INFRAESTRUTURAS 

4.6.1. 4.6.1. 4.6.1. 4.6.1. Corredor do AlgarveCorredor do AlgarveCorredor do AlgarveCorredor do Algarve    

Através da Resolução de Conselho de Ministros Número 45/2011, de 10 de novembro, o Governo 

aprovou o Plano Estratégico dos Transportes - Mobilidade Sustentável (PET), no qual foram 

estabelecidas as linhas de orientação prioritárias para o horizonte 2011-2015. O PET veio colocar em 

evidência, perante toda a sociedade portuguesa, a situação de insustentabilidade a que chegou o sector 

público dos transportes e infraestruturas e a inevitabilidade de introduzir reformas profundas e urgentes. 

Por outro lado, com o fim do Programa de Assistência Económica e Financeira, e tendo em conta o início 

do novo programa de financiamento comunitário 2014 - 2020, importa criar um quadro de orientações 

estratégicas para o sector no horizonte 2014 - 2020. 

Neste contexto, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014 - 2020 (PETI3+) surge como 

uma atualização do PET 2011-2015, projetando uma segunda fase de reformas estruturais a 

empreender neste sector, bem como o conjunto de investimentos em infraestruturas de transportes a 

concretizar até ao fim da presente década. 

Assim, e com particular interesse e impacto no concelho de Faro, o plano propõe a definição do 

Corredor Horizontal do Algarve (Figura 37), estratégico para o setor de turismo nacional. Une toda a 

Região do Algarve ao Aeroporto de Faro, portos e Plataforma Logística da região: 

• Desenvolvimento do Aeroporto de Faro enquanto infraestrutura estratégica para o turismo do 

Algarve e aumento da sua área de influência através da construção de uma ligação ferroviária 

direta à Linha do Algarve; 

• Desenvolvimento da Linha do Algarve e sua ligação direta ao Aeroporto de Faro; 

• Desenvolvimento dos portos de Portimão e Faro. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

198 

 

 

Figura 37. Corredor horizontal do Algarve 

Fonte: Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - Horizonte 2014 - 2020 

 

4.6.2. 4.6.2. 4.6.2. 4.6.2. Rede Ferroviária de Alta VelocidadeRede Ferroviária de Alta VelocidadeRede Ferroviária de Alta VelocidadeRede Ferroviária de Alta Velocidade    

Embora o projeto se encontre suspenso, importa, ainda assim, fazer referência devido à sua importância 

que poderá vir ainda a ter para o País, mas também para a região, caso seja retomado. 

As potencialidades deste projeto são inúmeras, para além de ser um sistema de transporte moderno e 

eficiente, o projeto poderá afirmar-se como elemento de integração de Portugal no espaço ibérico e 

europeu, motor da qualificação da mobilidade e desenvolvimento regional, impulsionador da fachada 

atlântica como eixo competitivo, fator de qualificação ambiental do país e potenciador de emprego, 

desenvolvimento económico e tecnológico. 

A futura rede ferroviária de alta velocidade visível na Figura 38, a ser implementada em bitola europeia, 

irá permitir ligar os principais centros de mobilidade de pessoas e bens em Portugal e na Península 

Ibérica. 

O projeto estava definido para se desenvolver em cinco eixos principais, sendo os três primeiros 

prioritários: 
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• Eixo Lisboa-Porto; 

• Eixo Lisboa-Madrid; 

• Eixo Porto-Vigo; 

• Eixo Aveiro-Salamanca; 

• Eixo Évora-Faro-Huelva. 

 
Figura 38. Rede Ferroviária de alta velocidade 

Fonte: http://www.refer.pt, página consultada em maio de 2014 

O transporte ferroviário de alta velocidade permitirá complementar estas ligações, também articulada 

com as restantes ligações ferroviárias e com o modo rodoviário. No futuro, a ligação do Algarve à rede 

ibérica de alta velocidade deverá efetuar-se através de dois canais: por norte, para ligar à restante rede 

de alta velocidade nacional, pelo corredor central de entrada no Algarve (São Marcos da Serra) e para 

nascente, para ligação à rede espanhola, através de nova travessia no Rio Guadiana, em direção a 

Huelva e Sevilha. A principal estação do Algarve deverá localizar-se na área de influência da 

aglomeração urbana de Faro45. Este eixo constituirá um motor de desenvolvimento regional, em 

particular para o município de Faro. 

                                                      
45 http://www.prot.ccdr-alg.pt/Proposta, página consultada em setembro 2014 
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4.6.3. 4.6.3. 4.6.3. 4.6.3. Plataforma Logística de TunesPlataforma Logística de TunesPlataforma Logística de TunesPlataforma Logística de Tunes    

Segundo o Plano Portugal Logístico, para a Região do Algarve está prevista a Plataforma Logística de 

Tunes, cujo objetivo será o de impulsionar o desenvolvimento económico da Região e tendo em conta a 

sua relativa proximidade ao concelho de Faro, poder servir também como alavanca de desenvolvimento 

para este. 

Desta forma, em Tunes, será construída uma plataforma de âmbito regional (Figura 39) que pretende 

servir a Região do Algarve e estabelecer princípios de equilíbrio territorial no conjunto do país46. Esta 

será servida por uma rede de transporte rodoviário e ferroviário com o intuito de potenciar a economia da 

Região Algarvia, de forma a captar o investimento para a região e facilitar a distribuição da produção 

local aos mercados a que se destina. 

São ainda objetivos desta plataforma a reordenação do sistema logístico com a concentração das zonas 

de armazenamento, bem como o potenciamento do transporte ferroviário através da atração de fluxos 

ligados à indústria e ao comércio locais. A plataforma logística terá um investimento de quarenta e três 

milhões de euros e nas infraestruturas de acesso, (acessibilidades) um investimento de três milhões de 

euros47. 

 
Figura 39. Localização prevista para a Plataforma Regional – Tunes 

Fonte: mpt®, 2014 

                                                      
46 Portugal Logístico - Rede Nacional de Plataformas Logísticas – MOPTC, pág.15 

47 Portugal Logístico - Rede Nacional de Plataformas Logísticas – MOPTC, pág.27 
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4.7. SÍNTESE 

O município de Faro, capital da Região do Algarve, possui uma vasta rede de infraestruturas de 

transportes permitindo uma rápida ligação inter-regional e internacional, garantidas pelas acessibilidades 

rodoviária, ferroviária e aeroportuária. 

Como ponto de partida para análise do espaço rodoviário, e tendo por base a informação do PRN 2000, 

procedeu-se a identificação da rede viária do município de Faro, bem como a sua hierarquização. Neste 

sentido, as boas acessibilidades rodoviárias no município são garantidas, no âmbito supradistrital e com 

características de via coletora (nível I), pela IP1/A22 que estabelece a ligação entre o concelho de 

Albufeira e Castro Marim, e, mais a este, ao território espanhol. 

As vias distribuidoras principais (nível II) identificadas no município de Faro, tais como o IC4, EN2, 

EN125, EN125-10, EN125-4 e ER2-6, têm como função principal efetuar a ligação das vias coletoras às 

redes locais ou na ligação entre espaços de importância média. Deste modo, a rede nacional, constituída 

pelas vias coletoras e vias de distribuição principal, representa cerca de 14% da rede rodoviária do 

concelho de Faro, correspondendo a 87Km no total, e possibilita a ligação a Loulé, São Brás de Alportel, 

Tavira e Olhão, bem como o atravessamento do concelho e os seus principais aglomerados. 

A restante rede de acesso local (nível III e IV) garante a maior cobertura do município de Faro, 

representando mais de metade da rede viária total, cerca de 86% (542Km), o que correspondente a uma 

densidade de 2,67Km/Km². 

No que se refere ao sistema ferroviário, o município de Faro é servido pela Linha do Algarve, entre 

Lagos e Vila Real de Santo António. Esta linha conta com um total de 30 estações e apeadeiros em 

serviço, existindo, no concelho de Faro, duas infraestruturas, a saber: Estação de Faro e o Apeadeiro do 

Bom João. 

Nos principais troços da Linha do Algarve destaca-se o troço Tunes-Faro, que se encontra atualmente 

eletrificado e possui uma maior oferta de serviços pois coincide com a circulação dos serviços de longo 

curso com ligação a Lisboa e ao resto do país através do Alfa Pendular e Intercidades. 

Na análise efetuada à cobertura da rede, as estações ferroviárias do centro urbano de Faro (Estação de 

Faro e o Apeadeiro do Bom João) abrangem cerca de 68%, da população residente do concelho. 

Contudo, e tendo em conta as características atuais e gerais das infraestruturas da Linha do Algarve, 

nomeadamente o facto de apresentar uma tipologia de via única e não estar totalmente eletrificada, 

coloca alguns constrangimentos na utilização deste meio de transporte. 

No que diz respeito ao sistema marítimo/fluvial, atualmente, o Porto de Faro sob a Administração do 

Porto de Sines, encontra-se a ser operado quase exclusivamente pela CIMPOR, a título pro bono. Este 
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Porto apresenta algumas condicionantes físicas, nomeadamente no acesso à barra, e o facto de o canal 

de Faro, que permite o acesso ao Porto, ser muito sinuoso e instável, coloca entraves à navegação. 

Apesar de alguns condicionalismos que esta infraestrutura apresenta, são várias as potencialidades que 

este Porto poderá vir a desenvolver para todo o tipo de tráfego e atividades. 

No setor da náutica de recreio, o município de Faro apenas dispõe de uma doca limitada a pequenas 

embarcações, existindo, no entanto, projetos para novas infraestruturas, nomeadamente a sua expansão 

para a área exterior à doca atual. 

No que concerne à componente aeroportuária, o Município de Faro dispõe de um aeroporto 

internacional, constituindo-se, este, como um dos principais aeroportos portugueses, motor de 

desenvolvimento na área económica, muito associado à atividade turística na Região Algarvia, para onde 

diversas companhias, nacionais e internacionais, garantem deslocações regulares. 

Atualmente, conta com cerca de 30 companhias a operar para mais de 60 destinos regulares, a maioria 

através de companhias low cost, servindo os principais polos de turismo do sul de Portugal, inclusive 

Espanha, respondendo a um fluxo de tráfego com picos sazonais acentuados, mais movimento nos 

meses de Verão que nos meses de Inverno. 

No que concerne a outras estratégias de desenvolvimento de infraestruturas para a Região do Algarve, e 

mais concretamente para o Município de Faro, importa referir o PETI3+ que propõe a definição do 

Corredor Horizontal do Algarve, e com particular interesse e impacto no concelho de Faro, com o 

desenvolvimento do Aeroporto de Faro, da Linha do Algarve e sua ligação direta ao Aeroporto de Faro e 

dos portos de Portimão e Faro. 

O transporte ferroviário de alta velocidade, embora o projeto se encontre suspenso, permitirá 

complementar estas ligações, também articulada com as restantes ligações ferroviárias e com o modo 

rodoviário. Este eixo constituirá um motor de desenvolvimento regional, em particular para o município 

de Faro, pela possibilidade de ligação ao sul de Espanha. 

Adicionalmente, segundo o Plano Portugal Logístico, para a Região do Algarve está prevista a 

Plataforma Logística de Tunes cujo objetivo será o de impulsionar o desenvolvimento económico da 

Região e, tendo em conta a sua relativa proximidade ao concelho de Faro, poder servir também como 

alavanca de desenvolvimento para este município. 

 

 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MODOS DE 

DESLOCAÇÃ

O  



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

204 

 

5.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Para o desenvolvimento de uma rede de transportes públicos articulada ligando os principais 

equipamentos e serviços é fundamental um correto diagnóstico dos diferentes modos de deslocação. A 

elaboração de um Plano de Mobilidade e Transportes, tem também esse objetivo. 

Nas cidades contemporâneas os transportes públicos ocupam um lugar de grande importância pela sua 

participação indiscutível no desenvolvimento de núcleos urbanos sustentáveis. Uma das melhores 

formas de retirar tráfego do centro de uma cidade é através de um sistema de transportes públicos 

eficaz, que ligue todos os locais geradores de tráfego com os principais modos de transporte. O 

conhecimento total sobre os principais motivos das deslocações e as classes etárias da população que 

mais utilizam os transportes coletivos, assim como todos os padrões de mobilidade associados à 

mobilidade urbana são imprescindíveis para a tomada de decisão a este nível. 

O transporte individual tem ao longo dos anos atingido uma predominância muito significativa 

comparativamente a outros modos de transporte, mesmo com todas as consequências que daí advém. 

De facto, segundo o Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes (IMTT; 2011) “A 

generalização da utilização do automóvel para a realização de um conjunto muito significativo de 

viagens, veio introduzir desafios importantes à gestão da mobilidade da maioria das cidades 

portuguesas, uma vez que, associada a esta utilização, está a ocorrência de focos de congestionamento 

mais ou menos frequentes, bem como de acidentes, poluição (sonora, atmosférica e visual) e consumo 

excessivo de espaço para a circulação e estacionamento dos veículos.” Assim neste relatório é realizada 

a quantificação dos fluxos nas principais vias da rede rodoviária e a caraterização da procura atual do 

transporte individual, variáveis necessárias para diagnosticar o território de forma a estabelecer futuras 

prioridades de intervenção. 

Acresce ainda a necessidade de num Plano de Mobilidade se integrar a mobilidade sustentável, 

assegurando uma gestão adequada do espaço público, com recurso á interligação entre os transportes 

coletivos e os modos suaves (andar a pé, de bicicleta, de skate, de trotinete, de Segway, entre outros). 

Com a promoção deste modo de transporte proporciona-se uma melhor qualidade urbana, pela redução 

da emissão de gases poluentes e do ruído, bem como, pela eficiência energética ao nível dos 

transportes, sendo por isso imprescindível uma caraterização do existente, com o objetivo de, mais uma 

vez, se definirem prioridades de intervenção que melhor se enquadram nos pressupostos de uma 

mobilidade sustentável. 

Tendo em conta os diferentes modos de deslocação e face ao enquadramento agora efetuado, nos 

pontos seguintes são analisados os diferentes modos de deslocação: transportes públicos, transporte 

individual e modos suaves. 
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5.2. TRANSPORTES PÚBLICOS 

As redes de transportes públicos são um fator de competitividade para municípios, regiões e países e as 

suas empresas. Numa relação direta ideal, num município, quanto maior for a oferta de serviços de 

transportes públicos de passageiros, menor é a propensão para utilizar o transporte individual e portanto 

a cidade pode conquistar mais espaço livre, hoje tão relevante nas modernas e contemporâneas 

vivências urbanas. 

A rede de transportes públicos do município de Faro é muito diversificada em termos de modos de 

transporte existentes, nela se incluem transportes terrestres rodoviários e ferroviários, transportes 

aéreos, transportes marítimos e fluviais, complementados com a existência de serviços privados de 

transporte, nomeadamente o táxi.  

Cada vez mais deve ser promovida, uma oferta de serviços de transportes públicos de passageiros a 

nível local, regional e nacional, de forma a possibilitar que a utilização do transporte individual diminua 

em detrimento do transporte público. Para isso, devem existir serviços com qualidade e frequências 

adequadas à satisfação das necessidades das populações. 

Regra geral a maior parte das deslocações são casa-trabalho, casa-escola e lazer e é imprescindível 

que a rede de transportes e infraestruturas existente seja adequada, abrangente e eficiente em termos 

de oferta e procura. Tendo em conta estes pressupostos, nos pontos seguintes são analisados os 

diferentes modos de transportes públicos de passageiros que realizam serviços no município de Faro, 

nomeadamente:  

• Transporte Rodoviário  

• Táxis 

• Transporte Ferroviário 

• Transporte Fluvial 

• Transporte Escolar  

• Transporte Social  

Tendo em conta a informação disponibilizada, é realizada uma caracterização, por modo de transporte, 

da oferta e da procura. 
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5.2.15.2.15.2.15.2.1....    Transporte rodoviárioTransporte rodoviárioTransporte rodoviárioTransporte rodoviário    

A rede de transportes urbanos de Faro foi recentemente reformulada e o resultado originou a celebração 

de um contrato administrativo de concessão do serviço de transportes coletivos urbanos de passageiros 

para o Município de Faro com a empresa EVA (EVA Transportes, SA), dando origem à rede «próximo», 

que existe desde junho de 2013.  

Este capítulo de transportes coletivos rodoviários analisará a oferta e a procura deste modo de 

transporte. No que concerne à oferta são caraterizadas de forma individual as linhas e circuitos da rede 

de transportes urbanos de Faro «próximo», nomeadamente as linhas urbanas e circuitos de minibus. 

Para além dos percursos concessionados ao serviço do «próximo», existem ainda 4 circuitos urbanos 

associados à concessão 62/2009. A Figura 40 representa as linhas urbanas, os circuitos de minibus e as 

linhas interurbanas vetorizadas, tendo em conta os horários e as paragens disponibilizadas. 

 

Figura 40. Linhas de transporte rodoviário - circuitos de minibus, linhas urbanas e interurbanas 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/; http://www.eva-bus.com/, páginas consultadas em julho de 2014 e EVA  

Circuitos de Minibus

Linhas Urbanas

Linhas Interurbanas
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São também analisadas as frequências das linhas interurbanas, dos serviços expressos e internacionais, 

cujos percursos tenham início e/ou fim no concelho de Faro. A maioria dos serviços de transporte 

coletivo rodoviários é operada pela EVA, a exceção dos serviços expresso que para além da EVA, são 

operados pela Rede de Expressos e pela Renex. 

 

5.2.1.1  Caraterização da oferta das linhas urbanas  

As circulações diárias correspondem ao somatório do número de serviços oferecidos pelas linhas 

urbanas, por carreira, em ambos os sentidos, a compilação desta informação para o concelho de Faro 

está representado no Quadro 68. 

 

Linhas Urbanas
Designação, Percurso

14, Atalaia» Praia de Faro (via M. e A.)

14, Praia de Faro» Atalaia (via M. e A.)

15, Junta de Freguesia » Terminal Rodoviário

15, Terminal Rodoviário» Montenegro

16, Praia de Faro» Terminal Rodoviário

16, Terminal Rodoviário» Praia de Faro

17, Praia de Faro» Penha (via São Luís)

17, São Luís» Praia de Faro (via Penha)

18, Gambelas» Terminal Rodoviário (via Penha)

18, Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha)

19, Gambelas» Terminal Rodoviário (via A. Ascensão)

19, Terminal Rodoviário» Gambelas (via A. Ascensão)

 
Figura 41. Identificação dos percursos das linhas urbanas de Faro 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA 
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Quadro 68. Número de circulações por linha, percurso em dias úteis e fim-de-semana em período escolar 

Diária
Fins-de-
semana

Diária
Fins-de-
semana

14 Atalaia» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 3 2 5 4

14 Praia de Faro» Atalaia (via Montenegro e Aeroporto) 3 1 4 4

15 Terminal Rodoviário» Montenegro (via rot. hospital) 8 3 8 3

15 Montenegro» Terminal Rodoviário (via rot. Hospital) 10 4 10 4

16 Terminal Rodoviário» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 22 18 22 18

16 Praia de Faro» Terminal Rodoviário (via Montenegro e Aeroporto) 23 19 23 19

17 São Luís » Praia de Faro (via Penha) * -- -- 22 22

17 Praia de Faro » Penha (via São Luís) * -- -- 23 23

18 Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha) 38 8 10 8

18 Gambelas» Terminal Rodoviário (via Penha) 38 7 9 7

19 Terminal Rodoviário» Gambelas (via Aboim Ascensão) 13 8 13 9

19 Gambelas» Terminal Rodoviário (via Aboim Ascensão) 14 8 14 10

Carreira 
/Circuito

Percurso

Frequência

Período Escolar Período Não Escolar

 
*Realiza-se de 1 de julho até à véspera de início oficial da época escolar 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e Eva 

Tendo em conta a oferta das linhas urbanas é feita diferenciação, por linha, entre a oferta de serviços 

nos dias úteis e ao fim-de-semana, em período escolar e não escolar, segue-se a identificação das 

circulações: 

• A carreira Atalaia» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) faz 3 circulações em dias úteis e 

2 aos fins-de-semana em período escolar e 5 circulações em dias úteis e 4 aos fins-de-semana 

em período não escolar; 

• A ligação Praia de Faro» Atalaia (via Montenegro e Aeroporto) realiza 3 circulações em dias úteis 

e 1 ao fim-de-semana em período escolar, fora do período escolar existem 4 circulações diárias, 

quer em dias úteis, quer ao fim-de-semana; 

• A ligação Terminal Rodoviário» Montenegro (via rotunda do hospital) efetua 8 circulações em 

dias úteis e 3 aos fins-de-semas quer em período escolar, quer em período não escolar;  

• O percurso Montenegro» Terminal Rodoviário (via rotunda do hospital) realiza o mesmo número 

de circulações em período escolar e não escolar, 10 circulações em dias úteis e 4 circulações 

aos fins-de-semana; 
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• A linha 16 que faz o percurso Terminal Rodoviário» Praia de Faro, realiza 22 circulações em dias 

úteis e 18 ao fim-de-semana, quer em período escolar, quer em período não escolar;  

• A ligação Praia de Faro» Terminal Rodoviário (via Montenegro e Aeroporto) possui uma 

frequência de 23 circulações diárias, em dias úteis, em período escolar e não escolar e 19 aos 

fins-de-semana em ambos os períodos; 

• A linha 18 que faz a ligação Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha), com 38 circulações 

diárias em dias úteis, em período escolar e 10 circulações em dias úteis no período não escolar, 

nos dois períodos realizam-se 8 circulações aos fins-de-semana; 

• A ligação Gambelas» Terminal Rodoviário (via Penha) é efetuada 38 vezes, em dias úteis, em 

período escolar e 9 circulações em dias úteis no período não escolar, nos dois períodos 

realizam-se 7 circulações aos fins-de-semana; 

• A linha 19 perfaz a ligação Terminal Rodoviário» Gambelas (via Aboim Ascensão), em período 

escolar, 13 circulações em dias úteis, 8 aos fins-de-semanas e 13 circulações em dias úteis e 9 

ao fim-se-semana fora do período escolar;  

• O percurso Gambelas» Terminal Rodoviário (via Aboim Ascensão) realiza 14 circulações em 

dias úteis e 8 ao fim-de-semana em período escolar. Fora do período escolar são realizadas 14 

e 10 circulações em dias úteis e fim-de-semana, respetivamente; 

• A Linha 17 faz 22 circulações em dias úteis no percurso São Luís» Praia de Faro (via Penha) e 

23 no percurso Praia de Faro» Penha (via São Luís) e o mesmo número ao fim-de-semana. 

Salvaguarda-se que esta linha apenas realiza serviços de 1 de julho até à véspera do início 

oficial da época escolar.  

O número de circulações em dia útil, por hora, por linha e sentido, em período escolar está 

representadas no Gráfico 70, onde são percetíveis quais os períodos horários em que existe um maior 

número de circulações, entre as 07:00 e as 10:00, as 12:00 e as 14:00 e entre as 17:00 e as 20:00. Entre 

as 07:00 e as 09:00, as 12:00 e as 13:00 e entre as 17:00 e as 18:00 existem 14 circulações por hora. 

Entre as 13:00 e as 14:00 existem 13 circulações por hora. Entre as 09:00 e 10:00 e entre as 18:00 e as 

19:00 assinalam-se 12 circulações numa hora. Entre a meia-noite e as cinco da manhã não existe 

qualquer circulação. Entre as 05:00 e as 06:00 foram identificadas 2 circulações por hora, uma em cada 

sentido da linha 16, que realiza o percurso entre o Terminal Rodoviário e a Praia de Faro. Em síntese e 

tendo em conta factos referidos anteriormente, pode afirmar-se que as horas onde existe um maior 

número de circulações coincidem, grosso modo, com as horas de ponta da manhã e da tarde, e as horas 

de almoço. 
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Período horário

14 Atalaia» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 14 Praia de Faro» Atalaia (via Montenegro e Aeroporto)

15 Terminal Rodoviário» Montenegro (via rot. hospital) 15 Montenegro» Terminal Rodoviário (via rot. Hospital)

16 Terminal Rodoviário» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 16 Praia de Faro» Terminal Rodoviário (via Montenegro e Aeroporto)

18 Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha) 18 Gambelas» Terminal Rodoviário (via Penha)

19 Terminal Rodoviário» Gambelas (via Aboim Ascensão) 19 Gambelas» Terminal Rodoviário (via Aboim Ascensão)

 
Gráfico 70. Número de circulações por hora, em dia útil, por linha e sentido em período escolar 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA 

O número de circulações por hora, em dias úteis, em período não escolar, está representado no Gráfico 

71. Embora seja evidente que existe uma redução das circulações por hora relativamente ao período 

escolar, as horas onde se verificam o maior número de circulações continuam as mesmas no período da 

manhã, da hora de almoço e do período da tarde, salientando-se o acréscimo de circulações entre as 

vinte e as vinte e uma. No período desde as 18 às 21horas existem 9 circulações por hora. O maior 

número de circulações, 13, ocorre entre as sete e as oito da manhã. 
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Período horário
14 Atalaia» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 14 Praia de Faro» Atalaia (via Montenegro e Aeroporto)

15 Terminal Rodoviário» Montenegro (via rot. hospital) 15 Montenegro» Terminal Rodoviário (via rot. Hospital)

16 Terminal Rodoviário» Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 16 Praia de Faro» Terminal Rodoviário (via Montenegro e Aeroporto)

17 São Luís » Praia de Faro (via Penha) 17 Praia de Faro » Penha (via São Luís)

18 Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha) 18 Gambelas» Terminal Rodoviário (via Penha)

19 Terminal Rodoviário» Gambelas (via Aboim Ascensão) 19 Gambelas» Terminal Rodoviário (via Aboim Ascensão)

 

Gráfico 71. Número de circulações por hora, em dias úteis, por linha e sentido em período não escolar 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA 

Em síntese e comparando a frequência de serviços entre os dias úteis e o fim-de-semana, em período 

não escolar, verifica-se que 69% das circulações semanais realizam-se de segunda a sexta-feira e os 

restantes 31% são circulações que se realizam ao fim-de-semana. Esta diferença na distribuição de 

circulações é atenuada fora do período escolar, em que 55% das circulações são em dias úteis e 45% 

aos fins-de-semana. A linha 18, que faz o percurso Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha) e o 

retorno, é a que apresenta a maior diferença entre os dias úteis e o fim-de-semana, em cerca de 30 

circulações. 

A comparação entre o número de circulações que se realizam ao fim-de-semana, em período escolar e 

período não escolar está representada no Gráfico 72, em que é visível que fora do período escolar existe 

um maior número de circulações por hora que no período escolar. Este facto está diretamente ligado à 

existência de uma linha, que só efetua serviço de 1 julho ao início da época escolar. Existem períodos 

horários em que o número de circulações por hora é igual, entre as 05:00 e as 08:00, entre as 15:00 e as 

16:00 e entre as 21:00 e as 24:00. Os restantes períodos registam um aumento de circulações por hora, 

em que por exemplo se verifica o incremento de uma circulação por hora, entre as 11:00 e as 12:00 e de 

cinco circulações por hora entre as 12:00 e as 13:00.  
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Gráfico 72. Número de circulações por hora, ao fim-de-semana em período escolar e período não escolar das linhas 

urbanas 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA 

 

5.2.1.2 Caraterização da oferta dos circuitos urbanos de minibus 

A  representa os percursos dos circuitos de minibus dos transportes urbanos de Faro (rede próximo). De 

salientar que todos os percursos do minibus têm início e fim no terminal rodoviário de Faro.  
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Figura 42. Circuitos de minibus dos transportes Urbanos de Faro «próximo» 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA 

Circuitos de Minibus

1, Continente » Centro de Saúde » Fórum

1a, R. Portel » Continente » Conceição

2, Bom João » Atalaia

3, Mercado »  Penha » Piscinas

4, Terminal » Patacão » Centro de Saúde

4a, Terminal » Centro de Saúde » Patacão

5, Bom João » Mercado » Fórum

6, Bom João » Mercado » Fórum

7, Fórum » Mercado »  Bom João

8, Cemitério » Piscinas » Mercado

9, Mercado » Piscinas » Patacão

8, Mar e Guerra » Braciais

9, Braciais » Mar e Guerra

10, Fórum » Escola Neves Júnior

11, Escola Neves Júnior » Fórum
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As frequências dos circuitos de minibus estão identificadas no Quadro 69, em que é visível o número de 

circulações por circuito e percurso, em dias úteis. Neste quadro é possível constatar quais as linhas que 

apresentam o maior e o menor número de circulações. 

O circuito 5 é aquele que regista o maior número de circulações, em dias úteis, realizando o percurso 

Bom João » Fórum » Mercado, 57 vezes por dia. A ligação Continente » Centro de Saúde » Fórum, que 

corresponde ao circuito 1, realiza 55 circulações diárias, complementada com o circuito 1a que realiza o 

percurso R. Alportel » Continente » Conceição, 7 vezes ao dia. O circuito 2, que realiza o percurso entre 

Bom João » Atalaia, efetua também 55 circulações diárias. O mesmo número de circulações, 55, foi 

verificado para o circuito 3 que faz a ligação entre Mercado » Penha » Piscinas. O circuito 4, que liga o 

Terminal » Patacão » Centro de Saúde e o circuito 4a que faz a ligação entre Terminal » Centro de 

Saúde » Patacão, realizam-se 3 vezes ao dia. 

Quadro 69. Número de circulações por circuito e percurso em dias úteis - circuitos de minibus 

Circuito Percurso N.º de Circulações  

1 Continente » Centro de Saúde » Fórum 55 

1a R. Alportel » Continente » Conceição 7 

 

2 Bom João » Atalaia 55 

  

3 Mercado » Penha » Piscinas 55 

  

4 Terminal » Patacão » Centro de Saúde 3 

4a Terminal » Centro de Saúde » Patacão 3 

  

5 Bom João » Fórum » Mercado 57 

  

8 Mar-e-Guerra » Braciais* 10 

9 Braciais » Mar-e-Guerra* 9 

  

10 Fórum » Centro de Saúde* 9 

11 Centro de Saúde » Fórum* 9 

*Concessão afeta ao contrato número 62/2009 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/ e http://www.cm-faro.pt, páginas consultadas em junho de 2014 e EVA  
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O circuito 8, 9, 10 e 11 estão associados ao contrato número 62/2009. O circuito 8 realiza 10 ligações 

diárias entre Mar-e-Guerra» Braciais. O circuito 9 realiza o percurso Braciais» Mar-e-Guerra e a ligação 

entre Fórum » Centro de Saúde e Centro de Saúde » Fórum, que corresponde aos circuitos 10 e 11, 

respetivamente, possuem uma frequência de 9 circulações diárias, cada. 

O Gráfico 73 representa a distribuição do número de circulações, por hora, em dias úteis, em que é feita 

diferenciação entre o circuito e o percurso correspondente. Assim é visível que o minibus circula entre as 

07:00 e as 23:00 horas, e que o período horário em que se registam mais circulações é entre as 16:00 e 

as 17:00, com 22 circulações neste período horário. Os circuitos associados ao «próximo» realizam 

percursos circulares, com início e fim no Terminal Rodoviário e com intervalos de circulação variáveis, no 

entanto é visível no gráfico que não existe uma variação muito notória no número de circulações por 

hora, sendo as maiores variações entre as horas de início de circulação (07:00 e as 08:00) e as 

subsequentes e as horas de fim (20:00 e as 23:00). 
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11- Centro de Saúde » Fórum 10- Fórum » Centro de Saúde 9- Braciais » Mar-e-Guerra 

8- Mar-e-Guerra » Braciais 5- Bom João » Fórum » Mercado 4a- Terminal » Centro de Saúde » Patacão

4- Terminal » Patacão » Centro de Saúde 3- Mercado »  Penha » Piscinas 2- Bom João » Atalaia

1a- R. Alportel » Continente » Conceição 1- Continente » Centro de Saúde » Fórum  
Gráfico 73. Número de circulações do minibus por hora, em dias úteis, por circuito e sentido 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA  

A oferta de minibus é diferenciada entre os dias úteis e os sábados, existe alteração quer de nome, quer 

de percurso, dos circuitos associados à rede próximo. Nos percursos associados ao contrato n.º 62/2009 

não existem alterações. De referenciar que os circuitos aos sábados realizam-se entre as 09:00 e as 

14:00, os dados relativos ao número de circulações, é visível no quadro seguinte. 
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Quadro 70. Número de circulações por linha, percurso aos Sábados - circuitos de minibus 

Circuito Percurso N.º de Circulações  

4a Terminal » Centro de Saúde » Patacão 1 

  

6 Bom João » Mercado » Fórum 11 

  

7 Fórum » Mercado » Bom João 11 

  

8 Cemitério » Piscinas » Mercado 11 

  

9 Mercado » Piscinas » Patacão 11 

  

8 Mar-e-Guerra » Braciais* 10 

9 Braciais » Mar-e-Guerra* 9 

  

10 Fórum » Centro de Saúde* 9 

11 Centro de Saúde » Fórum* 9 

*Concessão afeta ao contrato número 62/2009 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/ e http://www.cm-faro.pt, páginas consultadas em junho de 2014 e EVA  

Tendo em conta os dados do Quadro 70, a frequência do minibus aos sábados, é a seguinte: 

• O circuito 4a realiza uma circulação;  

• A ligação Bom João » Mercado » Fórum realiza-se 11 vezes; 

• O circuito 7 efetua 11 circulações; 

• No percurso Cemitério » Piscinas » Mercado realizam-se 11 circulações; 

• A ligação Mercado » Piscinas » Patacão efetua-se 11 vezes; 

• O circuito oito, que faz a ligação Mar-e-Guerra e Braciais, faz uma circulação;  
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• A ligação entre Braciais e Mar-e-Guerra realiza-se duas vezes; 

• O circuito 10 tem uma frequência de 5; 

• O trajeto entre o Centro de Saúde e o Fórum realiza-se 4 vezes. 

O número de circulações, do minibus, por período horário, aos sábados é visível no Gráfico 74 e como já 

foi referido, estas circulações ocorrem entre as primeiras circulações às 08:00 e as últimas às 14:00. 

Entre as 08:00 e as 9:00, existe apenas uma circulação, coincidindo com o período em que ocorrem 

menos circulações. Entre as 09:00 e as 12:00, existem 11 circulações por hora. Após este período vai 

existindo uma diminuição gradual das circulações, entre as 12:00 e as 13:00 ocorrem 10 circulações, 

entre as 13:00 e as 14:00 ocorrem 9 circulações e às 14:00 ocorrem as últimas 4 circulações. 
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11- Centro de Saúde » Fórum 10- Fórum » Centro de Saúde 9- Braciais » Mar-e-Guerra 

8- Mar-e-Guerra » Braciais 9- Mercado » Piscinas » Patacão 8- Cemitério » Piscinas » Mercado

7- Fórum » Mercado »  Bom João 6- Bom João » Mercado » Fórum 4a- Terminal » Centro de Saúde » Patacão  
Gráfico 74. Número de circulações do minibus por hora, aos sábados, por circuito e sentido 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/ e http://www.cm-faro.pt, páginas consultadas em junho de 2014 e EVA  

 

5.2.1.3 Caraterização da oferta das carreiras interurbanas 

As linhas interurbanas de transporte coletivo rodoviário prestam um serviço, como o próprio nome indica 

interurbano, ligando vários municípios e locais do distrito do Algarve e da região do Alentejo. Os dados 

compilados na Figura 43 e no Quadro 71 correspondem aos dados recolhidos no site da EVA e dados 

enviados pela empresa. 
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Figura 43. Percurso das linhas interurbanas com origem e destino em Faro 

Fonte: http://www.eva-bus.com/, página consultada em julho de 2014 e EVA 

Pela análise das frequências é possível verificar quais as ligações mais representativas, quer em período 

escolar ou não escolar, que coincidem com as ligações de Faro aos municípios de Olhão, Loulé e São 

Brás de Alportel. 

Percurso
Bordeira » Estoi

Faro » Albufeira

Faro » Albufeira (P/Loulé)

Faro » Almodovar( Barranco Velho)

Faro » Bela Curral » Pechão

Faro » Lagos

Faro » Loulé

Faro » Loulé (por Santa Bárbara de Nexe)

Faro » Martinlongo

Faro » Olhão

Faro » S. Brás de Alportel

Faro » S. Brás de Alportel (p/ Sta B. de Nexe)

Faro » Vila Real de Santo António

Montenegro » Santa Bárbara de Nexe

Montenegro » São João da Venda
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Quadro 71. Número de circulações das ligações interurbanas, em período escolar e não escolar 

Dias úteis
Sábados, 

Domingos e 
Feriados

Sábados
Domingos e 

Feriados
Dias úteis

Sábados, 
Domingos e 

Feriados
Sábados

Domingos e 
Feriados

Albufeira » Faro (por Loulé) 5 2 1 -- 4 2 1 --

Faro » Albufeira (por Loulé) 8 3 1 -- 8 4 1 --

Bordeira » Estoi 5 -- -- -- -- -- -- --

Estoi » Bordeira 6 -- -- -- -- -- -- --

Faro » Loulé (por Sta. B. de Nexe) 7 -- 3 -- 6 -- 1 --

 Loulé » Faro (por Sta. B. de Nexe) 8 -- 3 -- 7 -- 2 --

Faro » Martinlongo 1 -- -- -- 1 -- -- --

Martinlongo » Faro 1 -- -- -- 1 -- -- --

Faro » Pechão 13 -- -- -- 10 -- -- --

Pechão » Faro 10 -- -- -- 7 -- -- --

Faro » S. B. Alportel (por Sta. B. Nexe) 2 -- -- -- 2 -- -- --

S. B. Alportel  » Faro (por Sta. B. Nexe) 2 -- 1 -- 1 -- 1 --

Faro » V. Real de Sto. António 11 7 -- -- 11 7 -- --

V. Real de Sto. António » Faro 12 7 1 1 11 7 1 --

Montenegro » Sta. B. de Nexe 2 -- -- -- -- -- -- --

Sta. B. de Nexe » Montenegro 1 -- -- -- -- -- -- --

Montenegro » S. J. da Venda 2 -- -- -- -- -- -- --

S. J. da Venda » Montenegro 1 -- -- -- -- -- -- --

Faro » Albufeira 8 -- -- -- 8 -- -- --

Albufeira » Faro 8 -- -- -- 8 -- -- --

Faro » Olhão 36 -- 19 15 36 -- 19 15

Olhão » Faro 36 -- 19 15 36 -- 19 15

Faro » Lagos 7 2 -- -- 7 2 -- --

Lagos » Faro 7 2 -- -- 7 2 -- --

Faro » Loulé 17 -- 8 6 17 -- 8 6

Loulé » Faro 15 -- 8 6 15 -- 8 6

Faro » S. B. Alportel 16 3 6 -- 13 3 6 --

S. B. Alportel » Faro 16 3 6 -- 14 3 6 --

Carreira /Percurso

Frequência

Período Escolar Período Não Escolar

 

Fonte: http://www.eva-bus.com/, página consultada em julho de 2014 e EVA 

Assim, tendo por base os dados do Quadro 71, as frequências das interurbanas são as seguintes: 

• A ligação Albufeira» Faro (por Loulé), em dias úteis, realiza-se 5 vezes e 8 no sentido inverso. 

Aos sábados, domingos e feriados realizam-se 2 e 3 circulações respetivamente e aos sábados 

acresce uma circulação em cada sentido. No período não escolar existem 3 circulações em dias 

úteis, 2 aos sábados domingos e feriados e uma aos sábados. No sentido Faro» Albufeira, 

existem fora do período escolar, 8 circulações em dias úteis, 3 aos sábados domingos e feriados 

e uma aos sábados;  
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• A carreira que liga Bordeira a Estoi apenas circula no período escolar e em dias úteis, com 5 

circulações ao dia neste sentido e 6 em sentido contrário; 

• A carreira que faz a ligação Faro» Loulé, passando por Santa Bárbara de Nexe realiza 7 

circulações, e em sentido inverso realiza 8 circulações. Aos sábados realiza 3 circulações em 

cada um dos sentidos. No período não escolar, em dias úteis, circulam 6 carreiras no sentido de 

Loulé e 7 no sentido inverso, aos sábados existe uma circulação em direção a Loulé e duas em 

sentido contrário;  

• A ligação Faro» Martinlongo realiza-se uma vez por cada dia útil, em cada um dos sentidos, quer 

em período escolar quer em não escolar; 

• A carreira que liga Faro a Pechão realiza 13 circulações, neste sentido e 10 no sentido Pechão» 

Faro. Em período não escolar, realiza 10 ligações ao Pechão e sete ligações a Faro; 

• A ligação entre Faro e São Brás de Alportel, por Santa Bárbara de Nexe realiza-se duas vezes 

ao dia, em cada sentido, aos sábados existe uma circulação a partir de São Brás de Alportel. No 

período não escolar, existe a redução de uma circulação em dia útil, a partir de São Brás de 

Alportel; 

• A carreira Faro» V. Real de Sto. António realiza esta ligação, em período escolar, 11 vezes neste 

sentido e 12 no sentido contrário, 7 aos sábados, domingos e feriados, uma circulação aos 

sábados e outra aos domingos e feriados. No período não escolar, as circulações no sentido de 

Vila Real de Santo António são iguais ao período escolar, existem alterações relativamente ao 

percurso com destino a Faro, em que se efetuam 11 circulações em dias úteis, sete aos 

sábados, domingos e feriados, acrescendo mais uma circulação ao sábado; 

• A ligação entre Montenegro» Santa Bárbara de Nexe e no sentido inverso, realiza-se 2 e uma 

vez ao dia, respetivamente. Esta carreira só circula em período escolar;  

• A ligação entre Montenegro e São João da Venda faz-se duas vezes ao dia, o percurso inverso 

realiza-se uma única vez. Esta carreira só circula em período escolar; 

• A ligação entre Faro e Albufeira realiza-se 8 vezes, por cada dia útil, em cada sentido, no 

período escolar e não escolar; 

• A carreira que faz a ligação Faro» Olhão realiza este percurso 36 vezes, nos dias úteis, 19 aos 

sábados e 15 aos domingos e feriados, em cada um dos sentidos e nos períodos escolar e não 

escolar; 
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• A ligação entre Faro e Lagos realiza-se 7 vezes, por dia útil, em cada sentido e duas 

circulações aos sábados, domingos e feriados, em ambos os períodos; 

• A carreira que liga Faro a Loulé, realiza 17 circulações neste sentido e 15 no sentido contrário, 8 

aos sábados e 6 aos domingos e feriados, no período escolar e não escolar; 

• No período escolar, entre Faro e São Brás de Alportel, em dias úteis, existem 16 ligações em 

cada sentido, 3 circulações aos sábados domingos e feriados e 6 circulações aos sábados. No 

período não escolar, existem alterações apenas no número de circulações em dias úteis, que 

reduzem uma circulação no sentido de Faro e duas no sentido São Brás de Alportel. 

De ressalvar a existência de uma carreira que faz a ligação Faro» Almodôvar e no sentido inverso, que 

circula unicamente à sexta-feira, tendo em conta a frequência única desta carreira, esta não foi incluída 

nos dados do Quadro 71. 

Nos gráficos seguintes é possível verificar a representatividade das circulações, em dias úteis e não 

úteis e a diferença entre o período escolar (Gráfico 75) e não escolar (Gráfico 76), estes valores têm em 

conta o número de circulações, total, do percurso, do qual é extraída a sua representatividade tendo em 

conta se as circulações ocorrem em dias úteis ou não úteis (fazendo a separação entre sábados, 

sábados, domingos e feriados e domingos e feriados). 

Pela análise do Gráfico 75, são facilmente identificáveis as linhas que possuem circulações em dias úteis 

e não úteis. Mais de 50% das circulações ocorrem em dias úteis, existindo serviços que só se realizam 

nestes dias, como as ligações entre Bordeira» Estoi, Faro» Martinlongo, Faro» Pechão, Montenegro» 

Santa Bárbara de Nexe, Montenegro» São João da Venda e Faro» Albufeira, nos dois sentidos. A 

ligação entre Faro e Loulé (por Santa Bárbara de Nexe), nos dois sentidos, tem 70% das suas 

circulações em dias úteis, complementada com os restantes, 30%, aproximadamente, que circulam aos 

sábados, o mesmo acontece com a ligação entre Faro e São Brás de Alportel (por Santa Bárbara de 

Nexe), no sentido contrário, São Brás de Alportel» Faro (por Santa Bárbara de Nexe), 67% das 

circulações são realizadas em dias úteis e 33% aos sábados. 

As ligações Faro» Olhão e Faro» Loulé, possuem uma distribuição percentual muito semelhante, 50 das 

circulações realizam-se em dias úteis, e aproximadamente 25% aos sábados e o mesmo valor aos 

domingos e feriados. 

Na ligação Faro» Lagos, 78% das circulações realizam-se em dias úteis e os restantes 12% ocorrem aos 

sábados, domingos e feriados. 
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Faro » Pechão
Pechão » Faro

Faro » S.B.Alportel (por Sta.B.Nexe)
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Faro » V.Real de Sto.António
V.Real de Sto.António » Faro

Montenegro » Santa B.de Nexe
Santa B.de Nexe » Montenegro

Montenegro » S.J.da Venda
S.J.da Venda » Montenegro

Faro » Albufeira
Albufeira » Faro 
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Olhão » Faro
Faro » Lagos
Lagos » Faro
Faro » Loulé
Loulé » Faro

Faro » S.B.Alportel
S.B.Alportel » Faro
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Gráfico 75. Distribuição das circulações por linha e sentido, em dias úteis e não úteis, em período escolar 

Fonte: http://www.eva-bus.com/, página consultada em julho de 2014 e EVA 

O Gráfico 76, que diz respeito à distribuição de circulações por linha e sentido, em período não escolar, 

identificam-se facilmente quais as carreiras que não efetuam circulações em período escolar, a saber: 

Bordeira » Estoi, Montenegro » Santa Bárbara de Nexe e Montenegro » São João da Venda. São 

também facilmente identificáveis os percursos que se realizam exclusivamente em dias úteis: Faro» 

Martinlongo, Faro» Pechão e Faro» Albufeira, nos dois sentidos e no sentido Faro» São Brás de Alportel 

(por Santa Bárbara de Nexe). As ligações Faro» Olhão, Faro» Loulé e Faro» Lagos, nos dois sentidos e 

no sentido Faro» Vila Real de Santo António, apresentam o mesmo número de circulações que as 

verificadas no período escolar. 

A ligação entre Albufeira e Faro por Loulé realiza 57% das suas circulações em dias úteis e 62% no 

sentido inverso. Aos sábados, domingos e feriados realizam-se 29% dos serviços, no sentido de Faro e 
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31% no sentido de Albufeira. Aos sábados, no sentido de Faro, efetuam-se 14% dos serviços e 8% no 

sentido inverso. 

Na ligação Faro» Loulé (por Santa Bárbara de Nexe) e no sentido inverso 86% e 78%, respetivamente, 

das circulações realizam-se em dias úteis e as restantes circulações realizam-se ao sábado. 

 A ligação Faro» São Brás de Alportel, realiza 59% das circulações em dias úteis e 62% no sentido 

contrário, as restantes circulações ocorrem aos sábados domingos e feriados e aos sábados. 
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Faro » Albufeira (por Loulé)

Bordeira » Estoi
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Faro » Loulé (por Sta.B.de Nexe)

Loulé » Faro (por Sta.B.de Nexe)

Faro » Martinlongo

Martinlongo » Faro

Faro » Pechão

Pechão » Faro

Faro » S.B.Alportel (por Sta.B.Nexe)

S.B.Alportel  » Faro (por Sta.B.Nexe)

Faro » V.Real de Sto.António

V.Real de Sto.António » Faro

Montenegro » Santa B.de Nexe

Santa B.de Nexe » Montenegro

Montenegro » S.J.da Venda

S.J.da Venda » Montenegro

Faro » Albufeira

Albufeira » Faro 

Faro » Olhão 

Olhão » Faro

Faro » Lagos

Lagos » Faro

Faro » Loulé

Loulé » Faro

Faro » S.B.Alportel

S.B.Alportel » Faro
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Gráfico 76. Distribuição das circulações por linha e sentido, em dias úteis e não úteis, em período não escolar 

Fonte: http://www.eva-bus.com/, página consultada em julho de 2014 e EVA 

No Gráfico 77 é visível o número de circulações ao fim de semana comparando entre o número de 

circulações, em período escolar e período não escolar, em que é visível um maior número de circulações 

por hora no período escolar, embora a diferença seja pouco notória e se verifique apenas nos seguintes 

horários: entre as 09:00 e as 10:00, existem 19 circulações no período escolar e 17 circulações em 

período não escolar. Esta diferença de duas circulações por hora verifica-se também, entre as 13:00 e as 

14:00; entre as 12:00 e as 13:00, a diferença é de uma circulação por hora, sendo a frequência maior no 
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período escolar, situação que se verifica também nos períodos entre as 14:00 e as 15:00, as 16:00 e as 

17:00 e entre as 17:00 e as 18:00. Este facto está diretamente ligado à existência de linhas, que só 

efetuam serviço na época escolar.  
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Gráfico 77. Número de circulações por hora, ao fim-de-semana em período escolar e período não escolar das linhas 

interurbanas 

Fonte: http://www.eva-bus.com/, página consultada em julho de 2014 e EVA 

 

5.2.1.4 Caraterização da oferta das carreiras Expresso  

Os serviços de carreiras expressos caraterizam-se por realizar serviços mais rápidos, realizando 

ligações entre a região do Algarve e o restante território Nacional, estes serviços são assegurados por 

três operadores: EVA, Rede Expresso e Renex. Tendo em conta os pressupostos do serviço expresso, a 

Figura 44, representa o diagrama da Rede, do serviço expresso da Renex, em que são visíveis as linhas 

e as ligações efetuadas por este operador e entende-se o pressuposto geral dos serviços expresso a 

nível nacional. 
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Figura 44. Diagrama da Rede da Renex 

Fonte: http://www.renex.pt/, página consultada em julho de 2014 

No Quadro 72 é visível o número de circulações diárias dos serviços expresso, dos vários operadores, 

em período escolar e não escolar, estes dados estão representados graficamente no Gráfico 78.  

Quadro 72. Número de circulações diárias dos serviços Expresso, por operador e em período escolar e não escolar 

Carreira /Percurso Operador 
Frequência 

Período Escolar Período Não Escolar 

Faro » Lisboa 
EVA 

6 6 

Lisboa » Faro 6 6 

    

Faro » Lisboa 
Rede Expresso 

8 11 

Lisboa » Faro 8 9 

    

Faro » Lisboa 
Renex 

6 6 

Lisboa » Faro 6 6 

    

Faro » Olhão 
EVA 

7 7 

Olhão » Faro 6 6 

    

Faro » Tavira 
EVA 

7 7 

Tavira » Faro 6 6 
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Faro » Monte Gordo 
EVA 

6 6 

Monte Gordo » Faro 6 6 

    

Faro » V. Real de Sto. António 
EVA 

6 6 

V. Real de Sto. António » Faro 6 6 

Fonte: http://www.renex.pt e http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em julho de 2014 

Através do Gráfico 78, é possível verificar que o número de circulações diárias em período escolar e não 

escolar é relativamente o mesmo, com exceção do serviço Faro » Lisboa operado pela Rede Expresso, 

que realiza 8 circulações diárias nos dois sentidos, no período escolar, que passam a 11 circulações 

diárias no sentido de Lisboa e 9 no sentido de Faro, em período não escolar. 
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Gráfico 78. Número de circulação diárias dos serviços Expresso, por operador, em período escolar e não escolar, por 

destino e sentido 

Fonte: http://www.renex.pt/ e http://www.rede-expressos.pt/, páginas consultadas em julho de 2014 
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5.2.1.5 Caraterização da oferta das carreiras internacionais 

As ligações internacionais que existem a partir de Faro estão identificadas no Quadro 73, existindo duas 

ligações diárias, nos dois sentidos, entre Faro e Sevilha, com paragem intermédia em Huelva, em 

período escolar. No período não escolar existem 4 circulações diárias a partir de Faro e três com saída 

de Sevilha, também estas circulações têm paragem intermédia em Huelva. 

Quadro 73. Serviços internacionais a partir de Faro, em período escolar e período não escolar 

Carreira /Percurso Operador 
Frequência 

Período Escolar Período Não Escolar 

Faro » Sevilha 
EVA 

2 4 

Sevilha » Faro 2 3 

  

Faro » Huelva 
EVA 

2 4 

Huelva » Faro 2 3 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em julho de 2014 

 

5.2.1.6 Sistema Tarifário  

Linhas urbanas e circuitos de minibus 

O sistema tarifário das linhas urbanas, em que estão incluídos os circuitos de minibus, é calculado, tendo 

por base o diagrama apresentado na Figura 45. Existem quatro formas de viajar nas linhas urbanas e 

circuitos de minibus, através de um bilhete adquirido no veículo, da aquisição de um bilhete diário, 

através de um cartão de bilhetes pré-comprados ou com a aquisição de uma assinatura mensal. 
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Figura 45. Diagrama da rede «próximo» 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada julho de 2014  

Os preços dos bilhetes a bordo e pré-comprados, é visível no Quadro 74, em que evidenciam diferentes 

títulos de transporte. Nos bilhetes adquiridos a bordo, existem 3 possibilidades, duas para os circuitos, 

em que até ao limite da coroa 1 tem um custo de 1,05€ e até ao limite da coroa 2 tem um custo de 1,69€ 

e outra para todas as linhas urbanas, com um custo único de 2,22€. O bilhete diário tem um custo de 

5,29€ e pode ser utilizado, exclusivamente nos circuitos de minibus, durante 24 horas, desde a primeira 

validação. 
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Quadro 74. Preço unitário dos bilhetes das viagens nas Linhas Urbanas 

Título de Transporte   Normal   
Utilização 

Circuitos Linhas 

  

B
ilh

et
e 

d
e 

B
o

rd
o

 

  

CIRCUITOS (coroa 
1)  

  

1,05 € 

  

até ao limite da 
coroa 1   

CIRCUITOS (coroa 
2)  1,69 € até ao limite da 

coroa 2   

LINHAS 2,22 €   todas as linhas 

  
Bilhete Diário   5,29 €       

  

P
ré

-c
o

m
p

ra
d

o
s 

SIMPLES  

  

0,76 € 

  

  1 zona em todas as 
linhas 

PXM1 0,73 € até ao limite da coroa 1 

PXM2  1,21 € até ao limite da coroa 2 

PXM3  1,40 €   até 3 zonas em 
todas as linhas 

PXM4  1,70 €   4 ou + zonas em 
todas as linhas 

 Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em julho de 2014  

Nos bilhetes pré-comprados existem as seguintes modalidades, em diferentes combinações geográficas, 

com os respetivos códigos associados:  

• SIMPLES – tem um custo de 0,76€, para utilizar exclusivamente nas linhas e apenas em uma 

zona; 

• PXM1 – tem um custo de 0,73€, a utilizar em todos os circuitos e linhas até ao limite da coroa 1; 

• PXM2 – tem um custo de 1,21€, a utilizar em todos os circuitos e linhas até ao limite da coroa 2; 
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• PMX3 – de uso exclusivo nas linhas e limitado até três zonas, a partir da linha onde é feita a 

validação do título e tem um custo de 1,40€; 

• PXM4 - de uso exclusivo nas linhas e limitado a quatro ou mais zonas, a partir da linha onde é 

feita a validação do título e tem um custo de 1,70€. 

No Quadro 75, é visível o preçário para o passe mensal, tal como no caso dos bilhetes, estes possuem 

diferentes combinações geográficas, a que estão associados códigos, a saber: 

• PXM1 – custo mensal de 12,71€, para utilizar exclusivamente nas linhas e apenas em uma zona; 

• PXM2 – mensalidade de 22,78€, a utilizar em todos os circuitos e linhas até ao limite da coroa 2; 

• PMX3 – tem um custo de 28,40€, de uso exclusivo nas linhas e limitado até três zonas, a partir 

da linha onde é feita a primeira validação; 

• PXM4 - custo mensal de 33,17€, para uso exclusivo nas linhas e limitado a quatro ou mais 

zonas, a partir da linha onde é feita a primeira validação; 

• PXM13 – este passe tem o custo mensal de 41,11€ e é válido para utilizar em todos os circuitos 

até ao limite da coroa 1 e linhas até ao máximo de 3 zonas a partir de onde é feita a primeira 

validação do passe; 

• PXM14 – é válido para todos os circuitos até ao limite da coroa 1 e em todas as linhas para 4 ou 

mais zonas, a partir da linha onde é feita a primeira validação, tem um custo associado de 

45,88€; 

• PXM23 – este passe tem um custo mensal de 51,18€ e pode ser utilizado em todos os circuitos 

até ao limite da coroa 2 e linhas até ao máximo de 3 zonas a partir da linha onde é feita a 

primeira validação do passe. 

• PXMTOTAL – Passe para utilização livre de toda a rede com o custo mensal de 55,95€. 
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Quadro 75. Passes mensais das viagens nas Linhas Urbanas 

Título de 
Transporte 

  Normal Estudante 

  
4_18 A  

4_18 B  

Sénior   
Utilização 

4_18 S+ 

Sub23 
A 

Sub23 
B 

Circuitos Linhas 

Passes  

PXM1 

  

12,71 € 10,59 € 5,10 € 9,55 € 10,59 € 

  

até ao limite 
da coroa 1   

PXM2  22,78 € 20,13 € 9,10 € 17,10 € 20,13 € até ao limite 
da coroa 2   

PXM3  28,40 € 

 

11,35 € 21,30 € 

 

  até 3 zonas em 
todas as linhas 

PXM4  33,17 € 

 

13,25 € 24,90 € 

 

  
4 ou + zonas 
em todas as 
linhas 

PXM13 41,11 € 38,99 € 16,45 € 30,85 € 38,99 € até ao limite 
da coroa 1 

até 3 zonas em 
todas as linhas 

PXM14  45,88 € 43,76 € 18,35 € 34,40 € 43,76 € até ao limite 
da coroa 1 

4 ou + zonas 
em todas as 
linhas 

PXM23  51,18 € 48,53 € 20,45 € 38,40 € 48,53 € até ao limite 
da coroa 2 

até 3 zonas em 
todas as linhas 

TOTAL 55,95 € 53,30 € 22,40 € 41,95 € 53,30 € toda a rede 

 Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em julho de 2014  

Existe ainda a possibilidade de utilizar um passe combinado, entre a rede próximo e EVA, com limites 

tarifados definidos e são eles:PXM1 + Interurbana EVA PXM3 + Interurbana EVA e PXM4 + Interurbana 

EVA. As limitações estão referidas nos pontos anteriores, acrescentando-se a utilização nos interurbanos 

da EVA. Não são disponibilizados os tarifários para estes passes.  

De referir que todos os passes são pessoais e intransmissíveis, utilizam tecnologia de validação sem 

contacto e tem validade para o mês em que é efetuado o carregamento e para um número ilimitado de 

viagens e sendo ainda possível o carregamento com títulos pré-comprados. 
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Linhas interurbanas 

Apesar de os preços dos transportes públicos coletivos rodoviários de passageiros serem fixos pelas 

respetivas empresas, para distâncias inferiores a 50 km, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

(IMT) fixa a tabela de valores máximos de preços para as carreiras interurbanas. A última tabela foi 

publicada em Diário da República, no dia 7 de Janeiro de 2014, através do Despacho n.º 213/2014. 

No Quadro 76 estão referenciados os preços associados às linhas interurbanas, com todas as 

modalidades disponíveis. A ligação mais curta, e mais barata, faz a ligação entre Faro e Pechão, e tem 

um custo unitário de 2,25€ para um bilhete simples, 1,41€ para um bilhete pré-comprado e 38,10€ no 

caso de uma assinatura mensal. A viagem mais longa realiza a ligação entre Faro e Almodôvar e tem um 

custo de 6,65€, para um bilhete simples e a assinatura mensal tem um custo de 133,30€. 

Quadro 76. Preços associados às linhas interurbanas 

Assinatura

Inteiro Meio Inteiro Meio Inteiro Meio Inteiro Meio Inteiro

Faro » Albufeira (por Loulé) 4.70 4.70 9.40 9.40 4.70 4.70 4.00 2.00 118.95 

Faro » Loulé (por Sta. B. de Nexe) 3.25 3.25 6.50 6.50 3.25 3.25 1.71 1.10 59.40 

Faro » Martinlongo 6.45 3.23 12.90 6.45 6.45 3.23 - - 133.30 

Faro » Pechão 2.25 2.25 4.50 4.50 2.25 2.25 1.41 1.10 38.10 

Faro » S. B. Alportel (por Sta. B. Nexe) 4.10 4.10 8.20 8.20 4.10 4.10 2.19 1.10 69.15 

Faro » V. Real de Sto. António 5.50 5.50 11.00 11.00 5.50 5.50 4.90 2.45 126.75 

Faro » Albufeira 4.70 4.70 9.40 9.40 4.70 4.70 4.00 2.00 118.95 

Faro » Olhão 3.25 3.25 6.50 6.50 3.25 3.25 1.71 1.10 48.10 

Faro » Lagos 5.90 5.90 11.80 11.80 5.90 5.90 5.14 2.57 136.55 

Faro » Loulé 3.25 3.25 6.50 6.50 3.25 3.25 1.71 1.10 59.40 

Faro » S. B. Alportel 4.10 4.10 8.20 8.20 4.10 4.10 2.19 1.10 69.15 

Faro » Almodôvar 6.65 3.33 13.30 6.65 6.65 3.33 - - 133.30 

Carreira /Percurso

Simples Ida/volta Motorista Pré-Comprado

 

Fonte: http://www.eva-bus.com/, página consultada em julho de 2014 e EVA  

Tendo em conta os principais movimentos pendulares com origem e destino em Faro, as principais 

ligações são com os municípios de Olhão, Loulé e São Brás de Alportel, serão evidenciados os custos 

dessas ligações. A ligação entre Faro e Olhão tem um custo de 3,25€, o pré-comprado tem um custo de 

1,71€ e o passe mensal tem um custo de 59,40€. A ligação de Faro a Loulé tem um custo para bilhete 

simples de 3,25€, 1,71€ no caso de ser pré-comprado e 59,40€ no caso da assinatura mensal. A ligação 
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entre Faro e São Brás de Alportel custa 4,10€ no caso de adquirir um bilhete simples, 2,19€ um pré-

comprado e 69,15 a assinatura mensal. 

A EVA e a Frota Azul Algarve, criaram um cartão que permite viajar por todo a região do Algarve 

utilizando a rede de transportes interurbanos, quer da EVA, quer da Frota Azul Algarve. Este cartão, 

apelidado de Passe Turístico, está disponível para utilização durante 3 ou 7 dias, sem limite de viagens. 

Pode ser adquirido nas bilheteiras da EVA ou da Frota Azul Algarve, a um preço de 29,10€ para o passe 

de 3 dias e de 36,25€ para o passe de 7 dias. 

 

Carreiras Expresso 

Os serviços expressos têm um custo aproximado, entre as várias operadoras, visível no Quadro 77, o 

preço normal de uma viagem de ida e volta de Faro a Lisboa, tem um custo de 36€ na EVA, 35,20€ na 

Rede Expressos e 35,10€ na Renex. A viagem apenas num sentido tem um custo de 20€ na EVA e 

19,50€ nas restantes operadoras. 

Quadro 77. Tarifário das ligações Expressos 

Carreira /Percurso 
Normal  

Ida Ida e Volta 

Faro » Lisboa (EVA) 20,00 € 36,00 € 

      

Faro » Lisboa (Rede Expressos) 19,50 € 35,20 € 

      

Faro » Lisboa (Renex) 19,50 € 35,10 € 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/ e http://www.renex.pt/, páginas consultadas em julho de 2014  

A operadora Rede Expressos disponibiliza um cartão, o RFLEX. Este cartão permite usufruir de um 

calendário de preços mais flexíveis, isto é, existem períodos, evidenciados a verde na Figura 46, que o 

utilizador do RFLEX tem descontos de 20% sobre o preço normal da viagem.  
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Figura 46. Calendário de preços mais flexíveis, com a utilização do cartão RFLEX 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em julho de 2014  

Carreiras Internacionais 

No Quadro 78, é visível o preço das ligações internacionais, entre Faro e Huelva e Sevilha, para todas as 

modalidades disponíveis. Um bilhete simples entre Faro e Huelva tem um custo de 16€, que passam a 

18€ na ligação a Sevilha. Um bilhete de ida e volta entre Faro e Huelva, custa 27,20€ e 30,60€ para a 

ligação a Sevilha. 

Quadro 78. Tarifário das ligações internacionais 

Carreira /Percurso 
Simples Ida/volta Cartão Jovem / 

Estudante 3ª Idade 

Inteiro Meio Inteiro Meio Inteiro Meio Inteiro Meio 

Faro » Huelva 16,00 8,00 27,20 -- 13,60 -- 13,60 -- 

                  

Faro » Sevilha 18,00 9,00 30,60 -- 15,30 -- 15,30 -- 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em julho de 2014 
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5.2.1.7 Caraterização da procura  

A caraterização da procura de transporte coletivo rodoviário basear-se-á nos dados recolhidos para o 

Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa e no Estudo de Mobilidade “Interurbana “Algarve 

Central” (EMI). Assim são analisados os dados das contagens e inquéritos de procura realizadas aos 

utilizadores dos serviços de transporte coletivo rodoviário, na paragem de transporte coletivo rodoviário 

na Ilha de Faro e no Terminal Rodoviário de Faro localizado na Avenida da República. Os dados 

recolhidos tiveram em conta a primeira e última carreira na paragem da Ilha de Faro, ou seja entre as 

08:00 e as 20:30, e entre as 07:30 e as 19:30 no Terminal Rodoviário de Faro. 

No Quadro 79 estão indicados os dados recolhidos para a Linha Urbana 14, que faz a ligação entre 

Atalaia e a Praia de Faro. Neste quadro é visível o número de passageiros que embarcaram e 

desembarcaram na Praia de Faro, este número é de tal modo diminuto que não foram realizados 

inquéritos aos seus passageiros. Por esta razão, as análises seguintes referem-se apenas à procura da 

Linha Urbana 16 - Terminal Rodoviário » Praia de Faro. 

Quadro 79. Contagens e número de inquéritos da Linha Urbana 14 - Atalaia » Praia de Faro 

Linha Urbana 14 - Atalaia » Praia de Faro 

Atalaia » Praia Faro 

  

Praia Faro » Atalaia 

Partida Chegada 
 Número de 
passageiros 

(desembarque) 

Número de 
inquéritos 
realizados 

Partida Chegada 
 Número de 
passageiros 
(embarque) 

Número de 
inquéritos 
realizados 

07:00 07:35 0 0 19:15 08:50 1 0 

17:00 17:35 3 0         

Subtotal 3 0 Subtotal 1 0 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

O Quadro 80 indica o número de passageiros que embarcaram, por horário de partida, ou no Terminal 

Rodoviário ou na Praia de Faro, acedendo ao percurso da linha 16. Contabilizaram-se no dia do 

inquérito, 122 passageiros, destes foram realizados 52 inquéritos, o que equivale a 43%, quase metade 

do total de passageiros que embarcaram ou desembarcaram na Praia de Faro. De referir que tendo em 

conta os dados deste quadro, a procura nesta linha é muito reduzida. 

 

 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

236 

 

Quadro 80. Contagens e número de inquéritos da Linha Urbana 16 - Terminal Rodoviário » Praia de Faro 

Linha Urbana 16 - Terminal Rodoviário » Praia de Faro 

Av. República » Praia Faro 

  

Praia Faro » Av. República 

Partida Chegada  Número de 
passageiros 

Número de 
inquéritos 

Partida Chegada  Número de 
passageiros 

Número de 
inquéritos 

08:00 08:25 8 0 08:25 08:50 5 5 

08:30 08:55 4 3 09:00 09:25 0 0 

09:05 09:30 2 1 09:30 09:55 2 0 

10:10 10:35 1 1 10:25 10:25 0 0 

11:15 11:40 3 0 10:40 11:05 0 0 

12:10 12:35 6 1 12:00 12:25 2 1 

12:50 13:15 3 0 12:40 13:05 0 0 

13:30 13:55 9 8 13:30 13:55 3 0 

14:10 14:35 7 0 14:25 14:50 6 3 

15:05 15:30 3 2 15:00 15:25 6 1 

16:35 17:00 6 1 16:05 16:30 6 5 

17:45 18:10 7 4 17:05 17:30 2 1 

18:30 18:55 3 1 17:40 18:05 11 7 

19:30 19:55 0 0 18:50 19:15 7 4 

  20:00 20:25 10 3 

Subtotal 62 22 Subtotal 60 30 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

O Gráfico 79 representa o número de passageiros (desembarque), comparado com o número de 

inquéritos realizados, por horário de partida no Terminal Rodoviário, sendo possível verificar quais os 

horários onde desembarcaram mais passageiros, bem como o número de inquéritos realizados, Assim, é 

possível verificar que o horário de partida, que registou o maior número de passageiros desembarcados, 

foi às 13:30, com 9 passageiros e em que foram realizados 8 inquéritos. É também possível verificar que 

foi no período da tarde que foram realizados cerca de 80% dos inquéritos. Nas partidas às 08:00, às 

11:15, às 12:50 e às 14:10, não foi realizado qualquer inquérito. Na partida às 19:30 não se registou 

nenhum passageiro.  
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Gráfico 79. Número de passageiros que desembarcaram e número de inquéritos realizados na Linha Urbana 16 - Terminal 

Rodoviário» Praia de Faro 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

No gráfico seguinte, está representado o número de passageiros que embarcaram na Praia de Faro com 

destino ao Terminal Rodoviário, por horário de partida, comparando com o número de inquéritos 

realizados. Nas partidas realizadas às 09:00, às 10:25, às 10h40 e às 12:40, não foi registado nenhum 

embarque. O horário de partida em que se registaram mais embarques foi às 17:40, coincidindo também 

com o horário em que foram realizados mais inquéritos, 7. Na partida às 08:25, foram realizados tantos 

inquéritos, quantos embarques, situação que se verifica exclusivamente neste horário. O horário em que 

existe um maior desfasamento é às 20:00, em que dos 10 passageiros que embarcaram, foram 

realizados apenas 3 inquéritos.  
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Gráfico 80. Número de passageiros que embarcaram e número de inquéritos realizados na Linha Urbana 16 - Praia de 

Faro» Terminal Rodoviário 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

O Gráfico 81 compara o número de passageiros, que embarcaram ou desembarcaram, por períodos de 

uma hora, entre as 08:00 e as 21:00 e o número de inquéritos realizados. A análise deste gráfico permite 

verificar quais os períodos horários em que se verificaram mais passageiros, bem como os períodos 

horários em que predominam os embarques ou os desembarques na Praia de Faro, coincidindo ou não 

com um maior número de inquéritos realizados. 

Analisando este gráfico verifica-se que desde as 08:00 até às 15:00 o número de desembarques é 

superior ao número de embarques, situação que se altera a partir desta hora até às 21:00 em que o 

número de embarques é superior aos desembarques, excetuando o período entre as 16:00 e as 17:00, 

em que este valor é igual. O período entre as 08:00 e as 09:00 é o que regista maior número de 

desembarques, 12, contrapondo com os 13 embarques registados entre as 17:00 e as 18:00. A partir das 

19:00 não se regista qualquer desembarque, registando-se 10 embarques a partir das 20:00. Assim é 

possível verificar que o número de desembarques tem três períodos horários de maior procura, entre as 

08:00 e as 09:00, entre as 13:00 e as 14:00 e entre as 18:00 e as 19:00. No que diz respeito ao número 

de embarques, estes, no geral, são maiores no período da tarde, aumentando a partir das 14:00 e 

possuindo dois picos horários já referidos anteriormente. 
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Gráfico 81. Número de passageiros que transportados na Linha Urbana 16, nos dois sentidos e número de inquéritos 

realizados por período horário 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

Os resultados apurados nos inquéritos realizados ao Transporte Coletivo Rodoviário, no âmbito do Plano 

de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, demonstram que dos passageiros deste serviço, que 

embarcam ou desembarcam na Praia de Faro, 72% são do sexo masculino e têm uma idade média de 

35,4 anos. 

No Gráfico 82 estão identificados os motivos associados à procura de transporte coletivo rodoviário, 

assim é possível verificar que o motivo lazer é indicado por cerca de 32% dos inquiridos, sendo motivo 

mais indicado para justificar este tipo de deslocações. Seguem-se os motivos associados a movimentos 

pendulares como por exemplo, a ligação casa / trabalho 12%, trabalho / casa 9%, casa / escola e escola 

/casa, com 6 e 3%, respetivamente, estes movimentos pendulares perfazem um total de 30% das 

respostas dos inquiridos. Os restantes motivos indicados distribuem-se da seguinte forma: 7% dos 

inquiridos apresenta como motivo de deslocação o facto de estar em serviço, 5% por motivo de compras, 

5% deslocam-se para acompanhar alguém e 19% dos inquiridos regressam a casa, 2% apresentam 

outros motivos. 

Para esta viagem e tendo em conta o número de inquéritos realizados, 67% dos utilizadores de 

transporte coletivo inquiridos, utilizam este modo de transporte de forma exclusiva, não possuindo carta 

de condução e/ou veículo disponível. 
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Gráfico 82. Motivos associados à procura de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

No que respeita à frequência de utilização do serviço de transporte coletivo rodoviário, os dados são 

visíveis no Gráfico 83, em que se verifica que 45% dos inquiridos, utiliza este serviço no mínimo 3 vezes 

por semana, os que utilizam este serviço pelo menos duas vezes por mês ou menos de 2 vezes por mês 

correspondem a 50% dos inquiridos, distribuídos de forma mais ou menos equitativa, os restantes 5%, é 

a primeira vez que utilizam este serviço. 
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Gráfico 83. Frequência de utilização do serviço de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 
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O Quadro 81 sistematiza a matriz origem / destino, tendo em conta o local de embarque e desembarque 

na Praia de Faro e os locais de entrada e saída, sendo possível verificar quais as paragens mais 

procuradas. Assim, evidenciam-se dois pontos de paragem, Montenegro e Avenida da República. 

Quadro 81. Matriz de Origem / Destino  

Origem / Destino Avenida da 
República 

Fórum Montenegro Praia de Faro Total 

Avenida da 
República -- 0 0 24 24 

Fórum 0 -- 0 4 4 

Montenegro 0 0 -- 13 13 

Praia de Faro 45 3 31 -- 79 

Total 45 3 31 41 120 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Ria Formosa, 2012 

No âmbito do Estudo de Mobilidade Interurbana “Algarve Central” – EMI, foram realizados inquéritos, 

entre as 07h30m e as 19h30m, em diversos terminais rodoviários, juntamente com contagens de 

passageiros nas entradas e saídas de passageiros e que permitem caraterizar a procura. 

O número de passageiros que embarcaram, bem como o número de inquéritos realizados no Terminal 

Rodoviário de Faro, é visível no Quadro 82. Embarcaram 1415 passageiros e foram realizados 120 

inquéritos válidos. 

 Quadro 82. Contagens e número de inquéritos no Terminal Rodoviário de Faro 

Terminal Rodoviário de Faro 

 Número de 
passageiros 
(embarque) 

Número de 
inquéritos realizados 

Número de 
passageiros 

1 415 120 1 415 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 84 são visíveis os dados relativos ao concelho de destino das viagens realizadas a partir do 

Terminal Rodoviário de Faro. As viagens realizadas a partir do terminal e que têm como destino um local 

no concelho de Faro, é o valor mais representativo, cerca de 25%, seguem-se os concelhos de São Brás 

de Alportel com 19%, Loulé com 14% e Olhão com 12%, o que tendo em conta a localização geográfica 

do concelho justifica que as ligações predominantes sejam coincidentes com as localidades mais 

próximas. De referir também que são indicados outros locais, que agregam 18% das respostas. 
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Gráfico 84. Destinos das viagens a partir do Terminal Rodoviário de Faro 

Fonte: EMI, 2012 

Tal como já foi referido anteriormente, as viagens predominantes a partir do Terminal Rodoviário de Faro 

são viagens internas. Importa no entanto referenciar também as viagens cujo destino final é o concelho 

de Faro, esses dados estão representados no gráfico seguinte. A partir São Brás de Alportel, 60% das 

viagens têm como destino Faro, com origem em Quarteira são 34%, a partir de Tavira 16%, com origem 

em Olhão são 52% das viagens, a partir de Loulé contabilizaram-se 11% das viagens, e finalmente, 16% 

dos inquiridos em Albufeira têm como destino final o concelho de Faro. Tendo em conta o local de 

origem das viagens, verificam-se quais os concelhos com maiores ligações a Faro. 
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Gráfico 85. Origem das viagens com destino a Faro 

Fonte: EMI, 2012 

Tendo em conta os motivos associados às deslocações em transporte coletivo rodoviário, 45% dos 

inquiridos faz a ligação Casa> Trabalho> Casa, 27% por motivos de trabalho, 9% por motivos escolares 

e 10% por lazer. Evidencia-se que os movimentos pendulares representam cerca de 80% das respostas, 

os restantes motivos representam menos de 10% do total de respostas. 

0 10 20 30 40 50

Trabalho

Escola

Casa

Lazer

Acomp. Familiares

Saúde

Outros

Percentagem (%)

M
o

ti
vo

 d
a 

vi
ag

em

 
Gráfico 86. Motivo das viagens de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: EMI, 2012 

Os modos de transporte utilizados nas deslocações antes e após a saída da paragem de transporte 

coletivo rodoviário estão identificados no Gráfico 87, em que se evidenciam dois modos de deslocação, o 

pedonal e a utilização de serviços de autocarro. O modo pedonal, resposta de 58% dos inquiridos, é a 
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principal opção nas deslocações para chegar aos locais de embarque, segue-se com 33% a utilização de 

autocarro, 4% deslocam-se de carro como passageiro e 5% apresentam outros motivos. 
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Gráfico 87. Modo de transporte utilizado para aceder ao local de embarque 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 88, estão identificados os modos de transporte utilizados para as deslocações desde o local 

de desembarque até ao destino final, e mais uma vez é evidente a preferência pela utilização do modo 

pedonal por 62% dos inquiridos, 33% utilizam o autocarro, 21% deslocam-se de carro, como passageiro, 

3% de carro, 3% utilizam táxi e 5% utilizam outro modo de deslocação. 
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Gráfico 88. Modo de transporte utilizado para deslocações desde o local de desembarque até ao destino final 

Fonte: EMI, 2012 

No que diz respeito à frequência de utilização dos serviços de transporte coletivo rodoviário, dados 

visíveis no Gráfico 89, é possível verificar que cerca de 55% dos inquiridos realiza viagens todos os dias 
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úteis, 5% 2-3 vezes por semana, 9% pelo menos uma vez por semana e 11% viajam quinzenalmente. 

Os inquiridos que raramente realizam esta viagem representam 18% do total de inquiridos. 
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Gráfico 89. Frequência de utilização dos serviços de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: EMI, 2012 

Para um correta análise dos resultados dos inquéritos é imprescindível uma caraterização do perfil dos 

utilizadores de transportes coletivos rodoviários. No Gráfico 90, é possível verificar que 61% dos 

inquiridos são do género feminino e os restantes 39% são do género masculino.  
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Gráfico 90. Género dos utilizadores de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 91 está representada a distribuição, por grupos etários, dos utilizadores de transporte coletivo 

rodoviário, em que cerca de 37% dos inquiridos têm entre 15 e 24 anos, 26% têm entre 25 e 44 anos, 

25% têm entre 45 e 64 anos e 12% têm mais de 65 anos. 
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Gráfico 91. Grupos etários dos utilizadores de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: EMI, 2012 

Baseando-se nos dados apurados pela realização de inquéritos, em diversos terminais e/ou paragens de 

autocarro acrescem informações que não possuímos de forma desagregada para o concelho de Faro, 

mas para o Algarve Central, onde o concelho de Faro se inclui, nomeadamente no que diz respeito às 

tipologias de títulos de transporte utilizados, bem como a avaliação qualitativa dos serviços de transporte 

coletivo rodoviário.  

Neste seguimento, o Gráfico 92 representa a distribuição percentual dos títulos de transporte utilizados 

conjugados com a frequência de utilização deste meio de transporte. No que diz respeito aos utilizadores 

que utilizam este modo de transporte mais de duas vezes por semana, 70% desses utilizadores 

possuem assinatura mensal, 24% possuem um título pré-comprado e 6% adquiriram o bilhete a bordo. 

Dos que utilizam este serviço menos de duas vezes por semana, 57% possuem assinatura mensal, o 

bilhete a bordo foi adquirido por 31% dos utilizadores e 12% têm um título pré-comprado. Os utilizadores 

ocasionais, aqueles que utilizam o serviço uma vez por mês ou menos, possuem em 95% dos casos um 

bilhete a bordo, 3% um título pré-comprado e 2% assinatura mensal. Em síntese a frequência das 

viagens condiciona o tipo de título a adquirir, ou seja quanto maior a frequência, maior é a tendência 

para adquirir uma assinatura mensal e quanto menor a frequência maior é a propensão para adquirir 

bilhetes a bordo dos transportes. 
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Gráfico 92. Frequência de utilização do serviço por título de transporte adquirido 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 93 são visíveis os resultados da avaliação dos inquiridos, relativamente à qualidade dos 

serviços prestados pelos operados de transporte coletivo rodoviário, tendo em conta os seguintes 

critérios:  

• Na avaliação do estacionamento junto aos terminais, 39% dos inquiridos classifica este 

parâmetro como “Muito Mau”, contrastando com os 38% que o classificam como “Bom” ou “Muito 

Bom” e 21% classificam como “Razoável”;  

• Na questão relacionada com a facilidade chegar aos terminais / paragens, 67% dos inquiridos 

avalia este parâmetro como “Muito Bom” e 21% afirmam que é “Bom”;  

• A limpeza e estado de conservação dos veículos são avaliados como “Muito Bom” e “Bom”, com 

54 e 24% respetivamente; 

• A questão da facilidade aquisição de títulos de transporte é avaliada com “Muito Bom” por 60% 

dos inquiridos, 16% considera “Bom”, os que avaliam como “Razoável” ou “Mau” correspondem 

a 8%; 

• Na adequação de horários, 34% dos inquiridos classifica com “Muito Bom”, 29% com “Bom” e 

24” com “Razoável”; 
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• Na questão relacionada com a segurança nos terminais 39% afirmam que é “Muito Bom”, 38% 

consideram que é “Bom” e 14% avaliam como “Razoável”; 

• No que diz respeito ao tempo de espera nos terminais, 35% dos inquiridos afirmam que é “Muito 

Bom”, 31% que é “Bom” e 22% classificam como “Razoável”; 

• Na avaliação da rapidez/tempo viagem, 41% afirmam que é “Bom”, 29% que é “Muito Bom” e 

22% classificam como “Razoável”;  

• O preço é classificado por 39% dos inquiridos com “Bom”, 24% consideram “Razoável” e 13% 

consideram “Mau”;  

• Cerca de 74% dos inquiridos avalia como “Bom” ou “Muito Bom” o conforto/comodidade nos 

terminais; 

• O conforto/comodidade dos veículos é classificado com “Bom” ou “Muito Bom” por 88% dos 

inquiridos. 
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Gráfico 93. Avaliação qualitativa dos serviços de transporte coletivo rodoviário 

Fonte: EMI, 2012 
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A análise destes dados permite concluir que os transportes coletivos rodoviários têm no geral uma 

avaliação positiva por parte dos inquiridos, salientando-se a questão relativa ao “Estacionamento junto 

aos terminais” em que 39% atribuem uma classificam negativa (“Muito Mau”), sendo o item que 

concentrou o maior número de avaliações negativas. As avaliações positivas mais evidentes foram a 

“Facilidade chegar aos terminais / paragens e “Limpeza e estado de conservação dos veículos”, em que 

mais de 60% dos inquiridos classificou como “Muito Bom”. 

No Gráfico 94 está representada a distribuição percentual das condicionantes para a escolha dos 

transportes coletivos rodoviários, relativamente a outro tipo de transporte. Assim, verifica-se que a maior 

parte dos inquiridos, 33% não sabe ou não respondeu a esta questão e que a resposta “Não ter outro 

modo alternativo”, representa 18% dos inquiridos. Os restantes parâmetros são pouco representativos 

quando comprados com os já referidos. 
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Gráfico 94. Condicionantes na escolha dos serviços de transporte coletivo rodoviário  

Fonte: EMI, 2012 

Tendo em conta que existiram alterações na rede de transportes urbanos de Faro, não existem dados, 

de passageiros transportados, anteriores a 2013. No entanto, para uma correta análise da procura é 

importante uma análise da evolução do número de passageiros transportados. Assim, nas páginas 

seguintes são apresentados os valores relativos à procura das carreiras, urbanas, interurbanas e 

internacionais, entre 2009 e 2013, no entanto, esta informação não está desagregada por município e os 

valores apresentados correspondem à região do Algarve. Estes dados foram retirados do Boletim 

Temático de Mobilidade e Transportes, publicado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDRALG), nos anos a que corresponde a informação. Acresce ainda, uma 
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comparação com os dados relativos aos passageiros transportados nas linhas e circuitos urbanos e 

interurbanas do ano de 2013 e inter-regionais do ano de 2012. 

A variação de passageiros transportados nas ligações urbanas entre 2009 e 2013 é visível no Gráfico 95. 

Salvaguarda-se no entanto que os dados relativos a 2013, segundo o relatório anual Algarve Conjuntura 

- Mobilidade e Transportes 2013, da CCDRALG «os passageiros transportados no serviço 

contratualizado entre a operadora (EVA Transportes, SA) e alguns dos municípios da Região (Albufeira, 

Faro, Lagos, Loulé, Portimão e Tavira). Existe também um serviço contratualizado com o Município de 

Olhão, mas os respetivos valores não estão apurados, estes valores não foram contabilizados nos 

períodos anteriores. 

Assim no gráfico seguinte é possível verificar que entre o 2009 e 2013, a procura de transportes 

rodoviários, tem vindo a decrescer, embora nos períodos intermédios se registem ligeiros aumentos. No 

período entre 2009 e 2010, verificou-se um aumento de passageiros transportados de cerca de 7,7%. 

Entre 2010 e 2011, este aumento foi de apenas 1,9%, e a partir dessa data a variação foi sempre 

negativa, entre 2011 e 2012 foi de -5,3% e entre 2012 e 2013 foi de -24%.  
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Gráfico 95. Passageiros transportados nas ligações urbanas entre 2009 e 2013 

Fonte: CCDRALG - Algarve Conjuntura - Mobilidade e Transportes 2010, 2011, 2012 e 2013 (Relatório Anual) 

O número de passageiros transportados nas linhas urbanas e circuitos do município de Faro, para o ano 

de 2013 é visível no Gráfico 96. Embora não seja possível avaliar a procura anual do município, já que 

não possuímos dados relativos a outros anos, é possível verificar a procura ao longo dos meses do ano. 

Assim, no global, os meses mais procurados são abril, maio, outubro e novembro e os menos 

procurados, são agosto, junho e dezembro.  
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As linhas urbanas, no geral, movimentam mais passageiros que os circuitos, no entanto registaram-se 

meses em que o número de passageiros transportados nos circuitos foi superior, a saber: janeiro, julho e 

dezembro. Como é visível no Gráfico 96, o período onde existe de forma, mais ou menos, contínua, um 

menor número de passageiros nestas linhas, é entre junho, julho e agosto, coincidindo com a época 

balnear e o período não escolar. 
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Gráfico 96. Passageiros transportados nas linhas e circuitos urbanos do município de Faro, em 2013 

Fonte: EVA 

Os passageiros transportados nas ligações interurbanas, entre 2009 e 2013, estão representados no 

Gráfico 97. Em 2013 as ligações interurbanas transportaram um total de 5 715 357 passageiros, este 

valor é inferior em 4,3% ao do ano de 2012, e inferior em 19,9% ao valor do ano de 2009. São, assim, 

evidentes as variações negativas ao longo dos anos em análise, entre 2009 e 2013 as ligações 

interurbanas perderam mais de um milhão de passageiros, consequentemente com uma diminuição da 

procura destas ligações rodoviárias. 
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Gráfico 97. Passageiros transportados nas ligações interurbanas entre 2009 e 2013 

Fonte: CCDRALG - Algarve Conjuntura - Mobilidade e Transportes 2010, 2011, 2012 e 2013 (Relatório Anual) 

Os dados relativos aos passageiros transportados nas ligações interurbanas estão disponibilizados no 

Gráfico 98, os meses com maior procura são Abril, Maio, Outubro e Novembro, destacando-se Outubro 

com cerca de 174mil passageiros transportados. Os meses com menor procura são, Agosto e 

Dezembro, com destaque para o primeiro com cerca de 95 mil passageiros transportados. Tal como nas 

linhas urbanas, nota-se um período contínuo de menor procura nos meses de junho, julho e agosto, que 

pode justificar-se tendo em conta que este período coincide com as férias escolares e com a época 

predominantemente estival. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ja
ne

iro

F
ev

er
ei

ro

M
ar

ço

A
b

ril

M
ai

o

Ju
nh

o

Ju
lh

o

A
g

o
st

o

S
et

em
b

ro

O
ut

ub
ro

N
o

ve
m

b
ro

D
ez

em
b

ro

N
.º

 p
as

sa
g

ei
ro

s 
tr

an
sp

o
rt

ad
o

s

M
il

h
ar

es

 
Gráfico 98. Passageiros transportados nas linhas interurbanas do município de Faro, em 2013 

Fonte: EVA 
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Os valores relativos aos passageiros transportados nas ligações inter-regionais entre 2009 e 2013, estão 

representados no Gráfico 99. Ao contrário das ligações já referidas anteriormente, as ligações inter-

regionais não têm tido uma evolução gradual. Entre 2009 e 2010, verificou-se que o número de 

passageiros transportados não registou alterações notórias, não existindo variação percentual, entre 

2010 e 2011 verificou-se um aumento de 5,1% dos passageiros transportados, entre 2011 e 2012 a 

registaram menos passageiros transportados, com uma variação negativa na ordem dos 3%, o mesmo 

acontece entre 2012 e 2013 em que a variação negativa é de quase 2%. 
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Gráfico 99. Passageiros transportados nas ligações inter-regionais entre 2009 e 2013 

Fonte: CCDRALG - Algarve Conjuntura - Mobilidade e Transportes 2010, 2011, 2012 e 2013 (Relatório Anual) 

Os dados relativos aos passageiros transportados nas linhas inter-regionais do município de Faro, em 

2012 estão representados no Gráfico 100. Comparando com as outras ligações, não se notam variações 

tão notórias ao longo de todos os meses do ano. O mês com mais procura é o mês de julho com 6 774 

passageiros transportados e o mês com menos procura é o mês de fevereiro com 5 571, uma diferença 

de aproximadamente mil passageiros, uma diferença ténue quando comparada com as diferenças nas 

restantes ligações. 
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Gráfico 100. Passageiros transportados nas linhas inter-regionais do município de Faro, em 2012 

Fonte: EVA 

As ligações internacionais, quando comparadas com as restantes ligações, movimentam um número 

reduzido de passageiros, têm ao longo dos anos em análise, aumento no número de passageiros 

transportados, estes dados são Gráfico 101. Em 2013 movimentaram cerca de 28 mil passageiros, valor 

superior em 8,9% ao valor do ano de 2012, e superior em 19,9% ao valor do ano de 2009. Verificou-se 

no entanto uma variação negativa entre 2011 e 2012, em cerca de 2%, no entanto o número de 

passageiros registados em 2012 é superior a 2009.  
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Gráfico 101. Passageiros transportados nas ligações internacionais entre 2009 e 2013 

Fonte: CCDRALG - Algarve Conjuntura - Mobilidade e Transportes 2010, 2011, 2012 e 2013 (Relatório Anual) 
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Em síntese, tem-se verificado uma diminuição geral de procura dos transportes coletivos rodoviários. 

Apesar de estes dados serem relativos à região do Algarve, a situação aplicar-se-á com valores 

diferentes, à variação da procura dos transportes coletivos rodoviário no município de Faro. 

 

5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. 5.2.2. TáxisTáxisTáxisTáxis    

“O táxi tem um papel importante na política de mobilidade, enquanto alternativa ao transporte individual e 

complemento do transporte individual e complemento do transporte público regular, já que é capaz de 

responder a procuras diferenciadas, permitindo uma operação mais próxima do transporte individual, 

com um serviço praticamente porta-a-porta, sem percurso e horários fixos.” (IMTT, 2011). 

Os táxis são, assim também considerados um modo de transporte público individual que importa avaliar 

já que desempenham um importante papel na acessibilidade de alguns grupos da população, 

nomeadamente para os mais idosos, e nos territórios mais afastados dos centros urbanos, onde a oferta 

de transporte coletivo é geralmente deficitária. 

Segundo o Decreto-Lei número 251/1998, de 11 de agosto, e cuja última alteração consta no Decreto-Lei 

número 5/2013, de 22 de janeiro, para a melhoria da prestação de serviços de transporte de aluguer em 

automóveis ligeiros de passageiros “são conferidas competências aos municípios no âmbito de 

organização e acesso ao mercado”. Neste sentido, “a intervenção da administração central em matéria 

de acesso ao mercado é meramente residual, circunscrevendo-se à resolução de questões em 

transporte em táxi com natureza extraconcelhia, em que o polo gerador da procura não tenha tradução 

local e a coordenação de transportes se não confine a um município.” 

De acordo com o disposto neste Decreto-Lei, no seu artigo 12.º, para o acesso à atividade “os veículos 

afetos aos transportes em táxi estão sujeitos a licença a emitir pelas câmaras municipais e são 

averbados no alvará pela DGTT”. No que diz respeito à fixação dos contingentes, segundo o Artigo 13.º 

“o número de táxis em cada concelho constará de contingentes fixados, com uma periocidade não 

inferior a dois anos, pela câmara municipal, mediante audição prévia das entidades representativas do 

setor.” Em conformidade com o Artigo 16.º, são ainda competências do município a fixação por 

regulamento de um ou vários regimes de estacionamento que podem ser: livre, condicionado, fixo e 

escala. Podendo ainda definir, por regulamento “as condições em que autorizam o estacionamento 

temporário dos táxis em local diferente do fixado”. 

No âmbito dos regimes especiais, as licenças de táxis para pessoas com mobilidade reduzida podem ser 

atribuídas pelas câmaras municipais. Por fim, no processo de fiscalização e regime sancionatório, o 

Artigo 25.º define que “são competentes para a fiscalização das normas contantes do presente diploma a 

DGTT, as câmaras municipais, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública”. 
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Tendo como base a informação fornecida pelos serviços da Câmara Municipal de Faro, o contingente de 

táxis licenciados no município de Faro é de 84 táxis e encontra-se dividido em três grupos de 28 

unidades cada. Dos três grupos um estará de serviço à cidade, concentrado em cinco praças de táxis 

localizadas junto do centro dos aglomerados populacionais e equipamentos estruturantes (hospital, 

estação ferroviária, terminal rodoviário, universidade e Museu Regional do Algarve) e os restantes dois 

contingentes estará de serviço ao aeroporto de Faro. 

 
Figura 47. Localização das praças de táxis no concelho de Faro 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Em Faro, a oferta média é de 1,3 táxi por cada 1 000 habitantes, o que é notoriamente um valor 

adequado face ao total da população residente em Faro (64 560 residentes48) e ao recomendado pela 

bibliografia internacional que aponta o valor de 1 táxi para cada 1 000 habitantes. Contudo importa 

salientar, que a oferta deverá tem em conta que a população presente aumenta consideravelmente nos 

meses de verão, e portanto esta oferta poderá não ser suficiente. 

                                                      

48 Dados disponibilizados pelo INE referente ao período de 2011 
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Segundo os dados do EMI, referentes ao inquérito à mobilidade, no concelho de Faro realizam-se 627 

viagens diárias em táxis, assumindo um peso pouco representativo de 0,5% no total de viagens 

realizadas pelos residentes. 

 

5.2.3. 5.2.3. 5.2.3. 5.2.3. Transporte FerroviárioTransporte FerroviárioTransporte FerroviárioTransporte Ferroviário    

5.2.3.1 Caracterização da Oferta 

A CP - Comboios de Portugal, é a entidade responsável pela oferta de serviços no que diz respeito ao 

transporte ferroviário, explorando duas tipologias de serviço: ligações de longo curso e regionais. 

No Quadro 83 são visíveis os dados relativos aos serviços ferroviários existentes em Faro, referindo-se o 

número de circulações por tipologia de serviço, percurso e distinção entre dias úteis e fins-de-semana. 

De referir que quase não existe diferença entre o número de circulações em dias úteis e fins-de-semana, 

excetuando a ligação entre Faro » Tavira que não se realiza aos fins-de-semana, mas que é 

compensada pela existência da ligação Faro » Vila Real de Santo António, com onze circulações e que 

efetua paragem nesta estação. No sentido inverso, Vila Real de Santo António » Faro, existe a 

supressão de uma circulação ao fim-de-semana, passando a ser realizadas nove circulações neste 

sentido. 

Quadro 83. Número de circulações, por tipologia de serviço, percurso e em dias úteis e fins-de-semana 

Serviço Percurso 
Frequência 

Dias úteis Fins-de-semana 

        

Alfa Pendular  
Porto » Lisboa » Faro 2 2 

Faro » Lisboa » Porto 2 2 
  

 
    

Intercidades  
Lisboa » Faro 3 3 

Faro » Lisboa 3 3 
        

Comboios Regionais 

Lagos » Faro 9 9 

Faro » Lagos 9 9 

Faro » Tavira 4 0 

Tavira » Faro 4 0 

Faro » Vila Real de Santo António 11 11 

Vila Real de Santo António » Faro 10 9 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

Os serviços de longo curso asseguram a ligação entre Faro, Lisboa e Porto, distribuídos da seguinte 

forma: 
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• Alfa Pendular (AP): realiza duas ligações diárias, em cada sentido, entre Porto » Lisboa » 

Faro » Lisboa » Porto, com uma duração de aproximadamente 05:40 na ligação Faro» Porto e 

03:00 no trajeto intermédio, entre Lisboa» Faro; 

• Intercidades (IC): realiza três circulações em cada sentido, entre Lisboa » Faro » Lisboa, 

com uma duração média de 03:00. 

Os serviços dos Comboios Regionais (R) asseguram a ligação entre Lagos > Vila Real de Santo 

António>Lagos, na chamada Linha do Algarve, realizando as seguintes ligações:  

• Lagos » Faro: nove circulações diárias em cada sentido; 

• Faro » Tavira: quatro circulações diárias em cada sentido; 

• Faro » Vila Real de Santo António: onze circulações diárias, sendo realizadas dez 

circulações no sentido inverso. 

Analisando a Figura 48, que representa as circulações ferroviárias de e para Faro, é possível verificar 

quais os trajetos com o maior número de circulações diárias, evidenciando-se a ligação Faro » Vila Real 

de Santo António e a ligação intermédia a Tavira, sendo estas as ligações predominantes nos dois 

sentidos. As ligações de longo curso são menos representativas, sendo notório o maior número de 

ligações a Lisboa e menor ao Porto, contribuindo para isso fatores como a distância e o tempo de 

viagem. 
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Figura 48. Número de circulações ferroviárias, em dias úteis, por trajeto, com origem e destino em Faro 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

Nas figuras seguintes é visível o número de circulações por hora de partida, em dias úteis, em que o 

Gráfico 102 quantifica a tipologia de serviço e o Gráfico 103, quantifica o número de circulações, 

diferenciando, os comboios que têm origem e destino em Faro. 

No Gráfico 102, é possível observar que: 

• Entre a 23:00 e as 05:00, não existe qualquer serviço; 

• Entre as 05:00 e as 06:00 existem duas circulações, uma do AP e outra do R; 

• Entre as 06:00 e as 07:00 o R oferece quatro circulações; 

• Entre as 07:00 e as 08:00, o R oferece três circulações e o AP uma circulação;  
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• Entre as 08:00 e as 09:00 existe apenas uma circulação do R; 

• Entre as 09:00 e as 10:00, existem quatro circulações do R e uma do IC; 

• Entre as 10:00 e as 11:00, existem três circulações do R e uma do IC; 

• Entre as 11:00 e as 13:00, o R realiza três serviços por hora; 

• Das 13:00 às 15:00, o R realiza dois serviços por hora e o IC um serviço; 

• Entre as 15:00 e as 16:00, tanto o R como o AP oferecem dois serviços por hora; 

• Das 16:00 às 17:00 existem três circulações por hora do R; 

• Entre as 17:00 e as 18:00, realizam-se seis serviços por hora do R e duas do IC; 

• Das 18:00 às 20:00, existem três circulações por hora do R; 

• Entre as 20:00 e as 21:00 o R oferece dois serviços por hora; 

• No período entre as 21:00 e as 23:00, o R oferece um serviço por hora. 
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Gráfico 102. Número de circulações ferroviárias, em dias úteis, por hora de partida e por tipologia de serviço 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

Assim, é possível concluir que existe uma maior oferta de serviços por parte dos Comboios Regionais, 

concentrada nas horas de ponta entre as 06:00 e as 08:00, entre as 09:00 e as 11:00 e entre as 17:00 e 
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as 18:00, com um aumento de frequência entre as 15:00 e as 16:00, sendo estas frequências 

coincidentes com o início e fim dos horários de trabalho. Tendo em conta as circulações existentes e as 

24 horas do dia, em 79% deste período, existe pelo menos um serviço por hora e em 21% deste período 

não existe qualquer serviço prestado. Em 58% deste período realizam-se mais de dois serviços por hora. 

No gráfico seguinte, tal como já foi referido anteriormente, é visível o número de circulações ferroviárias, 

em dias úteis, por hora de partida, com origem e destino em Faro, em que é visível que o número de 

chegadas e partidas em Faro tem valores aproximados, sendo notório que nas primeiras circulações da 

manhã, as partidas sobrepõem-se às chegadas, situação que se inverte nas últimas circulações do dia. 
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Gráfico 103. Número de circulações ferroviárias, em dias úteis, por hora de partida e com origem e destino em Faro 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

No Quadro 84 estão indicados os tempos médios de viagem, entre as principais estações do Algarve e 

as ligações inter-regionais. O menor tempo médio verifica-se na ligação entre Faro e Olhão, em que a 

viagem tem a duração média de 11 minutos e a viagem entre Faro e Lagos tem a duração de 100 

minutos. 

De referir que nas ligações entre concelhos, a maior parte das viagens tem uma duração média superior 

a 30 minutos, excetuando as ligação aos concelhos de Albufeira, Loulé e Olhão. Das ligações inter-

regionais, refere-se apenas a ligação a Lisboa, cuja viagem tem a duração média de 200 minutos. A 

ligação entre Faro e Vila Real de Santo António tem uma extensão de 56,5km e realiza-se em 70 

minutos, indicando qua a velocidade do comboio é inferior a 1km por minuto. 
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Quadro 84. Tempo médio de viagem, em minutos, por destino 

Estações Lagos Portimão  Silves  Albufeira Loulé Olhão Tavira Vila Real de 
Santo António Lisboa 

Faro 100 80 60 20 16 11 39 70 200 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

5.2.3.2 Sistema Tarifário  

Nos quadros seguintes apresentam-se os tarifários dos diversos serviços de transporte coletivo 

ferroviário. Estes dados fazem referência às ligações, entre Porto, Lisboa e Faro e aos concelhos em 

que se registam os maiores movimentos pendulares, a saber: Albufeira, Loulé, Olhão e Tavira. 

Quadro 85. Tarifário do serviço de longo curso – Alfa Pendular 

PERCURSO 

Bilhete de Simples 
IDA  Bilhetes de IDA/VOLTA 

Bilhete para AP Bilhete para AP Bilhete para AP + IC`s 

Inteiros Inteiros Inteiros 

Origem  Destino Conforto Turística Conforto Turística Conforto Turística 

Porto - Campanhã 

Faro 

70,70 € 51,50 € 127,50 € 93,00 € -- -- 

Lisboa - Oriente 29,80 € 22,20 € 54,00 € 40,00 € 52,00 € 39,50 € 

Albufeira 14,20 € 11,10 € -- -- -- -- 

Loulé 14,20 € 11,10 € -- -- -- -- 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

O Quadro 85 apresenta o tarifário do serviço Alfa Pendular, sendo visível que a ligação entre Porto-

Campanhã e Faro tem um custo de 70,70€ em classe conforto e 51,50€ em classe turística. O mesmo 

trajeto, adquirindo um bilhete de ida e volta, tem um custo de 127,50€ em conforto e 93,00€ em turística. 

Estes valores traduzem-se numa diferença de 19,20€ entre conforto e turística na compra de um bilhete 

de ida e 34,50€ na compra de um bilhete de ida e volta para este trajeto.  

A ligação Lisboa-Oriente e Faro têm um custo de 29,80€ em classe conforto e 22,20€ em classe 

turística, e os bilhetes de ida e volta para este trajeto e para as classes já referidas têm um custo de 

54,00€ e 40,00€, respetivamente. Para além disso é ainda possível adquirir um bilhete de ida e volta 

conjugando os serviços do AP e do IC, tendo um custo de 52,00€ e 39,50€ nas classes já identificadas. 

As ligações entre Albufeira, Loulé e Faro, têm exatamente o mesmo custo, 14,20€ e 11,10€, para a 

classe conforto e turística respetivamente. 
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O tarifário do serviço do Intercidades está representado no Quadro 86, a ligação Lisboa-Oriente e Faro 

tem um custo de 27,80€ em 1ª classe e 21,20€ em 2ª classe. Para o trajeto de ida e volta, e para as 

classes já referidas, os bilhetes têm um custo de 50,50€ e 38,50€, respetivamente. A aquisição de 

bilhetes para as ligações entre Albufeira, Loulé e Faro, têm exatamente o mesmo custo, 10,60€ e 9,10€, 

para a 1ª e 2ª classe, respetivamente. 

Quadro 86. Tarifário do serviço de longo curso – Intercidades 

Percurso 
Bilhete de Simples IDA  Bilhete de IDA/VOLTA 

Inteiro Inteiro 

Origem  Destino 1ª Classe 2ª Classe 1ª Classe 2ª Classe 

Lisboa - Oriente 

Faro 

27,80 € 21,20 € 50,50 € 38,50 € 

Albufeira 10,60 € 9,10 € -- -- 

Loulé 10,60 € 9,10 € -- -- 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

Comparando o custo dos dois serviços de longo curso, nos trajetos comuns, existem diferenças. No caso 

da ligação Lisboa e Faro, a diferença é de 2,00€ na 1ª classe e de 1,00€ na 2ª classe. As ligações entre 

Albufeira, Loulé e Faro, a diferença é de 3,60€ e 2,00€ para as classes já referidas. 

O tarifário para os serviços prestados pelo Comboio Regional é visível no Quadro 87, para as cidades 

anteriormente referidas. A ligação entre Albufeira e Faro tem um custo de 3,30€ por viagem, 79,60€ no 

caso de adquirir uma assinatura mensal e 59,70€ no caso de ser estudante. Um bilhete para o trajeto 

entre Loulé e Faro, custa 1,90€, e, no caso de possuir uma assinatura mensal, esta tem um custo de 

45,60€ e 34,20€ na assinatura mensal de estudante. 
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Quadro 87. Tarifário do serviço do Regional 

Percurso Bilhete de IDA/VOLTA* Assinatura 
Normal 

Assinatura 
Estudante / 4_18 

/ Sub23 Origem  Destino Inteiros 

Albufeira  

Faro 

3,30 € 79,60 € 59,70 € 

Loulé 1,90 € 45,60 € 34,20 € 

Olhão 1,40 € 34,05 € 25,55 € 

Tavira 3,15 € 76,00 € 57,00 € 

*Bilhetes de Ida e Volta – 10% - Condições: desconto válido em comboios Regionais (R) e Inter-regionais (IR) em distâncias iguais 
ou superiores a 91Km. 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

A ligação entre Olhão e Faro tem um custo de 1,40€ por viagem, 34,05€ no caso de adquirir uma 

assinatura mensal e 25,55€ no caso de ser estudante. Um bilhete simples para o trajeto entre Tavira e 

Faro, custa 3,15€, 76,00€ ou 57,00€, mediante as modalidades identificadas anteriormente. 

De referir que a CP possui uma série de descontos para todos os serviços anteriormente referidos e que 

podem passar, por exemplo, pelo desconto de 50% no caso de Crianças e Reformados, até ao desconto 

de 50% no Alfa Pendular e Intercidades no caso de viajar em Família, entre outros disponíveis. 

 

5.2.3.3 Caracterização da Procura 

A caracterização da procura dos transportes ferroviários foi realizada tendo em conta os dados 

recolhidos no Estudo de Mobilidade Interurbana “Algarve Central” (EMI). Assim são analisados os dados 

das contagens e inquéritos de procura, realizados aos utilizadores dos serviços de transporte ferroviário 

na Estação Ferroviária de Faro. Os dados foram recolhidos entre as 07:30 e as 18:30. 

No Quadro 88 e no Gráfico 104 são visíveis os dados relativos aos movimentos de passageiros em dia 

útil, sendo visível o número de entradas e saídas a partir da Estação Ferroviária de Faro e do Apeadeiro 

do Bom João. A Estação de Faro movimenta mais de 2 000, em que 1 007 correspondem a entradas e 1 

004 a saídas, e o apeadeiro do Bom João, cerca de 500, em que 246 são entradas e 267 são saídas. 
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Quadro 88. Movimentos de passageiros em dias úteis, nas Estações e apeadeiros do município de Faro 

Entradas Saídas Total 

Estação de Faro 1 007 1 044 2 051 

Apeadeiro do Bom João 246 267 513 

Total 1 253 1 311 2 564 

Fonte: EMI, 2012 
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Gráfico 104. Movimentos de passageiros em dias úteis, nas Estações e apeadeiros do município de Faro 

Fonte: EMI, 2012 

Nos inquéritos e contagens realizados para o EMI, foram recolhidos os dados apresentados no Quadro 

89, em que é visível o número de passageiros, por origem e destino. Destacam-se as viagens Olhão-

Faro, com 16% do total e Faro-Olhão com 10%, perfazendo, estes destinos, um quarto do total de 

viagens realizadas. 

Salvaguarda-se que 32% do total das viagens em transporte ferroviário tem como origem ou destino 

Faro. As restantes viagens representam outros concelhos, mas que individualmente não são tão 

representativos como os já indicados. 
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Quadro 89.Principais origens e destinos em transporte ferroviário por concelho 

Origem/Destino Número Passageiros Percentagem do total (%) 

Olhão - Faro 686 16 

Faro - Olhão 419 10 

Faro - Loulé 212 5 

Albufeira - Faro 202 5 

Faro - Tavira 190 4 

Tavira - Faro 187 4 

Faro - Portimão 107 2 

Faro - Silves 90 2 

Restantes O/D 2 974  68 

Total 4 381    

Fonte: EMI, 2012 

O Gráfico 105 representa exclusivamente o número de passageiros cujas viagens têm a origem ou o 

destino em Faro, evidenciando-se as ligações ao concelho de Olhão, as viagens de e para Faro, as 

viagens a partir de Olhão, representando mais de 50% dos passageiros transportados. Seguem-se as 

ligações entre Faro e Loulé, Albufeira e Faro e entre Faro e Tavira, com aproximadamente 200 

passageiros por viagem. O menor número de passageiros verifica-se entre Faro e Silves, com 90 

passageiros. 
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Gráfico 105. Principais origens e destinos em transporte ferroviário com origem ou destino em Faro 

Fonte: EMI, 2012 
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Os motivos associados à procura de transporte ferroviário estão identificados no Gráfico 106. Assim é 

possível verificar que o motivo associado aos movimentos pendulares, como por exemplo, a viagem para 

casa, corresponde a 64% dos inquiridos. Por sua vez “trabalho” corresponde a 8% e “escola” a 7%, 

perfazendo um total de 79% das respostas dos inquiridos. 

Os restantes motivos indicados distribuem-se da seguinte forma: 6% dos inquiridos apresenta como 

motivo de deslocação o facto de estar em serviço, 5% deslocam-se para acompanhar familiares, 6% 

apresentam outros motivos e o motivo lazer é indicado apenas em 3% dos casos. 
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Gráfico 106. Motivos associados à procura de transporte coletivo 

Fonte: EMI, 2012 

O modo de transporte utilizado para aceder às estações é visível no Gráfico 107 em que se evidencia a 

preferência pela utilização do modo pedonal por 49% dos inquiridos, 24% utilizam o autocarro, 19% 

deslocam-se de carro como passageiro, 1% de carro, 4% utilizam táxi e 3% utilizam outro modo de 

deslocação. 
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Gráfico 107. Modo de transporte utilizado para aceder ao local de embarque 

Fonte: EMI, 2012 

A frequência de utilização dos serviços de transporte ferroviário está representada no Gráfico 108, em 

que cerca de 35% dos inquiridos realiza viagens todos os dias úteis, 11% entre 2 e 3 vezes por semana, 

13% pelo menos uma vez por semana, a mesma percentagem de inquiridos realiza esta viagem uma vez 

por mês e 5% viajam quinzenalmente. Os inquiridos que raramente realizam esta viagem representam 

22% do total. 
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Gráfico 108. Frequência de utilização dos serviços de transporte ferroviário 

Fonte: EMI, 2012 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

269 

 

No Gráfico 109 é visível a distribuição, por género, dos utilizadores de transporte ferroviário, sendo que 

para uma caracterização do perfil dos utilizadores deste modo de transporte é necessário verificar a 

distribuição por género. Assim, é possível verificar que 57% dos inquiridos são do género masculino e os 

restantes 43% são do género feminino.  
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Gráfico 109. Género dos utilizadores de transporte ferroviário 

Fonte: EMI, 2012 

A distribuição dos utilizadores de transporte ferroviário, por grupo etário é visível no Gráfico 110, em que 

cerca de 35% dos inquiridos têm entre 15 e 24 anos, 25% têm entre 25 e 44 anos, 23% têm entre 45 e 

64 anos e 17% têm mais de 65 anos. 
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Gráfico 110. Grupos etários dos utilizadores de transporte ferroviário 

Fonte: EMI, 2012 
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A distribuição percentual dos títulos de transporte utilizados, conjugado com a frequência de utilização 

deste meio de transporte, está representada no Gráfico 111. No que diz respeito aos utilizadores que 

utilizam este modo de transporte mais de duas vezes por semana, 49% desses utilizadores possuem 

assinatura mensal, 34% adquiriram o bilhete a bordo e 20% possuem um título pré-comprado. 

Dos que utilizam este serviço menos de duas vezes por semana, o bilhete a bordo foi adquirido por 28% 

dos utilizadores e 16% têm um título pré-comprado. Os utilizadores ocasionais, aqueles que utilizam o 

serviço uma vez por mês ou menos adquirem em 49% dos casos, um bilhete a bordo. Tal como no 

transporte rodoviário, a frequência das viagens condiciona o tipo de título a adquirir, ou seja quanto 

maior a frequência, maior é a tendência para adquirir uma assinatura mensal e quanto menor a 

frequência maior é a propensão para adquirir bilhetes a bordo dos transportes. 
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Gráfico 111. Frequência de utilização do serviço por título de transporte adquirido 

Fonte: EMI, 2012 

A avaliação qualitativa dos serviços de transporte ferroviário está representada no Gráfico 112. No geral 

existe uma avaliação positiva de todos os itens. No que diz respeito ao estacionamento junto das 

estações, 38% dos inquiridos não sabe ou não responde a esta questão, sendo o valor mais elevado de 

não respostas. Na facilidade chegar às estações 41% consideram “Bom”, na limpeza e estado de 

conservação dos veículos 42% consideram-na “Razoável”. Na facilidade de aquisição de títulos de 

transporte 34% e 31% consideram “Razoável” ou “Bom”, respetivamente. No que diz respeito à 

adequação de horários, 32% consideram “Mau” e 30% “Razoável”. A segurança nas estações é avaliada 

como “Razoável” por 31% dos inquiridos. O tempo de espera nas estações é considerado “Razoável” por 
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39% dos inquiridos. No que diz respeito à Rapidez/Tempo de Viagem, 51% consideram “Bom”. O Preço 

é avaliado como “Razoável por 35% dos inquiridos e 32% consideram “Bom”. O Conforto/Comodidade 

das estações é considerado “Razoável” por 39% dos inquiridos. Dos passageiros inquiridos, 50% 

consideram “Bom” o Conforto/Comodidade dos veículos. No geral existe uma avaliação positiva de todos 

os itens. 
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Gráfico 112. Avaliação qualitativa dos serviços de transporte ferroviário 

Fonte: EMI, 2012 

No gráfico seguinte estão identificadas as condicionantes para a optar pela utilização dos serviços de 

transporte ferroviário em detrimento de outro modo de transporte. O preço condiciona 22% dos 

passageiros inquiridos. O facto de este modo de transporte ser mais rápido é a resposta de 19% dos 

inquiridos, enquanto 13% escolhem-no por ser mais confortável. O facto de ser uma ligação direta, em 

que não são necessários transbordos ou mudanças, é motivo de seleção pro parte de 10% dos 

inquiridos. 

Do total de inquiridos, 6% escolhem este modo de transporte por não existirem congestionamentos de 

tráfego e 6% pela proximidade à estação. Não possuir outro modo alternativo de deslocação é a 

resposta de 5% dos inquiridos e o mesmo número escolhem este modo de transporte pela 

adequabilidade de horários. Finalmente 13% indicam outros motivos. 
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Gráfico 113. Condicionantes na escolha dos serviços de transporte ferroviário 

Fonte: EMI, 2012 

De seguida são apresentados os valores relativos à evolução da procura ligações regionais e de longo 

curso, entre 2009 e 2013. Esta informação não se encontra desagregada por município e os valores 

apresentados correspondem à Região do Algarve, com base em dados retirados do Boletim Temático de 

Mobilidade e Transportes, publicado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDRALG), nos anos a que corresponde a informação. 

O Gráfico 114 representa a evolução do número de passageiros transportados no sistema Regional, na 

Região do Algarve, entre 2009 e 2013. Neste período temporal a procura de transporte ferroviário tem 

vindo a decrescer, embora esta variação negativa não seja tão notória como noutros modos de 

transporte, nomeadamente o rodoviário. 

A diminuição do número de passageiros transportados verificou-se entre 2010 e 2011 e 2011 e 2012, no 

primeiro período com uma diferença negativa de 163 mil e no segundo com menos cerca de 196 mil 

passageiros. Entre 2012 e 2013 verificou-se um aumento de cerca de 32 mil passageiros. Entre 2009 e 

2013 existiu um decréscimo total de cerca de 321 mil passageiros transportados. 
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Gráfico 114. Número de passageiros transportados no sistema Regional, na Região do Algarve, entre 2009 e 2013 

Fonte: CCDRALG - Algarve Conjuntura - Mobilidade e Transportes 2010, 2011, 2012 e 2013 (Relatório Anual) 

A evolução do número de passageiros transportados em longo curso, na Região do Algarve, entre 2009 

e 2013 é visível no Gráfico 115, em que se evidencia também uma diminuição, mais ou menos, gradual 

do número de passageiros transportados. Entre 2009 e 2010 a variação foi positiva em cerca de 24 mil 

passageiros, entre 2010 e 2011 existiu uma redução de aproximadamente 55 mil utilizadores deste 

serviço, valor que diminui novamente em 2012, com uma evolução negativa de 17 mil passageiros. Entre 

2012 e 2013 verificou-se um aumento de 10 mil passageiros transportados. A diferença entre 2009 e 

2013 é negativa, rondando uma redução de cerca de 39 mil passageiros transportados. 
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Gráfico 115. Número de passageiros transportados em Longo Curso, na Região do Algarve, entre 2009 e 2013 

Fonte: CCDRALG - Algarve Conjuntura - Mobilidade e Transportes 2010, 2011, 2012 e 2013 (Relatório Anual) 
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Em síntese a procura do transporte ferroviário tem vindo gradualmente a diminuir, embora esta 

diminuição seja mais notória no número de passageiros transportados no sistema regional, com uma 

diminuição de cerca de 17% entre 2009 e 2013, do que no número de passageiros transportados no 

serviço de longo curso, que registou uma variação, também negativa, de 7%. 

À informação anteriormente referenciada e segundo dados do boletim Algarve Conjuntura - Mobilidade e 

Transportes49, relativo ao 1º Trimestre de 2014, importa acrescentar que o número de passageiros 

transportados, na Região do Algarve, aumentou neste período, mais de 5% nos serviços regionais e 

mais de 10% nos serviços de longo curso. 

 

5.2.4. 5.2.4. 5.2.4. 5.2.4. Transporte FluvialTransporte FluvialTransporte FluvialTransporte Fluvial    

5.2.4.1 Caraterização da Oferta 

A distribuição geográfica do território de Faro e o facto de alguns territórios serem acessíveis 

exclusivamente por água, o transporte marítimo assume um papel de relevo no acesso a estes locais. 

Adicionalmente, a Ilha de Faro dispõe de infraestruturas que permitem, também, o acesso direto, 

pedonal ou rodoviário. 

O transporte fluvial de passageiros está muito associado à atividade balnear, e possui, por isso, um 

carácter sazonal, existindo carreiras com saídas do concelho de Faro, apenas na época balnear. No 

resto do ano, existem ligações regulares às Ilhas do Farol e da Culatra, a partir de Olhão. 

Tal como referido anteriormente, a localização do concelho de Faro relativamente à Ria Formosa e ao 

Oceano Atlântico, evidencia a importância e a diversidade dos transportes fluviais e marítimos, em que 

se destacam as seguintes tipologias de serviços de transporte de passageiros: as carreiras formais e 

reguladas pelas autoridades públicas competentes, serviços informais de transporte e os táxis marítimos. 

As carreiras regulares são a forma mais importante de transporte na ria Formosa e tendo em conta que 

estas estão reguladas pelo, entretanto extinto, IPTM (Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos), 

facilita a sua correta caracterização. Os serviços prestados, de forma mais ou menos informal, realizam o 

transporte de passageiros entre alguns núcleos urbanos/empreendimentos turísticos e as praias. Os 

táxis marítimos, apesar de serem também regulamentados não realizam no entanto um percurso fixo. 

Baseando-se na regularidade e características dos dois últimos serviços referidos e a informação 

disponibilizada não é possível realizar uma correta análise dos seus percursos e a sua procura, sendo no 

entanto evidente a sua importância na dinâmica das ligações fluviais e marítimas na Ria Formosa. 
                                                      
49 Fonte: http://www.ccdr-alg.pt/site/info/mobilidade-e-transportes 
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Assim é realizada exclusivamente a caraterização da oferta das carreiras formais e oficialmente 

reguladas e que circulam no concelho de Faro, realizando a seguintes ligações: 

1. Faro – Ilha Deserta: 

Este serviço é operado pela empresa Animaris – Animação Turística Lda., realiza-se todo o ano, 

com três circulações diárias com destino à Ilha Deserta e cinco circulações entre a Ilha Deserta e 

Faro. Este percurso tem uma duração média de 35 minutos e um custo unitário para uma viagem 

de ida e volta de 10 € e de 5 € no caso das crianças entre os 5 e os 11 anos.  

2. Faro – Ilha do Farol: 

Este serviço, operado pela Silnido, Transportes Fluviais Lda., funciona exclusivamente entre 4 

de junho e 30 de setembro. De 4 a 13 de junho e de 8 de setembro a 30 de setembro existem 

duas circulações diárias entre Faro e a Ilha do Farol e a mesma quantidade no percurso inverso. 

De 14 de junho a 7 de setembro, existem cinco partidas a partir de Faro e também cinco da Ilha 

do Farol. Nos meses de julho e agosto existem duas circulações a partir da Ilha da Culatra. 

3. Faro – Ilha de Faro:  

Tal como a ligação à Ilha do Farol, a ligação à Ilha de Faro é operada pela Silnido, Transportes 

Fluviais Lda., funcionando exclusivamente entre 4 de junho e 30 de setembro. No período entre 

4 a 13 de junho e de 8 a 30 de setembro existem duas circulações diárias em cada sentido. No 

período entre 14 de junho a 7 de setembro, existem seis circulações em cada sentido, sendo que 

à terça-feira existe menos uma circulação por sentido.  

Este percurso tem uma duração média de 30 minutos e um custo unitário, para uma viagem de 

ida e volta para a Ilha do Farol, de 5,00€, de 6,00€ até à Ilha da Culatra e 3€ até à Ilha de Faro, 

no caso das crianças entre 5 e os 11 anos. No caso de adquirir uma viagem de ida esta tem um 

custo de 2,80€, 3,50€ e 1,80€, para a Ilha do Farol, Ilha da Culatra e Ilha de Faro, 

respetivamente. No caso das crianças este custo é de 1,40€, 1,80€ e 0,90€, para os destinos 

referidos anteriormente. 

 

4. Olhão – Ilha da Culatra:  

A partir de Olhão, funciona durante todo o ano, uma ligação entre Olhão-Culatra-Farol, com 

circulações diferentes em três períodos do ano. O primeiro período é de 1 a 14 de junho e de 14 

a 20 de setembro, em que existem cinco circulações a partir de Olhão e seis a partir da Culatra e 

a mesma quantidade a partir do Farol. De 15 a 30 de junho e de 15 a 20 de setembro, são 
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realizadas seis partidas a partir de Olhão, Culatra e Farol. De 1 de julho a 31 de agosto, existem 

sete circulações a partir de cada um dos pontos de embarque já identificados anteriormente. 

Naquele que é considerado o período de inverno, entre 21 de setembro e 31 de maio, são 

realizadas quatro circulações diárias a partir de cada um dos cais de embarque de Olhão, 

Culatra e Farol. 

Na Figura 49 estão representadas as frequências das ligações fluvio-marítimas, nos meses de julho e 

agosto, sendo os meses onde se verifica um maior número de ligações regulares às ilhas. No que diz 

respeito aos eixos de ligação, aqueles que registam uma maior frequência são entre Olhão, a Ilha da 

Culatra e a Ilha do Farol, com sete ligações diárias entre os cais já referidos. A ligação menos frequente 

são as partidas a partir da Ilha da Culatra, com destino a Faro que ocorre duas vezes por dia, 

exclusivamente em julho e agosto.  

 
Figura 49. Frequência das carreiras regulares em julho e agosto 

Fonte: http://www.cm-faro.pt/; http://www.silnido.com/; http://www.animaris.pt e http://www.cm-olhao.pt/, páginas 

consultadas em julho de 2014 

Considerando a maior concentração de pessoas em Faro na época balnear, a oferta de ligações não é 

exclusiva dos operadores concessionados, existindo também percursos realizados por diversos 

transportadores individuais que, em pequenas embarcações, asseguram o acesso a ilhas menos 

procuradas. Dadas as condições informais deste transporte, nem sempre as condições de segurança 

são as melhores. 
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De acrescentar que existem ligações fluviais em período escolar, que são condicionadas pelos horários 

dos estudantes residentes nestas ilhas. 

 

5.2.4.2 Caraterização da Procura 

A caraterização da procura foi realizada com base em dados oficiais e dados recolhidos, através de 

inquéritos, para o Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa.  

A carreira que faz a ligação entre Faro e a Ilha Deserta, realiza-se durante todo o ano, no entanto as 

contagens e os inquéritos foram realizados no período de inverno, em que ficou evidente a sazonalidade 

desta forma de deslocação. O número de passageiros registados nesta ligação é reduzido, como é 

visível no Quadro 90. Foram registados sete passageiros em cada sentido, sendo que os que 

embarcaram correspondem aos mesmos que desembarcaram, tendo sido realizados sete inquéritos.  

Quadro 90. Número de passageiros transportados e número de inquéritos realizados na ligação Faro e a Ilha Deserta e no 

sentido contrário 

Faro Ilha Deserta
 N.º de 

passageiros 
(embarque)

N.º de 
inquéritos 
realizados

Ilha Deserta Faro
 N.º de 

passageiros 
(desembarque)

N.º de 
inquéritos 
realizados

10:00 10:30 3 3 10:45 11:30 0 0

11:30 12:15 2 2 12:45 13:15 0 0

13:15 13:45 2 2 14:00 14:30 2 0

15:00 15:30 0 0 16:00 16:30 2 0

16:45 17:15 0 0 17:30 18:00 3 0

7 7 7 0

Transporte Fluvio/Marítimo

Faro » Ilha Deserta Ilha Deserta » Faro

Sub-total Sub-total  

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

Os dados do quadro anterior estão representados no Gráfico 116, em que é visível que os embarques 

ocorrem desde a primeira ligação às 10:00 até às 13:15, os desembarques começam às 14:00 e 

terminam às 17:30. A primeira circulação, no caso dos embarques, e a última no caso dos 

desembarques, são as que registaram um maior número de passageiros. 
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Gráfico 116. Número de passageiros transportados e número de inquéritos realizados na ligação Faro e a Ilha Deserta no 

sentido contrário 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

No Quadro 91, Gráfico 117 e Gráfico 118, estão representados os passageiros transportados e o número 

de inquéritos realizados na ligação Olhão - Ilha da Culatra - Farol e no sentido contrário, em que se 

verifica que o maior número de inquéritos é realizado aquando do embarque.  

Quadro 91. Número de passageiros transportados e número de inquéritos realizados na ligação Olhão» Ilha da Culatra / 

Farol e no sentido contrário 

Faro Ilha Deserta
 N.º de 

passageiros 
(embarque)

N.º de 
inquéritos 
realizados

Ilha Deserta Faro
 N.º de 

passageiros 
(desembarque)

N.º de 
inquéritos 
realizados

11:00 11:45 48 12 7:45 8:20 30 7

15:00 15:45 30 9 12:45 13:30 52 6

17:20 17:50 35 14 16:00 16:30 28 2

18:00 19:00 37 17 17:45 18:30 30 1

19:15 20:00 6 3

150 52 146 19

Transporte Fluvio/Marítimo

Olhão » Ilha Culatra / Farol Ilha Culatra / Farol » Olhão

Sub-total Sub-total  

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

Todos os horários de embarque têm, no mínimo 30 passageiros, sendo a ligação com partida às 11:00 

que transporta mais passageiros (48). Como é possível verificar no Gráfico 117, nem sempre o maior 

número de passageiros corresponde ao maior número de inquéritos realizados, sendo os passageiros 

que embarcaram as 17:20 e às 18:00, os que mais responderam, com 14 e 17 inquéritos realizados, 

respetivamente. 
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Gráfico 117. Número de passageiros transportados e número de inquéritos realizados na ligação Olhão» Ilha da Culatra / 

Farol  

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

O horário em que se regista um maior número de desembarques é às 12:45, com 52 passageiros 

transportados, como se constata no Gráfico 118. O horário com menos passageiros transportados tem 

partida às 19:15 e registou um total de 6 passageiros. Nos desembarques foram realizados 19 inquéritos, 

sendo a ligação com partida às 7:45 a que registou um maior número de respostas. 
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Gráfico 118. Número de passageiros transportados e número de inquéritos realizados na ligação Ilha da Culatra / Farol» 

Olhão 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

Os dados recolhidos nos inquéritos do Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria 

Formosa, permitem concluir quais os motivos para as viagens e qual a frequência com que realizam esta 

viagem. No entanto é preciso referenciar que estes dados são relativos, não só às ligações já 
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mencionadas, mas a todas as ligações fluviais onde se realizaram as contagens ou os inquéritos. 

Salvaguarda-se, no entanto, que em termos de amostragem, ou seja, número de inquéritos respondidos, 

as ligações que têm origem ou destino no município de Faro, correspondem a 68% do total de inquiridos, 

o que extrapolando permite aferir que os resultados apresentados a seguir são representativos da 

realidade. 

Os motivos associados à utilização deste modo de transporte estão representados no Gráfico 119, em 

que 25% realizam esta viagem no “Regresso a casa” e 21% fazem-no por motivos de “Lazer”. Os 

motivos “Casa/Trabalho, Trabalho/Casa, Casa/Escola, Escola/Casa” totalizam 27% das respostas, ou 

seja, os movimentos pendulares correspondem a mais de 50% das respostas dos inquiridos. Os 

restantes valores estão distribuídos da seguinte forma: 6% dos inquiridos afirmam que fazem esta 

viagem “Em Serviço”, 9% para fazer “Compras”, 4% para “Acompanhamento de Familiares” e 8% 

apresentam “Outros” motivos. 
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Gráfico 119. Motivos associados à procura de transporte fluvial 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

A frequência de utilização dos serviços de transporte fluvial é visível no Gráfico 120 e é possível verificar 

que cerca de 60% dos inquiridos realiza esta viagem pelo menos três vezes por semana, 31% pelo 

menos duas vezes por mês e 8% corresponde aos inquiridos que raramente realizam esta viagem. 
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Gráfico 120. Frequência de utilização do serviço de transporte fluvial 

Fonte: Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação da Ria Formosa, 2012 

A evolução do número de passageiros transportados nas ligações fluviais é ilustrada no Quadro 92, na 

Ria Formosa e que têm como origem ou destino, locais do município de Faro. A carreira que movimenta 

um maior número de passageiros efetua a ligação Olhão - Ilha do Farol - Olhão, com cerca de 125 mil 

passageiros transportados em 2013, a ligação Olhão - Ilha da Culatra - Olhão, com cerca de 83 mil 

passageiros e Faro - Praia de Faro - Faro com, aproximadamente, 52 mil passageiros. 

Quadro 92. Número de passageiros transportados por ligação, entre 2005 e 2013 

Origem/Destino 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Faro - Ilha Deserta  - Faro 19 280 23 326 26 638 27 341 20 984 38 528 41 500 36 265 24 566

Faro - Ilha do Farol  - Faro 9 666 27 000 30 388 29 293 34 064 36 288 34 869 41 741 40 077

Faro - Praia de Faro  - Faro 27 883 29 991 25 177 21 139 16 091 33 672 52 183

Olhão - Ilha da Culatra - Olhão 82 118 88 750 89 026 83 529 88 236 80 799 97 452 75 605 82 819

Olhão - Ilha do Farol - Olhão 129 827 135 376 145 048 141 914 119 510 125 719 127 828 118 260 124 506

Faro- Ilha da Culatra - Faro 1 202

Número de passageiros por ano

 

Fonte: Docapesca, 2014 

A variação do número de passageiros transportados por ligação, entre 2005 e 2013, é visível no Gráfico 

121. A carreira Faro - Ilha Deserta - Faro teve de 2005 a 2008 uma evolução crescente, o número de 

passageiros. Diminui de 2008 para 2009, em cerca de 6 mil passageiros anuais, registando um aumento 

de 2009 até 2011 e novamente um decréscimo a partir daí e até 2013. Embora a evolução do número de 

passageiros tenha aumentado, de 2005 para 2013, cerca de 5 mil passageiros, não corresponde 
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necessariamente a uma variação positiva já que entre 2012 e 2013 existiu uma redução na ordem dos 

12 mil passageiros transportados. 
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Gráfico 121. Variação do número de passageiros transportados por ligação, entre 2005 e 2013 

Fonte: Docapesca, 2014 

A ligação Faro - Ilha do Farol - Faro registou desde 2005 até 2013 um aumento de cerca de 30 mil 

passageiros transportados, registando ligeiras diminuições entre 2007 e 2008, entre 2010 e 2011 e entre 

2012 e 2013, na ordem dos mil passageiros ano.  

A carreira Faro - Praia de Faro-Faro iniciou o transporte regular em 2007, registando uma subida do 

número de passageiros transportados em 2008, mas que foi decrescendo gradualmente até 2011, 

atingindo o valor mínimo registado no período em análise, de cerca de 11 mil passageiros transportados 

ano. A partir dessa data o número de passageiros foi aumentando de ano para ano, registando-se um 

total de 52 mil passageiros transportados em 2013. Comparando a diferença entre o ano de 2007 e 

2013, verifica-se um aumento de cerca de 24 mil passageiros entre os dois períodos. 

A ligação Olhão - Ilha da Culatra - Olhão, é uma das ligações com o maior número de passageiros 

transportados, registando aumentos e diminuições, mas não muito significativos, exceto no período entre 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

283 

 

2010 e 2012, em que nestes dois anos se registaram os valores mínimos de passageiros transportados, 

81 e 76 mil respetivamente e no ano de 2011 se registou o maior número de passageiros transportados, 

de todo o período em análise, cerca de 97 mil. 

A carreira que realiza a ligação Olhão - Ilha do Farol – Olhão, é aquela que regista uma maior afluência, 

de todas as ligações analisadas. O valor mínimo de passageiros transportados registou-se no ano de 

2012, com cerca de 118 mil, e o valor máximo registou-se no ano de 2007, com aproximadamente 145 

mil passageiros transportados. Apesar do número de passageiros ter aumentado de 2012 para 2013 

cerca de 6 mil passageiros, a variação entre 2005 e 2013 é negativa em cerca de 5 mil passageiros. 

Da ligação entre Faro - Ilha da Culatra - Faro somente existem dados disponíveis de 2013, sendo 

transportados cerca de 1 200 passageiros nesse ano. 

Em síntese, a procura tem aumentado em todas as linhas: Faro-Ilha Deserta-Faro; Faro-Ilha do Farol - 

Faro; Faro - Praia de Faro - Faro e Olhão - Ilha da Culatra - Olhão, exceto na carreira Olhão - Ilha do 

Farol - Olhão, que diminui no período em análise. 

No Gráfico 122 é visível a comparação entre o total de passageiros transportados na Ria Formosa e o 

número de passageiros transportados que tenham como partida ou chegada num dos locais do 

município de Faro. Assim, cerca de 18% do total de passageiros transportados em modo fluvio-marítimo, 

têm como destino ou origem o município de Faro. 

82%

18%

Passageiros 
transportados na Ria 
Formosa

Passageiros 
transportados com 
origem ou destino em 
Faro

 

Gráfico 122. Comparação entre passageiros transportados na Ria Formosa e aqueles que têm como origem ou destino o 

município de Faro (%) 

Fonte: Docapesca, 2014 
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5.2.5. 5.2.5. 5.2.5. 5.2.5. Transporte EscolarTransporte EscolarTransporte EscolarTransporte Escolar    

O enquadramento legal para os transportes escolares está definido no Decreto-Lei número 299/84 de 5 

de setembro. Este diploma responsabiliza “(…)a administração local por todo o processo de organização, 

funcionamento e financiamento dos transportes escolares, a partir do ano letivo de 1984-1985(…)”. O 

objetivo desta legislação é transferir para os “(…)municípios de algumas competências (…), em 

particular as que concernem ao serviço de transportes escolares(…)”. Cada município deve elaborar um 

plano de transportes escolares que “(…)deverá conjugar com os princípios e políticas inerentes aos 

planos e redes de transportes públicos locais, devendo ser um complemento destes(…)”. 

Tal como definido na Carta Educativa do município de Faro, homologada pelo Ministério da Educação 

em 27 de março de 2007, “( …) pretende-se sistematizar a estratégia do município no campo da 

Educação e da Formação, entendidas no seu significado mais abrangente, de motor de desenvolvimento 

verdadeiramente sustentado, de garantia de igualdade de oportunidades para todos os cidadãos e de 

criação de riqueza nos diferentes campos da vida em sociedade, desde o económico ao cultural (…)”. 

Salientando os pressupostos, já referenciados da Carta Educativa e em conformidade com o Decreto-Lei 

número 299/84 de 5 de setembro o Plano de Transportes Escolares, elaborado anualmente, engloba 

todos os estabelecimentos de ensino da área do município, bem como concelhos limítrofes (Olhão, São 

Brás de Alportel e Loulé), para colmatar a falta de oferta na área vocacional para os alunos, quando esta 

não existe em Faro. 

Nos parágrafos seguintes é analisada, a evolução do número de alunos transportados, por ano letivo, 

desde 2001 até 2014, com base nos dados da Carta Educativa e as respetivas alterações e 

atualizações. Foi igualmente disponibilizado pela Câmara Municipal de Faro (CMF), o plano de 

transportes escolares em carreiras públicas, indicando o número de alunos transportados no ano letivo 

de 2011/2012, fazendo distinção entre os três graus de ensino básico e o secundário, tempos de 

percurso, distância em quilómetros e o custo associado. 

Para a realização dos serviços da rede de transportes escolares, são utilizados veículos municipais, 

nomeadamente os ligeiros de passageiros com lotação de nove lugares, um autocarro do município, os 

autocarros da operadora EVA e os barcos das operadoras Rio Guadiana, José Celestino Lopes 

Guerreiro e Marevento. 

O Quadro 93 apresenta os dados relativos ao número de alunos transportados, por modo de transporte 

e/ou entidade responsável pelo serviço, entre o ano letivo de 2001/2002 e 2013/2014, em que é possível 

verificar as alterações ao longo deste período, visíveis também no Gráfico 123. Em todos os anos letivos 

em análise é evidente o predomínio da EVA, sendo responsável por mais de 85% dos alunos 

transportados em todos os anos letivos. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

285 

 

O número mínimo de passageiros transportados pela EVA registou-se no ano letivo de 2010/2011, com 

766 alunos transportados, e o valor máximo foi registado em 2001/2002, com 1 141 alunos 

transportados. Dos alunos transportados pela CMF, o valor mínimo de alunos transportados registou-se 

em 2005/2006 com 15 alunos tendo-se registado o valor máximo em 2013/2014 com 90 alunos a 

usufruírem deste serviço. Aqui importa também fazer referência aos alunos transportados por circuitos 

especiais e por barco que são, de forma global, os menos representativos. 

Quadro 93. Número de alunos transportados por operadora e/ou modo de transporte 

  
Tipo ou operador 

Ano letivo  
CMF  EVA  Barco Circuitos  Alunos com necessidades 

Educativas Especiais 

2001/2002 27 1141 33 19 -- 

2002/2003 46 1025 35 23 -- 

2003/2004 65 937 38 21 -- 

2004/2005 62 821 33 22 10 

2005/2006 15 894 30 23 7 

2006/2007 35 818 36 20 6 

2007/2008 33 803 39 35 6 

2008/2009 38 785 38 21 6 

2009/2010 36 775 32 32 18 

2010/2011 52 766 35 35 9 

2011/2012 51 773 38 38 7 

2012/2013 57 878 21 21 12 

2013/2014 90 878 11 8 7 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Fundamentado pelo Gráfico 123 é possível verificar a já referida predominância dos serviços realizados 

pela EVA, o que, a título exemplificativo, no ano de 2013/2014, correspondeu a 89% do total de alunos 

transportados. Adicionalmente, 9% dos alunos foram transportados por veículos municipais tendo, as 

carreiras fluviais transportado cerca de 2% dos alunos. Os alunos com necessidades educativas 

especiais não estão contemplados neste gráfico, sendo visível, no Quadro 93 , a sua evolução a partir do 

ano letivo de 2004/2005 até 2013/2014. 
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Gráfico 123. Número de alunos transportados por operadora e/ou modo de transporte 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

O número de estabelecimentos de ensino abrangidos pelo Plano de Transportes Escolares está indicado 

no Quadro 94, fazendo referência também à divisão por ciclos de ensino. Em todos os anos letivos 

predominam os estabelecimentos de ensino do 2 e 3.º ciclo, exceto no ano de 2013/2014, em que 

predominam as Escolas Secundárias abrangidas pelo Plano de Transportes Escolares. Ao longo dos 

anos letivos em análise o número de escolas de 1.º ciclo abrangidas no Plano de Transportes Escolares 

tem aumentado, desde um estabelecimento escolar registado no ano letivo de 2001/2002, até sete 

registados em 2013/2014. 
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Quadro 94. Estabelecimentos abrangidos no plano de transportes escolares, por ciclos de ensino 

  
Estabelecimentos de 
ensino abrangidos 

1º Ciclo  2º e 3º Ciclos  Secundário 

2001/2002 15 1 8 5 

2002/2003 13 1 7 5 

2003/2004 12 -- 7 5 

2004/2005 12 -- 7 5 

2005/2006 14 1 7 6 

2006/2007 15 3 7 5 

2007/2008 14 3 8 6 

2008/2009 14 6 8 6 

2009/2010 16 6 9 6 

2010/2011 15 4 9 6 

2011/2012 14 4 9 5 

2012/2013 13 6 9 6 

2013/2014 20 7 5 8 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Comparando com o número de alunos transportados por ciclo de ensino, dados visíveis no Gráfico 124, 

do 1º Ciclo foram transportados 46 alunos no ano letivo de 2011/2012 e 81 em 2013/2014, registando-se 

um aumento gradual dos alunos transportados no período em análise. 

A evolução do número de alunos transportados no 2º Ciclo não tem sido linear pois no ano letivo de 

2011/2012 registaram-se 239 alunos transportados, 285 em 2012/2013 e 248 em 2013/2014. 

O número de alunos transportados no 3º Ciclo têm, ao longo do período em análise, diminuído, tendo-se 

registado 336 alunos em 2011/2012 para 306 alunos em 2013/2014. 

O número de alunos que frequentam o Secundário e que usufruem do serviço de transporte escolar é o 

que regista um maior aumento, relativamente aos ciclos de ensino em análise, tendo sofrido um aumento 

dos 241 alunos em 2011/2012 para os 352 alunos transportados em 2013/2014. 
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Gráfico 124. Número de alunos transportados, nos anos letivos entre 2011 e 2014, por ciclo de ensino 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

O Quadro 95 e o Gráfico 125 representam o número de alunos transportados e a sua relação com o 

custo total do Plano de Transportes Escolares entre os anos letivos de 2001/2002 e 2013/2014. A 

análise destes dados permite verificar que os encargos financeiros com o transporte de alunos tem 

aumentado de forma gradual, embora a evolução do número de alunos transportados não seja 

equiparada, isto é, o custo de transporte de alunos tem aumentado, mesmo que o número de alunos 

transportados seja inferior. Em média, um aluno transportado em 2001/2002 tinha um custo médio anual 

de 131,51€ e em 2013/2014 de 553,97€. Em termos médios mensais, no ano letivo de 2013/2014 cada 

aluno tem um custo de 55,40€. 

Analisando ao pormenor os encargos financeiros e a sua evolução, verifica-se que a evolução é mais ou 

menos linear até ao ano letivo de 2012/2013. Em 2011/2012, um aluno tinha um custo médio mensal de 

24,36€, alterando-se esse valor no ano 2012/2013 para 52,08€, correspondendo a um aumento de mais 

de 100% entre este período. Uma das justificações para este facto pode advir da alteração da 

escolaridade obrigatória, instituída pelo Decreto-Lei número 176/2012 de 2 de agosto, que “(…)regula o 

regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens 

com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos (…)” e que levou a um aumento da comparticipação 

dos municípios nos passes dos alunos. 
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Quadro 95. Número de alunos transportados e Custo total do Plano de Transportes Escolares entre os anos letivos de 

2001/2002 e 2013/2014 

Ano letivo Encargos financeiros 
Número de alunos 

transportados 

2001/2002 € 160 444,75 1 220 

2002/2003 € 153 842,74 1 129 

2003/2004 € 168 024,16 1 061 

2004/2005 € 153 513,82 948 

2005/2006 € 167 319,24 969 

2006/2007 € 190 725,17 895 

2007/2008 € 194 863,76 881 

2008/2009 € 177 351,32 867 

2009/2010 € 181 186,83 861 

2010/2011 € 279 085,08 853 

2011/2012 € 211 923,61 870 

2012/2013 € 497 926,89 956 

2013/2014 € 546 768,83 987 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 
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Gráfico 125. Relação entre o número de alunos transportados e custo total do plano de transportes escolares entre os 

anos letivos de 2001/2002 e 2013/2014 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 
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O número de alunos a transportar, tendo por base o Plano de Transportes Escolares do ano letivo 

2011/2012 é visível no Quadro 96, separado por idades inferiores e superiores a 12 anos, estando estes 

dados estão representados no Gráfico 126.  

Quadro 96. Número de alunos a transportar segundo o Plano de Transportes Escolares do ano letivo 2011/2012 

Número alunos 

Ensino Básico Secundário 

Total 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

> 12 anos <12 
anos 

>12 
anos 

<12 
anos 

>12 
anos 

<12 
anos 

>12 
anos 

46 0 140 99 82 254 241 862 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Do número de alunos a transportar do Ensino Básico, 46 são do 1º Ciclo e todos têm menos de 12 anos. 

Do 2º Ciclo são no total 239, em que 140 têm menos de 12 anos e os restantes 99 têm mais de 12 anos. 

No 3º Ciclo, 82 tinham menos de 12 anos e 254 mais de 12 anos. No Ensino Secundário todos os 241 

alunos têm mais de 12 anos. Como é visível no Gráfico 126, a maior parte dos alunos transportados em 

2011/2012 tinham mais de 12 anos e frequentavam o 3º ciclo do ensino básico ou o secundário. 
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Gráfico 126. Número de alunos a transportar segundo o Plano de Transportes Escolares do ano letivo 2011/2012 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 
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A distância, em Km, que os alunos necessitam de percorrer entre o local de residência e a localização da 

escola é visível no Gráfico 127, tendo, estes dados, sido agregados em múltiplos de 5. Os alunos que 

percorrem menos de 5km entre a origem e o destino representam cerca de 30% do total, contudo a 

maior percentagem corresponde àqueles que percorrem entre 5 e 10km, com cerca de 53%. As 

restantes distâncias apresentam valores mais residuais com 13% a percorrer entre 10 e 15km e 2% 

entre 15 e 20km. 
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Gráfico 127. Distância em Km entre a origem e o destino dos alunos 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

A distribuição do tempo de viagem, entre a origem e os destino, em minutos, está representada no 

Gráfico 128, sendo visível que cerca de 34% dos alunos (297 alunos) demora entre 15 e 20 minutos na 

sua deslocação casa-escola e 26% dos alunos (228 alunos) demoram entre 20 e 25 minutos nessa 

deslocação pendular, isto é, 60% dos alunos viajam entre 15 e 25 minutos para efetuarem o trajeto casa-

escola. Entre 10 e 15 minutos é o tempo despendido por 19% dos alunos, sendo que cerca de 8% 

demoram mais de 30 minutos na sua deslocação casa-escola e somente 4% demora entre 25 e 30 

minutos. 

O percurso que percorre menor distância faz a ligação entre Sambada/Estoi, tem uma extensão de 3km, 

a duração de 5 minutos e transporta somente 2 alunos. A maior distância percorrida surge na ligação 

Salgados/Loulé, tem uma extensão de 24km, demora 50 minutos e transporta apenas 1 aluno. 
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De referir ainda que, na maioria das situações, existe uma relação direta entre as maiores distâncias 

percorridas e uma maior duração das viagens, no entanto, existem exceções, a saber: 

� A ligação entre a Ilha da Culatra/Cais Comercial de Faro tem uma extensão de 12km e um 

tempo médio de percurso de 45 minutos, explicada pela utilização de modo de transporte fluvial; 

� A ligação Salgados/Loulé dista 24km e tem uma duração de 50 minutos; 

� O percurso Ilha da Culatra/Olhão tem 10km distância e 30 minutos de duração, realizando-se, 

esta ligação, também em transporte fluvial; 

� As ligações Espargueira/Faro e Gorjões/Faro que distam 14 e 15 km, têm uma duração de 34 e 

35 minutos, respetivamente. 

Estes dados indicam que não é só a distância que condiciona o tempo de viagem mas também o modo 

de transporte utilizado 
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Gráfico 128. Duração da viagem origem <> destino em minutos 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Neste particular do transporte escolar, importa ainda mencionar o conjunto das ligações com maior 

número de alunos transportados, sendo elas: 

� Bela Curral/Faro - 83 alunos; 

� Montenegro/Faro - 53 alunos; 
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� Estoi/Faro - 46 alunos; 

� Santa Bárbara de Nexe/Estoi - 41 alunos; 

� Patacão/Montenegro - 40. 

Como curiosidade da análise da informação sobre o transporte escolar, salienta-se o facto de que os 

alunos que frequentam o ensino secundário se deslocam maioritariamente em direção a Faro, relação 

que não é tão direta nos outros ciclos de ensino. 

Parece-nos igualmente pertinente o fomento e sensibilização para a utilização de modos suaves, como a 

utilização da bicicleta, com maior incidência, por exemplo, nos alunos com mais de 15 anos, que detêm 

outra autonomia, em relação a idades inferiores, e que percorram distâncias mais reduzidas. Para este 

efeito é crucial a existência de infraestruturas de apoio aos modos suaves, sejam elas passeios 

confortáveis ou rede de ciclovias que englobem os equipamentos escolares, para que estes meios de 

deslocação sejam incutidos na utilização diária. Quanto melhores forem as condições para a utilização 

de um determinado modo de transporte, maior será a propensão para o utilizar. Estes incentivos para a 

utilização devem ser encarados como investimentos futuros, quer com a redução de custos de 

transporte, quer com a utilização de modos de deslocação que contribuem para uma mobilidade mais 

sustentável. 

 

5.2.6. 5.2.6. 5.2.6. 5.2.6. Transporte SocialTransporte SocialTransporte SocialTransporte Social    

Tem sido adotado nos últimos anos, e por diversos municípios, serviços de transporte social, com o 

objetivo de suprir necessidades específicas relacionadas com a cobertura territorial da rede de 

transportes públicos. Com o objetivo de facilitar as deslocações às sedes de freguesia dos cidadãos que 

residem em povoações mais ruralizadas, a Câmara Municipal de Faro, assegura gratuitamente 

transporte social aos munícipes residentes nas freguesias de Estoi e de Santa Bárbara de Nexe. 

São assim disponibilizados cinco percursos, um que faz um circuito na freguesia de Santa Bárbara de 

Nexe e 4 percursos que realizam circuitos na freguesia de Estoi, sendo, os locais de paragem, as 

frequências, o período de funcionamento, visíveis no quadro seguinte. Todos estes serviços realizam 

duas circulações, uma em cada sentido. 
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Quadro 97. Transportes Sociais, percursos, frequência e período de funcionamento. 

Serviço Percurso Frequência 
(2 sentidos) Período de funcionamento 

Estoi A Sítio da Murta e Azinhal Amendoeira 2 Segunda e quinta-feira 

Estoi C Sítio de Alcaria Cova – Sitio de Vale 
Grande 2 Segunda e quarta-feira 

Estoi D Sítio de Cerro do Lobo, Vale de Gralhas e 
Ariolos, Sitio da Areia e Vale de Seixos 2 Terça e quinta-feira 

Estoi E Estoi, Sitio do Guilhim e Sitio da Arjona 2 Terça e sexta-feira 

Santa Barbara 
de Nexe B 

Agostos, Sitio da Palhagueira e Sítio da 
Aldeia 2 Quarta-feira 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 

O percurso Estoi A inicia e termina o serviço no Centro de Saúde de Estoi (1). O percurso de ida inicia às 

9:05 e termina às 09:45; o percurso de volta inicia às 12:00 e termina 12:50. Efetua paragem junto à 

casa de João Pasudo (2), no Entroncamento com CR 4089 (3), Caminho dos Poços (4 e 5), 

Entroncamento com o CR 4074-2 (6), no Entroncamento com o CR 4081-1 (7),e no Cruzamento da Cruz 

da Espragueira (8). Realiza-se à segunda e à quinta-feira (percurso visível na Figura 50). 

O percurso Estoi C inicia e termina o serviço no Centro de Saúde de Estoi (1). O percurso de ida inicia às 

9:05 e termina às 09:45, o percurso de volta inicia às 12:00 e termina 12:40. Efetua paragem na Casa do 

Sapateiro (2), Café do Cerro ou paragem do autocarro (3) e no Café do Guerreiro (4). Realiza-se à 

segunda e à quarta-feira (percurso visível na Figura 50). 

O percurso Estoi D inicia e termina o serviço no Centro de Saúde de Estoi (1). O percurso de ida inicia às 

9:05 e termina às 09:45, o percurso de volta inicia às 12:00 e termina 12:35. Efetua paragem na Casa do 

Sr. Cavaco (2), Café do Preto (3), MASITRAVE (4) e no Monte da Virgínia Bispa (5). Realiza-se à terça-

feira e à quinta-feira (percurso visível na Figura 50). 
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Figura 50. Percurso dos circuitos Estoi A, C, D e E 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

O percurso Estoi E inicia e termina o serviço no Centro de Saúde de Estoi (1). O percurso de ida inicia às 

9:05 e termina às 09:50, o percurso de volta inicia às 12:00 e termina 12:45. Efetua paragem na Bomba 

de Gasolina (2), Cruzamento do Guilhim (3), Entrada do Caminho da Luísa Poleiro (4) e Entrada do 

Caminho da Voz de Cristal (5). Realiza-se à terça-feira e à sexta-feira (percurso visível na Figura 50). 
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O percurso Santa Bárbara de Nexe, visível na Figura 51, inicia e termina na Junta de Freguesia (1). Tem 

como pontos de paragem Agostos (2 e 3), Palhagueira (4), junto ao Café 38 (5) e em frente ao Poço da 

Silveira (6). A viagem de ida inicia-se às 09:05 e termina às 09:75; a viagem de volta inicia-se às 12:15 e 

termina às12:55. Este percurso realiza-se à quarta-feira. 

 
Figura 51. Circuito Santa Bárbara de Nexe B 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Tal como já foi referido em capítulos anteriores, o concelho de Faro apresenta em 2011 uma pirâmide do 

tipo envelhecida, o que reflete um reforço da população adulta conjugado com um aumento da 

esperança de vida. Estes factos contribuem, não só, para que o transporte social seja cada vez mais 

necessário, mas também para que sejam implementadas políticas que fomentem a utilização deste tipo 

de transporte, com contrapartidas visíveis na qualidade de vida da população mais envelhecida. 
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5.3. TRANSPORTE INDIVIDUAL 

Num contexto em que existe um peso considerável nas viagens realizadas em transporte individual 

(64%50) no município de Faro, traduzindo-se numa forte dependência do município em relação ao 

automóvel, colocam-se desafios importantes ao planeamento e à gestão da mobilidade. 

A utilização deste modo, está associada a focos de congestionamento que acontecem com maior ou 

menor frequência, acidentes, poluição, consumo excessivo de espaço para a circulação e 

estacionamento dos veículos. Se por um lado, o uso do transporte individual, veio permitir uma melhoria 

da qualidade de vida das pessoas (conforto, rapidez, independência etc.), por outro lado, contribui para a 

degradação significativa da qualidade de vida de muitas cidades51.  

A análise desenvolvida neste ponto permitiu a quantificação dos fluxos nas principais vias da rede 

rodoviária principal do município de Faro e aprofundar o conhecimento da carga colocada na rede de 

estradas do concelho. 

Na caracterização da procura atual do transporte individual foram utilizados os dados de tráfego 

disponíveis - contagens e inquéritos - realizados no âmbito da elaboração do Estudo de Mobilidade 

Interurbana “Algarve Central” (EMI). 

Desta forma, foram utilizados os dados dos seguintes postos de contagem no município de Faro: 

• 6 postos de contagem de veículos, em secção e direcionais (07:00-10:00 e 17:00-20:00); 

• 1 posto de contagem de veículos, em secção e direcionais (07:30-19:30). Neste posto foram 

realizados inquéritos aos automobilistas; 

• 2 postos de contagem classificada de veículos, em secção e direcionais (de 3 horas). 

Na Figura 52 apresenta-se a localização dos postos de contagem e do posto de inquérito já 

mencionados. No Gráfico 130 e Gráfico 131 é apresentada de forma mais detalhada o período horário 

em que decorreram os trabalhos em cada posto. 

 

 

 

                                                      
50 INE- Recenseamentos da População e Habitação, 2011 

51 Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes, Março 2011  
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Quadro 98. Postos de Contagem no município de Faro 

Posto de Contagem Localização Concelho 
Períodos de 
Contagem 
(H/Direção) 

Data 

27 Faro NW Faro 3h+3h 

S
em

an
a 

05
 a

 0
9 

de
 M

ar
ço

 

26 Faro NE Faro 3h+3h 

19 EN2-EN125-10 (N) Faro 3h 

18 EN2-EN125-10 (S) Faro 3h 

1 Aeroporto Faro 3h+3h 

37 Patacão Faro 3h+3h 

17 EN2-A22 Faro 3h+3h 

S
em

an
a 

12
 a

 
16

 d
e 

M
ar

ço
 

25 Estoi W Faro 3h+3h 

Fonte: EMI, 2012 

Quadro 99. Postos de Inquérito no município de Faro 

Posto de 
Inquérito 

Localização Concelho Data de realização 

5 Virgílios Faro 09-03-2012 

Fonte: EMI, 2012 
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Figura 52. Localização dos postos de contagens e do posto de inquérito 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 129 apresenta-se o volume de tráfego contabilizado no posto de inquérito, nos dois sentidos, 

bem como o número de inquéritos obtidos por posto. No conjunto, obtiveram-se 377 inquéritos válidos no 

município de Faro. 
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Gráfico 129. Volume de tráfego contabilizado no posto de inquérito ao TI 

Fonte: EMI, 2012 

No Gráfico 130 e Gráfico 131 apresenta-se a evolução horária dos fluxos contabilizados nos dois 

movimentos verificados no posto de inquérito ao longo do período horário considerado. 

Na análise dos movimentos 1 (entrada no município) e 2 (saída no município) em transporte individual é 

possível verificar um comportamento que se assemelha aos movimentos pendulares, com períodos de 

ponta de manhã e da tarde bem identificados.  

Deste modo, é percetível no movimento 1 que o período de ponta da manhã, entre 08:00-10:00, 

concentra 3 081 viagens realizadas em transporte individual. No mesmo período, o movimento 2 

concentra 1 946 de viagens realizadas em transporte individual. 

No período de ponta da tarde que decorre das 17:00-19:00, ocorre a situação inversa, o movimento 2 

concentra maior número de viagens com 3 198 viagens realizadas em transporte individual. 

Os restantes períodos, situados entre os períodos da manhã e os períodos da tarde, nos dois 

movimentos analisados, têm menor expressão contribuindo com valores nunca superiores 1 000 viagens 

realizadas em transporte individual. 

A existência de picos no período de ponta da manhã e no período de ponta da tarde, sobretudo no 

período da manhã no movimento de entrada e no período da tarde no movimento de saída do município 

de Faro, poderá ser justificada pelas viagens de ida para o trabalho localizado em Faro, e viagens de 

regresso a casa dos inquiridos, nos concelhos limítrofes, neste caso face à proximidade ao concelho de 

Olhão. 
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Gráfico 130. Volume de tráfego contabilizado no posto de inquérito ao TI – Movimento 1 (Entrada no município de Faro) 

Fonte: EMI, 2012 

 
Gráfico 131. Volume de tráfego contabilizado no posto de inquérito ao TI – Movimento 2 (Saída no município de Faro) 

Fonte: EMI, 2012 
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5.3.1. 5.3.1. 5.3.1. 5.3.1. Quantificação das viagensQuantificação das viagensQuantificação das viagensQuantificação das viagens    

5.3.1.1 Viagens totais 

A análise efetuada no Quadro 100 permite verificar a predominância das viagens internas quando 

comparada com as restantes tipologias de viagens, com um peso de 64%. Ainda no que concerne as 

tipologias de viagens, destaca-se o forte peso das viagens externas com 29% e as viagens de 

atravessamento com um peso menos significativo de 7%. 

Quadro 100. Tipologia de viagens no município de Faro 

Concelho 
 Internas Externas Atravessamentos 

Número Viagens % Número Viagens % Número Viagens % 

Faro 50 187 64% 22 668 29% 5 573 7% 

Fonte: EMI, 2012 

5.3.1.2 Viagens Internas 

Numa análise mais detalhada das viagens internas verifica-se que diariamente são geradas, no 

município de Faro, cerca de 50.187 viagens internas em transporte individual, sendo que destas, 29% 

(14.793 viagens) realizam-se no período de ponta da manhã (PPM), 40% (19.817 viagens) concentram-

se no período de ponta da tarde (PPT) e os restantes 31%, no resto do dia.  

Quadro 101. Geração de viagens internas em TI 

Concelho 
Viagens Internas Período de ponta da manhã  Período de ponta da tarde 

Número Viagens Número Viagens % Número Viagens % 

Faro 50 187 14 793 29% 19 817 40% 

Fonte: EMI, 2012 

Nos Quadro 102, Quadro 103 e Quadro 104 apresentam-se as matrizes origem/destino das viagens 

internas no período de ponta da manhã e no período de ponta da tarde e para o total diário em termos 

absolutos e em percentagem do total.  

O total diário de viagens internas com origem e destino em Faro apresentam um peso considerável no 

total das viagens realizadas pelos residentes, com cerca de 33 105 viagens diárias (66%). 

Quando analisamos o volume das viagens em transporte individual no período de ponta da manhã, 

verificamos que o volume das viagens com destino em Faro apresenta um maior peso, à exceção do 
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município de Loulé. No período de ponta da manhã, ocorre um comportamento inverso ao no período de 

ponta da tarde, pois o volume de viagens com origem no município de Faro apresenta um valor mais 

expressivo. 

Quadro 102. Matriz de procura de viagens origem/destino em TI (PPM) 

Concelho Albufeira Faro S. Brás 
Alportel 

Olhão Loulé Tavira 

Origem em 
Faro 

Número 772 9 318 450 1 752 2 238 262 

(%) 5,2% 63,0% 3,0% 11,8% 15,1% 1,8% 

Destino em 
Faro 

Número 1 178 9 318 701 3 187 1 626 1 354 

(%) 6,8% 53,7% 4,0% 18,4% 9,4% 7,8% 

Fonte: EMI, 2012 

Quadro 103. Matriz de procura de viagens origem/destino em TI (PPT) 

Concelho Albufeira Faro S. Brás 
Alportel 

Olhão Loulé Tavira 

Origem em 
Faro 

Número 694 10 800 642 3 789 2 836 1 056 

 % 3,5% 54,5% 3,2% 19,1% 14,3% 5,3% 

Destino em 
Faro 

Número 125 10 800 309 2 476 2 925 606 

 % 0,7% 62,6% 1,8% 14,4% 17,0% 3,5% 

Fonte: EMI, 2012 

Quadro 104. Matriz de procura de viagens origem/destino em TI total do dia agregado 

Concelho Albufeira Faro S. Brás 
Alportel 

Olhão Loulé Tavira 

Origem em 
Faro 

Número 1 242 33 105 1 163 7 754 5 231 1 693 

 % 2,5% 66,0% 2,3% 15,4% 10,4% 3,4% 

Destino em 
Faro 

Número 2 034 33 105 1 663 10 367 6 523 2 073 

 % 3,6% 59,4% 3,0% 18,6% 11,7% 3,7% 

Fonte: EMI, 2012 

No que concerne aos pares origem/destino mais significativos, destacam-se os estabelecidos entre os 

concelhos de Faro, Olhão e Loulé, como podemos verificar na Figura 53. Nas deslocações entre Faro e 

Olhão estima-se cerca de 18 121 viagens diárias, e entre Faro e Loulé 11 754 viagens diárias. 
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Figura 53. Viagem em transporte individual (total diário) 

Fonte: EMI, 2012 

5.3.2. 5.3.2. 5.3.2. 5.3.2. Caracterização das viagens Caracterização das viagens Caracterização das viagens Caracterização das viagens     

5.3.2.1 Duração média das viagens 

A análise do resultado aos inquéritos realizados e aos tempos de viagem neles declarados permite 

compreender qual a duração habitual e média das viagens realizadas. O Gráfico 132 apresenta a 

repartição das viagens terminadas em função da sua duração declarada, sendo possível verificar que as 

viagens de curta duração ou proximidade (<30 minutos) são pouco representativas no contexto do 

município de Faro, representam cerca de 21% do total de viagens realizadas.  

Os períodos dos 30-60 minutos e mais de 60 minutos de viagem representam os valores mais 

expressivos no contexto municipal, com cerca de 48% e 31% respetivamente do total das viagens 

realizadas, permitindo perceber que estas viagens efetuadas, são, essencialmente as de maior distância, 

remetendo-nos para as deslocações interconcelhias. 
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Gráfico 132. Duração média das viagens  

Fonte: EMI, 2012 

5.3.2.2 Motivo das viagens 

No que se refere à análise dos motivos das viagens, os motivos pendulares, ou seja “casa-trabalho” e 

“casa-escola” representam, na globalidade do município de Faro, 40% do total de viagens demonstrando 

a importância que este tipo de viagens (as obrigatórias) tem nos padrões de mobilidade. De salientar, o 

valor pouco representativo das viagens por motivo ”estudo” (7%) que poderá ser justificado pelo facto de 

se tratar de inquéritos rodoviários e portanto não tem em conta a população com uma idade inferior aos 

18 anos de idade. 

O motivo “em serviço” é apresentado como um dos principais motivos no município de Faro, com cerca 

de 28%, sendo importante aqui realçar que este valor poderá refletir também as deslocações em 

trabalho e que são declaradas, em muitos casos, como em serviço. 

Os motivos de deslocação por “saúde” representam 10% do total de viagens realizadas pelos inquiridos. 

Seguidamente, as viagens por motivo “escola”, “compras”, “lazer” e “acompanhar familiar”, apresentam 

7% respetivamente do total das viagens. As viagens por motivo “refeição” apresentam pouca expressão 

no total das viagens dos inquiridos, correspondendo a 2% do um total das viagens realizadas. 
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Gráfico 133. Motivo das viagens em TI 

Fonte: EMI, 2012 

5.3.3. 5.3.3. 5.3.3. 5.3.3. Caracterização dos inquiridos Caracterização dos inquiridos Caracterização dos inquiridos Caracterização dos inquiridos     

5.3.3.1 Idade e Sexo 

Na análise efetuada aos resultados obtidos, é evidente a predominância da população masculina na 

maioria das classes etárias. Contudo, é notório na classe dos 18 aos 24 anos predominância da 

população feminina no universo inquirido. Desta análise importa ainda referir que mais de 88% da 

população inquirida tem entre 25 e 64 anos. 
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Gráfico 134. Sexo e idade dos utilizadores de transporte individual 

Fonte: EMI, 2012 
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5.3.3.2 Atividade Profissional 

Do total de inquiridos, 63% são trabalhadores por conta de outrem, 13% são empresários e cerca de 9% 

são reformados. A percentagem de inquiridos que são estudantes e trabalhadores estudantes é de 6% e 

cerca de 3% são profissionais liberais. 
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Gráfico 135. Atividade profissional dos utilizadores do transporte individual 

Fonte: EMI, 2012 

5.3.3.3 Nível de Instrução 

No que se refere ao nível de instrução, verifica-se que do total de inquiridos 37% possui o 12º ano de 

escolaridade e 27% detêm curso universitário. Cerca de 16% declaram possuir o 9º ano, 10% instrução 

primária e 7% possuem o 6º ano. A percentagem de inquiridos com o curso médio/politécnico é muito 

reduzido, com cerca de 2%.  
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Gráfico 136. Nível de instrução dos utilizadores do transporte individual 

Fonte: EMI, 2012 
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5.3.3.4 Ocupação dos veículos 

No que concerne ao número de ocupantes por veículo constata-se que no posto de inquérito, mais de 

60% dos veículos tem apenas um ocupante e mais de 20% têm dois ocupantes. A taxa média de 

ocupação é de 1,45 ocupantes por veículo. 

 

5.5.5.5.3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Contagens de tráfego Contagens de tráfego Contagens de tráfego Contagens de tráfego     

Com o intuito de aprofundar o conhecimento da carga colocada sobre a rodovia, foram utilizadas as 

contagens referentes ao Estudo de Mobilidade Interurbana “Algarve Central” (EMI). 

Para a caracterização do tráfego do município de Faro, foram utilizados os volumes de tráfego referentes 

a 8 postos de contagem, do referido estudo, situados em intersecções viárias, estratégicas, nas vias 

mais importantes. Nas contagens foram discriminadas as classes de veículos (ligeiros e pesados), tendo 

sido realizadas separadamente para cada movimento existente e em períodos de 60 minutos. 

A Hora de Ponta da Manhã (HPM), na globalidade da rede, registada entre as 07:00 e as 10:00, 

apresenta volumes de tráfego superiores aos verificados na Hora de Ponta da Tarde (HPT), registada 

entre as 17:00 e as 20:00, traduzindo uma certa homogeneidade entre ambos os períodos.  

O Nível de Serviço, como medida descritiva das condições de circulação dos fluxos de tráfego e da 

qualidade de serviço prestado aos utilizadores da oferta rodoviária, permite detetar os lanços da 

infraestrutura onde ocorrem situações de congestionamento nas horas de ponta atual: níveis E e F e 

conhecer quais os elementos da rede viária que ainda apresentam reservas de capacidade: níveis A, B e 

C (Quadro 105).  

Apresenta-se uma chave cromática com as classificações dos níveis de serviço e as respetivas 

condições de funcionamento do trânsito para facilitar a leitura do quadro seguinte que apresenta o 

resumo dos níveis de serviço dos vários pontos estratégicos onde foi apurada a carga de tráfego por 

movimento. 

 

 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

309 

 

 Quadro 105. Classificação das condições de funcionamento 

 

 

 

 

 

 

Análise das Condições de Funcionamento nas Intersecções 

A análise das condições de funcionamento seguiu uma metodologia correspondente a cada tipo de nó. 

Esta análise incide fundamentalmente na avaliação das condições de funcionamento dos nós na época 

em análise. 

É importante referir que os níveis de serviço nos ramos dos nós viários dependem não só dos volumes 

de tráfego contados (em hora de ponta) para cada um dos movimentos mas também da sua 

configuração geométrica e do esquema de prioridades. 

Para o cálculo dos Níveis de Serviço, independentemente da metodologia de cálculo adotada, 

converteram-se os volumes de tráfego registados por tipo de veículo em Unidades de Veículos Ligeiros 

Equivalentes (UVLE) de forma a uniformizar os valores obtidos e integrar, nos cálculos, a influência da 

proporção de veículos pesados em cada uma das entradas. 

 

Análise das condições de funcionamento (posto 1) 

O posto de contagem 1, cuja localização é visível na Figura 54, foi analisado de acordo com a 

metodologia de cálculo para rotundas, tendo-se observado, níveis de serviço “A” nos três ramos para 

todos os períodos da análise. Em termos de condições de funcionamento, apresenta condições fluídas 

na globalidade dos ramos (Quadro 106). 

Classificação Condições de Funcionamento 

A Fluidas 

B Boas  

C Razoáveis 

D Satisfatórias 

E Instáveis 

F Congestionadas 
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Figura 54. Localização do Posto 1 

Fonte: mpt®, 2014 

Quadro 106. Análise das condições de funcionamento do posto 1 

HPM 
 

HPT 

Ramo 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço Ramo 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço 

(UVLE) (UVLE) 

A     A     

07:00 - 08:00 293 A 17:00 - 18:00 454 A 

08:00 - 09:00 287 A 18:00 - 19:00 471 A 

09:00 - 10:00 136 A 19:00 - 20:00  406 A 

B     B     

07:00 - 08:00 411 A 17:00 - 18:00 496 A 

08:00 - 09:00 446 A 18:00 - 19:00 359 A 

09:00 - 10:00 213 A 19:00 - 20:00  303 A 

C     C     

07:00 - 08:00 281 A 17:00 - 18:00 406 A 

08:00 - 09:00 397 A 18:00 - 19:00 303 A 

09:00 - 10:00 156 A 19:00 - 20:00  287 A 

Fonte: mpt®, 2014 
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Análise das condições de funcionamento (posto 5) 

No posto de contagem 5, com base nos resultados auferidos nos movimentos analisados (1 e 2) 

podemos concluir que no HPM, o movimento 1 apresenta condições “razoáveis” a “satisfatórias”, 

enquanto o movimento 2 corresponde a condições de funcionamento “boas”, com um nível de serviço 

“B”. 

No período de ponta da tarde, o movimento 2 apresenta um nível de serviço “D”, com condições 

satisfatórias nos períodos entre as 16:30 e 18:30, enquanto o movimento 1 apresenta condições 

razoáveis de circulação, com um nível de serviço “C”. 

 
Figura 55. Localização do posto 5 

Fonte: mpt®, 2014 

Quadro 107. Análise das condições de funcionamento do posto 5 

HPM HPT 

MOV 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço MOV 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço 

(UVLE) (UVLE) 

M1     M1     

07:30 - 08:30 1229 D 16:30 - 17:30 977 C 

08:30 - 09:30 981 C 17:30 - 18:30 874 C 

09:30 - 10:30 985 C 18:30 - 19:30 456 A 
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M2     M2     

07:30 - 08:30 640 B 16:30 - 17:30 1302 D 

08:30 - 09:30 638 B 17:30 - 18:30 1182 D 

09:30 - 10:30 776 B 18:30 - 19:30 756 B 

Fonte: mpt®, 2014 

Análise das condições de funcionamento (posto 17) 

Neste ponto de contagem , o HPM apresenta, nos movimentos 1, 2, 5 e 6, condições de circulação 

“fluídas”. O movimento 3 apresenta, entre as 07:00 e as 10:00, “boas” condições de circulação, enquanto 

que para o mesmo período, o movimento 4 apresenta condiçoes de circulação “satifatórias”.  

No horário de ponta da tarde, os movimentos 1, 5 e 6 apresentam condições “fluidas” de circulação. O 

movimento 2, 3 e 4 funciona em “boas” condições de circulação, não ultrapassando o nível de serviço 

“C”. 

 
Figura 56. Localização do posto 17 

Fonte: mpt®, 2014 
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Quadro 108. Análise das condições de funcionamento do posto 17 

HPM HPT 

MOV 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço MOV 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço 

(UVLE) (UVLE) 

M1     M1     

07:00 - 08:00 156 A 17:00 - 18:00 196 A 

08:00 - 09:00 157 A 18:00 - 19:00 194 A 

09:00 - 10:00 77 A 19:00 - 20:00  157 A 

M2     M2     

07:00 - 08:00 76 A 17:00 - 18:00 127 B 

08:00 - 09:00 74 A 18:00 - 19:00 139 B 

09:00 - 10:00 37 A 19:00 - 20:00  113 A 

M3      M3      

07:00 - 08:00 136 B 17:00 - 18:00 58 B 

08:00 - 09:00 128 B 18:00 - 19:00 62 B 

09:00 - 10:00 59 A 19:00 - 20:00  66 B 

M4     M4     

07:00 - 08:00 420 D 17:00 - 18:00 267 C 

08:00 - 09:00 394 D 18:00 - 19:00 190 C 

09:00 - 10:00 167 B 19:00 - 20:00  138 B 

M5     M5     

07:00 - 08:00 225 A 17:00 - 18:00 411 A 

08:00 - 09:00 216 A 18:00 - 19:00 354 A 

09:00 - 10:00 105 A 19:00 - 20:00  299 A 

M6     M6     

07:00 - 08:00 205 A 17:00 - 18:00 127 A 

08:00 - 09:00 201 A 18:00 - 19:00 105 A 

09:00 - 10:00 99 A 19:00 - 20:00  79 A 

Fonte: mpt®, 2014 
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Análise das condições de funcionamento (posto 18) 

Na análise do posto de contagem 18, analisaram-se as junções existentes entre Variante e a EN125. Na 

maioria dos períodos analisados correspondentes ao Horário Ponta de Almoço (HPA), obteve-se um 

nível de serviço “A”, para os movimentos 1, 2 e 4. No movimento 3, obteve-se um nível de serviço “B”, 

correspondente a condições de funcionamento “boas”. 

 
Figura 57.Localização do posto 18 

Fonte: mpt®, 2014 

Quadro 109. Análise das condições de funcionamento do posto 18 

HPA 

MOV 
Volume de Tráfego 

Nível de Serviço 
(UVLE) 

M1     

12:00 218 A 

13:00 224 A 

14:00 243 A 

M2     

12:00 322 A 

13:00 310 A 

14:00 384 A 

M3      

12:00 261 A 
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13:00 357 B 

14:00 348 B 

M4     

12:00 184 A 

13:00 173 A 

14:00 169 A 

Fonte: mpt®, 2014 

Análise das condições de funcionamento (posto 19) 

À semelhança do posto de contagem 18, também o posto 19 corresponde a uma junção com a via de 

circulação designada como Variante à EN125. Em todos os períodos analisados, obteve-se um nível de 

serviço “A”, correspondente a condições de circulação “fluidas”. 

 
Figura 58.Localização do posto 19 

Fonte: mpt®, 2014 
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Quadro 110. Análise das condições de funcionamento do posto 19 

HPA 

MOV 
Volume de Tráfego 

Nível de Serviço 
(UVLE) 

M1     

12:00 343 A 

13:00 306 A 

14:00 360 A 

M2     

12:00 172 A 

13:00 148 A 

14:00 140 A 

Fonte: mpt®, 2014 

Análise das condições de funcionamento (posto 26) 

Na análise da rotunda do posto 26, obteve-se praticamente em todos os ramos analisados, no HPM o 

nível de serviço “A”, com a exceção do ramo B, que no período entre 08:00-09:00 obteve o nível de 

serviço “B”.  

No HPT, os ramos A e B apresentam condições “boas” a “razoáveis”, entre as 17:00 e as 19:00. Nos 

restantes períodos apresentam condições de circulação “fluidas”. 

 
Figura 59.Localização do posto 26 

Fonte: mpt®, 2014 
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Quadro 111. Análise das condições de funcionamento do posto 26 

HPM HPT 

Ramo 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço Ramo 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço 

(UVLE) (UVLE) 

A     A     

07:00 - 08:00 761 A 17:00 - 18:00 1211 B 

08:00 - 09:00 698 A 18:00 - 19:00 1350 C 

09:00 - 10:00 292 A 19:00 - 20:00  1094 A 

B     B     

07:00 - 08:00 880 A 17:00 - 18:00 1373 C 

08:00 - 09:00 1315 B 18:00 - 19:00 1205 B 

09:00 - 10:00 674 A 19:00 - 20:00  787 A 

C     C     

07:00 - 08:00 312 A 17:00 - 18:00 641 A 

08:00 - 09:00 436 A 18:00 - 19:00 773 A 

09:00 - 10:00 161 A 19:00 - 20:00  606 A 

Fonte: mpt®, 2014 

Análise das condições de funcionamento (posto 27) 

O posto de contagem 27 foi analisado de acordo com a metodologia do cálculo das rotundas, tendo-se 

observado, na maioria dos períodos do HPM, níveis de serviço “A”. 

No HPT, à semelhança do HPM, apresenta, na sua maioria, níveis de serviço “A”, com exceção do ramo 

B, que apresenta no período compreendido entre as 17:00 e 18:00 um nível de serviço “B”, e entre 18:00 

e 19:00, um nível de serviço “D”, correspondendo a condições de circulação “satisfatórias”. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

318 

 

 

Figura 60.Localização do posto 27 

Fonte: mpt®, 2014 

 Quadro 112. Análise das condições de funcionamento do posto 27 

HPM HPT 

Ramo 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço Ramo 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço 

(UVLE) (UVLE) 

A     A     

07:00 - 08:00 80 A 17:00 - 18:00 104 A 

08:00 - 09:00 95 A 18:00 - 19:00 99 A 

09:00 - 10:00 53 A 19:00 - 20:00  81 A 

B     B     

07:00 - 08:00 1559 B 17:00 - 18:00 1644 B 

08:00 - 09:00 1480 A 18:00 - 19:00 2057 D 

09:00 - 10:00 664 A 19:00 - 20:00  1580 A 

C     C     

07:00 - 08:00 1162 A 17:00 - 18:00 1088 A 

08:00 - 09:00 1243 A 18:00 - 19:00 990 A 

09:00 - 10:00 480 A 19:00 - 20:00  854 A 
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D     D     

07:00 - 08:00 856 A 17:00 - 18:00 996 A 

08:00 - 09:00 932 A 18:00 - 19:00 967 A 

09:00 - 10:00 411 A 19:00 - 20:00  724 A 

Fonte: mpt®, 2014 

Análise das condições de funcionamento (posto 37) 

No posto de contagem 37 verificou-se, no horário de ponta da manhã, que a maioria dos movimentos 

analisados apresentava condições de circulação “razoáveis”. Importa realçar que, em todos os 

movimentos, no período horário compreendido entre 09:00 e 10:00, não apresentava condições de 

constrangimento na circulação, correspondendo a um nível de serviço “A”. 

No período de ponta da tarde, obteve-se, praticamente em todos os ramos analisados, o nível de serviço 

“C”, com a exceção do movimento 1, no período compreendido entre 18:00 e 19:00, no qual se obteve o 

nível de serviço com condições “satisfatórias” - “D”. 

 

Figura 61.Localização do posto 37 

Fonte: mpt®, 2014 
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Quadro 113. Análise das condições de funcionamento do posto 37 

HPM HPT 

MOV 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço MOV 

Volume de 

Tráfego Nível de Serviço 

(UVLE) (UVLE) 

M1     M1     

07:00 - 08:00 1040 B 17:00 - 18:00 1397 C 

08:00 - 09:00 1390 C 18:00 - 19:00 1622 D 

09:00 - 10:00 606 A 19:00 - 20:00  1362 C 

M2     M2     

07:00 - 08:00 1215 C 17:00 - 18:00 1313 C 

08:00 - 09:00 1256 C 18:00 - 19:00 1443 C 

09:00 - 10:00 579 A 19:00 - 20:00  1160 C 

M3      M3      

07:00 - 08:00 1165 C 17:00 - 18:00 1460 C 

08:00 - 09:00 1213 C 18:00 - 19:00 1443 C 

09:00 - 10:00 651 A 19:00 - 20:00  1312 C 

M4     M4     

07:00 - 08:00 1102 B 17:00 - 18:00 1427 C 

08:00 - 09:00 1207 C 18:00 - 19:00 1473 C 

09:00 - 10:00 573 A 19:00 - 20:00  1267 C 

Fonte: mpt®, 2014 

Os níveis de serviço apresentados nas vias mais importantes e estratégicas do município permitem 

concluir, que existem condições de circulação fluídas na globalidade dos ramos. Contudo, registaram-se 

em alguns ramos dos nós viários, condições de funcionamento “satisfatórias”, nos períodos de ponta da 

manhã e da tarde, identificados nos pontos de contagem localizados na EN 125, na EN 2, na rotunda 

existente entre a Avenida Calouste Gulbenkian e Avenida José Maria Nunes, e no IC4. 

 

5.3.5. 5.3.5. 5.3.5. 5.3.5. Evolução do tráfego na A22Evolução do tráfego na A22Evolução do tráfego na A22Evolução do tráfego na A22    

A rede rodoviária do concelho de Faro pode ser divida em três níveis hierárquicos, de acordo com as 

características das vias e categorias administrativas que as integram, compostas por: 
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• Autoestrada/Itinerário Complementar; 

• Estradas Nacionais; 

• Estradas Regionais. 

Ao nível hierárquico superior destaca-se a IP1/A22 que atravessa o concelho de oeste a este e que 

permite fazer a ligação do concelho, desde a zona costeira, com as principais vias de ligação ao resto do 

País e a Espanha. Intersectando com a A2/IC1 e IC4/A22 no concelho de Albufeira, e com a IC27 no 

concelho de Castro Marim, permite uma boa acessibilidade aos distritos envolventes através de vias de 

igual nível hierárquico. 

A análise efetuada teve em conta os dados de tráfego médio diário da A22 disponibilizados pelo IMT 

(Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP), referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013. 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução do tráfego médio diário mensal (TMDM) e do tráfego médio 

diário anual (TMDA), nos sublanços da A22 que atravessam o município de Faro, em data anterior à 

introdução das portagens (dezembro 2011) e em data posterior à introdução de portagens (2012 e 2013). 

Numa primeira análise, é identificável na comparação do TMDM nos meses dos últimos anos, uma 

quebra acentuada de tráfego, com uma diminuição do tráfego médio diário mensal entre 2011 e 2012, 

como podemos verificar no quadro seguinte. Entre 2012 e 2013, há uma estabilização do tráfego, 

registando um aumento residual do trafego no sublanço Loulé - Faro (Aeroporto) e uma diminuição de 

tráfego pouco expressiva nos sublanços Faro (Aeroporto) - Faro (Estoi) e Faro (Estoi) - Olhão.  

Quadro 114. Evolução do tráfego médio diário mensal e anual, nos troços da A22 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2011 21 768 23 287 24 301 27 158 26 133 29 444 36 317 42 326 29 630 24 443 19 968 10 821 26 300

2012 8 688 9 153 10 448 11 758 12 077 14 439 19 801 24 903 15 698 11 568 8 609 8 289 12 953

2013 7 784 8 604 9 670 11 234 12 186 14 801 19 811 26 342 16 542 12 753 9 833 9 213 13 231

2011 11 624 13 793 12 573 15 014 13 593 16 288 21 477 27 132 16 507 12 731 10 865 6 932 14 877

2012 6 315 6 867 7 493 8 133 7 972 9 705 13 563 17 861 10 055 7 299 6 053 5 866 8 932

2013 5 699 6 247 6 890 7 309 7 679 9 484 13 100 18 509 10 272 7 745 6 734 6 402 8 839

2011 11 178 12 196 12 396 14 697 13 126 15 876 21 565 27 139 16 225 12 478 10 284 5 893 14 421

2012 4 418 4 985 5 487 6 485 6 078 7 923 11 866 16 202 8 605 5 563 4 205 4 198 7 168

2013 3 927 4 443 5 156 5 427 5 783 7 647 11 333 16 796 8 631 5 913 4 754 4 648 7 038
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Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
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A análise dos dados do tráfego médio diário mensal nos sublanços que cruzam o município de Faro 

representados nos gráficos seguintes permite-nos concluir: 

• Em 2011 e 2012, o sublanço Loulé - Faro (Aeroporto) registou uma diminuição do valor médio do 

tráfego médio diário anual (TMDA) com 26 300 e 12 953 veículos, respetivamente. Entre 2012 e 

2013, o valor médio do tráfego médio diário anual aumenta atingindo um valor de 13 231 

veículos; 

• Em 2011 e 2012, o sublanço de Faro (Aeroporto) – Faro (Estoi) regista uma diminuição do valor 

médio do TMDA com 14.877 e 8.932 veículos, respetivamente. Entre 2012 e 2013, o valor médio 

do TMDA regista uma diminuição residual, atingindo um valor de 8 839 veículos; 

• Em 2011 e 2012, o sublanço Faro (Estoi) - Olhão regista uma diminuição do valor médio do 

TMDA com 14 421 e 7 168 veículos, respetivamente. Entre 2012 e 2013, o valor médio do TMDA 

regista uma diminuição pouco expressiva, atingindo um valor de 7 038 veículos; 

• Em 2013, o sublanço de Loulé - Faro (Aeroporto) detém o maior valor médio de TMDA com 13 

231 veículos, seguido do sublanço Faro (Aeroporto) - Faro (Estoi) com 8 839 veículos; 

• Os três sublanços analisados registam picos no período balnear nos três períodos analisados 

(2011,2012 e 2013), com destaque para os meses de julho e agosto; 

• A variação do TMDM entre 2011 e 2012 nos três sublanços analisados é sempre negativa, com 

um valor mínimo no mês de dezembro na ordem dos -15% no sublanço Faro (Aeroporto) - Faro 

(Estoi) e com o valor máximo no mês de fevereiro, com -61% na ligação Loulé-Faro (Aeroporto); 

• Entre 2012 e 2013, a variação TMDM nos sublanços entre Faro (Aeroporto) - Faro (Estoi) e Faro 

(Estoi) - Olhão é sempre negativa desde janeiro até julho, registando o valor mais baixo no mês 

de abril, com cerca de -16% na ligação Faro (Estoi) - Olhão. Nos restantes meses regista-se uma 

variação positiva; 

• O sublanço de Loulé - Faro (Aeroporto) detém o valor mais elevado de variação positiva, entre 

2012 - 2013, com cerca de 14% no mês de novembro. 

De realçar ainda, e segundo os dados das Estradas de Portugal, no IC4 (São João da Venda) e EN125-

10 (Aeroporto) foi registado um tráfego médio diário anual (TMDA) de 41 116 veículos, em 2013, cujo 

80% do tráfego decorre entre o período horário compreendido entre as 07:00-20:00 
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Gráfico 137. Evolução do TMDM no sublanço - Loulé - Faro (Aeroporto) 

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP  
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Gráfico 138. Variação do TMDM no sublanço - Loulé - Faro (Aeroporto)  

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP  
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Gráfico 139. Evolução do TMDM no sublanço - Faro (Aeroporto) - Faro (Estoi) 

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP  

-46%
-50%

-40%
-46%

-41% -40%
-37%

-34%
-39%

-43% -44%

-15%

-10% -9% -8% -10%
-4% -2% -3%

4% 2%
6%

11% 9%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Faro (Aeroporto) - Faro (Estoi)

Variação %  -(2011-2012) Variação %  -(2012-2013)
 

Gráfico 140. Variação do TMDM no sublanço - Faro (Aeroporto) - Faro (Estoi) 

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
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Gráfico 141. Evolução do TMDM no sublanço – Faro (Estoi) - Olhão 

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
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Gráfico 142. Variação do TMDM no sublanço – Faro (Estoi) - Olhão 

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
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A análise efetuada evidencia o impacto causado com a introdução das portagens na A22 a partir de 

dezembro de 2011, o que poderá traduzir-se num aumento de procura na EN125/ER125.  

Deste modo, a introdução de portagens eletrónicas provocou alterações nos padrões de mobilidade na 

Região do Algarve, nomeadamente no município de Faro. Para além, do efeito da introdução das 

portagens, acresce o efeito da atual conjuntura económico-financeira que afeta os cidadãos e empresas 

e que se reflete de uma forma generalizada, na evolução do tráfego da Região do Algarve. 
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5.4. MODOS SUAVES 

A caracterização das deslocações ao nível dos modos suaves é hoje uma etapa relevante no contexto 

da gestão da mobilidade nas cidades contemporâneas. O município de Faro não foge a exceção. 

Os modos suaves são entendidos como “meios de deslocação e transporte de velocidade reduzida, 

ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem emissões de gases para a atmosfera 

como a simples pedonabilidade ou a deslocação com recurso a bicicletas, patins, skates, trotinetas ou 

quaisquer outros similares, encarados como uma mais-valia económica, social e ambiental, e alternativa 

real ao automóvel”.52 

Atualmente, os centros urbanos encontram-se saturados de veículos automóveis. Este aumento ao longo 

dos anos proporcionou um agravamento da poluição sonora e atmosférica e originou o 

congestionamento do espaço de circulação e de estacionamento, que se tornou cada vez mais escasso. 

No quadro da sustentabilidade, as normas europeias em vigor são drásticas e apresentam parâmetros 

rigorosos que devem ser cumpridos, tendo em vista a sustentabilidade dos territórios que compõem os 

estados membros. A introdução de formas de mobilidade suave, com reflexos diretos no ambiente e, 

consequentemente na saúde dos indivíduos, está no centro das preocupações das estratégias da 

mobilidade e ambiente na União Europeia. Nesse sentido houve, por parte dos cidadãos europeus, um 

aumento da procura de transportes alternativos, como os transportes públicos (autocarro, metro ou 

comboio), a bicicleta ou outros veículos de duas rodas a motor. 

Diversos estudos internacionais demonstram que o modo pedonal é o mais eficiente nas deslocações 

até 1Km, enquanto a bicicleta é a opção mais competitiva nas deslocações até 4Km, sendo um modo até 

mais rápido do que a opção pelo transporte individual quando se considera o tempo de acesso até ao 

veículo e a procura de estacionamento53. 

Desta forma, o Plano de Mobilidade deve integrar a mobilidade sustentável, assegurando uma gestão 

adequada do espaço público, com recurso aos transportes coletivos e aos modos suaves. Assim se 

proporciona melhor qualidade urbana, pela redução da emissão de gases poluentes e do ruído, bem 

como pela eficiência energética ao nível dos transportes 

 

                                                      
52  Definição alinhada segundo a Resolução da Assembleia da República número 3/2009, de 23 de janeiro 

53 IMTT - Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes, março 2011 
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5.4.1. 5.4.1. 5.4.1. 5.4.1. Rede PedonalRede PedonalRede PedonalRede Pedonal    

Andar a pé constitui um modo de transporte barato e acessível, e uma boa rede pedonal pode promover 

um acesso equitativo a serviços e equipamentos. Pode mesmo entender-se que os passeios constituem 

os espaços mais democráticos da cidade, porque neles circulam livremente, sem necessidade de licença 

de condução ou veículo, pessoas de qualquer idade, grupo ou classe social54. 

As deslocações a pé estão presentes na cadeia de mobilidade/atividades diárias da população ativa e a 

sua importância não pode ser desprezada no contexto dos diferentes modos de deslocação. Quase 

todas as viagens incluem, de forma simples ou conjugada com outros modos de deslocação, um trajeto a 

pé. 

A melhoria da qualidade das deslocações pedonais, através do investimento na construção, qualificação 

e reabilitação de infraestruturas, terá um impacte significativo na qualidade de vida das pessoas. Por 

outro lado, numa sociedade em envelhecimento, resultante, por um lado, do aumento significativo de 

pessoas idosas face à diminuição da taxa de natalidade, por outro, do aumento da esperança de vida, 

colocam novos desafios ao planeamento da mobilidade suave, impondo uma abordagem multidisciplinar 

visando a aplicação de conceitos integrados de desenho urbano. 

O desenho urbano desempenha um papel fundamental no contexto das deslocações pedonais e deve 

funcionar como um elemento de inclusão social e, assim responder às necessidades de toda a 

população, tendo por base o conceito “Design Universal”, ”Design inclusivo” ou “Design para Todos”. 

A não organização do espaço público e dos elementos urbanos que dele fazem parte poderá levar à 

criação de lugares não pensados e não desejados. Para a criação de lugares inclusivos, todos os 

elementos de mobiliário urbano que normalmente se localizam no espaço público, devem ser colocados 

nos seus devidos lugares, proporcionando, assim, espaços organizados e inclusivos. Assim, a circulação 

do peão é privilegiada, realizando-se intuitivamente, sem elementos surpresa que dificultem o percurso 

acessível. 

De acordo com Os Territórios (Sociais) da Mobilidade (Teles, Paula 2005) estas reflexões conduzem ao 

conhecimento e valorização de novos padrões de mobilidade que não podem ser ignorados, aquando 

dos projetos de planeamento urbanístico e da mobilidade, uma vez que essa ignorância pode originar 

territórios excluídos. 

 

                                                      
54 Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa – Via Pública – Volume 2; Dezembro 2013  
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5.4.1.1 Enquadramento legal 

Recentemente, com a publicação do Decreto-Lei número 163/2006 de 8 de agosto, que veio substituir o 

Decreto-Lei número 123/1997 de 22 de maio, e com a Lei número 46/2006 de 28 de agosto, deu-se um 

importante salto em matéria de acessibilidade para Todos. O primeiro diploma legal, no sentido de 

promover a acessibilidade para Todos, o segundo, com o objetivo de proibir e punir a discriminação em 

razão da deficiência e da existência de risco agravado para saúde. 

O Decreto-Lei número 163/2006 de 8 de agosto, aumentou o valor das coimas a aplicar, introduziu a 

participação ativa das organizações de pessoas com deficiência, aperfeiçoou as normas existentes e 

acrescentou parâmetros que, até à data, não eram considerados. 

As Normas Técnicas para melhoria da acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

publicadas no Anexo I do Decreto-Lei número 163/2006 de 8 de agosto, entre outros pontos importantes, 

passaram a abranger o parque habitacional que se encontrava omisso na legislação anterior e introduziu 

o conceito de “Percurso Acessível”, dedicado essencialmente a questões de mensuração, áreas de 

ocupação, áreas de manobra e posicionamento de elementos. 

O Governo criou também o Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiências ou 

Incapacidade (PAIPDI), adotado pela Resolução do Conselho de Ministros número 120/2006, de 21 de 

setembro. O PAIPDI definiu um conjunto de medidas de atuação dos vários departamentos 

governamentais, bem como as metas a alcançar no período compreendido entre 2006/2009 com vista a 

criar uma sociedade que garanta a participação efetiva das pessoas com deficiência. 

Em 2007, o Governo Português criou e lançou, ainda, o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 

(PNPA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros número 9/2007, de 17 de janeiro. 

A importância das deslocações pedonais tem sido referida pela Comissão Europeia, através de vários 

documentos: “Livro Branco” (2001 e 2006); “Livro Verde” (2007), “O Plano de Ação para a Mobilidade 

Urbana” (2009) e o documento “Um futuro sustentável para os transportes” (2009)55. 

 

5.4.1.2 Viagens a Pé 

Num contexto em que existem diferentes modos de transporte nas mobilidades do município de Faro, e 

que a maior parte dos residentes do município faz viagens em automóvel (66%), as viagens a pé 

assumem, no município, um peso bastante significativo, na ordem dos 24% do total das viagens 

                                                      
55 IMTT - Rede Pedonal – Princípios de planeamento e desenho, março 2011  
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realizadas pelos residentes56, constituindo-se como o segundo modo mais utilizado, como é visível no 

Gráfico 143. 
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Gráfico 143. Repartição modal das viagens no município de Faro 

Fonte: EMI, 2012 

Cerca de 27 588 viagens são realizadas a pé pelos residentes em Faro, destacando-se as freguesias da 

cidade de Faro - Sé/São Pedro e a freguesia de Montenegro, com 14 512 e 11 499 viagens efetuadas, 

respetivamente. 

As freguesias com maior peso de viagens realizadas a pé são as freguesias da Sé e São Pedro, com 

53% do total das viagens a corresponderem a viagens pedonais, só então surge Montenegro com 41%. 

As restantes freguesias têm menor expressão das viagens realizadas a pé. 

                                                      
56 Com base no resultado dos inquéritos realizados aos residentes de Faro no âmbito do “Estudo da Mobilidade Interurbana 
“Algarve Central” - EMI, 2012 
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Figura 62. Deslocações a pé, em Faro 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, Março 2010 

5.4.1.3 Condições de Acessibilidade e Mobilidade Pedonal 

O presente capítulo apresenta, de forma complementar, os problemas de acessibilidade e mobilidade 

pedonal para Todos, que se concentram no município de Faro. Neste sentido, a perceção do estado da 

acessibilidade municipal contribuirá, de forma mais eficaz e imediata, para a melhoria da qualidade do 

ambiente urbano do município de Faro e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos que aí residem, trabalham ou visitam. 

Deste modo, é realizada uma breve análise das tipologias de barreiras que vão “pontuando” o território, 

tendo por base de verificação o Decreto-Lei número 163/2008 de 8 de agosto, e no apoio à interpretação 

da lei, o “Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos” (2007) 

De forma sistematizada, estas barreiras dividem-se em fixas e móveis. As barreiras fixas são as 

barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Por barreiras fixas entendem-se os elementos urbanos que 

permanecem no local, constituindo-se parte integrante do espaço público, como candeeiros, sinalética, 

papeleiras, contentores do lixo, entre outros.  

Por sua vez, as barreiras móveis correspondem ao tipo de objetos que mudam indefinidamente de 

posição e local, podendo traduzir-se em exemplos como automóveis estacionados em cima dos 

passeios, esplanadas desordenadas ou mercadorias junto à entrada dos estabelecimentos comerciais. 

As tipologias de barreiras presentes no município de Faro encontram-se, em geral, associadas à 

morfologia urbana do território. Por exemplo, a ausência ou subdimensionamento de passeio está 

normalmente associada a vias de perfil reduzido que correspondem a núcleos mais antigos do município, 

como é o caso do centro histórico da cidade de Faro. 
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Neste sentido, reforçamos as diretrizes da legislação das acessibilidades, que afirma, que todas as áreas 

urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos pedonais, designados de acessíveis, que 

proporcionem o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade condicionada a todos os 

pontos relevantes da estrutura ativa dos centros urbanos, nomeadamente, lotes construídos, 

equipamentos coletivos, espaços públicos de recreio e lazer, espaços de estacionamento de viaturas, 

locais de paragem temporária de viaturas para entrada e saída de passageiros e paragens de 

transportes coletivos. 

Assim, a análise das condições de acessibilidade da rede pedonal no município, tem em consideração a 

presença de uma rede de percursos pedonais acessíveis, que deve ser contínua e coerente, abranger 

toda a área urbanizada e encontrar-se articulada com as atividades e funções urbanas realizadas, tanto 

no solo público, como no domínio privado. 

A rede pedonal existente no concelho de Faro é constituída por passeios e demais percursos pedonais 

pavimentados, passagens de peões e ainda ruas de uso exclusivamente pedonal. 

 

Cidade de Faro 

A estrutura da rede viária da cidade de Faro é uma estrutura rádio concêntrica incompleta, em que o polo 

geométrico coincide com o polo funcional (centro da cidade). A estrutura viária principal da cidade de 

Faro foi influenciada pela fisiografia do território e é o resultado da evolução urbanística dos últimos 

anos. A cidade está limitada a poente e a sul pela Ria Formosa, com a linha de caminho-de-ferro a 

constituir uma barreira física que é transposta pela rede viária em poucos pontos: a poente nos acessos 

à zona da estação de caminho-de-ferro e a nascente nos acessos ao Porto Comercial57. 

A cidade de Faro é composta por aglomerados heterogéneos, incorporando vários tipos de malha 

urbana, distintas pela sua morfologia e tipo de ocupação: centro histórico, zona circundante ao centro 

histórico e zonas de expansão. 

Os passeios existentes nas diversas partes na cidade de Faro são, na sua maioria, em calçada. A 

degradação que este tipo de pavimento apresenta em algumas partes da cidade confere muita 

irregularidade ao piso e, portanto, muito desconforto e dificuldades de locomoção para população em 

geral. 

Para além disso, em condições meteorológicas adversas (chuva) e em alguns casos aliado este facto à 

inclinação existente nos passeios, o piso torna-se escorregadio, o que pode acarretar acidentes graves 

                                                      
57 “Plano Mobilidade Sustentável de Faro, Relatório de Diagnostico “ - 2007 
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por parte de quem os percorre, constituindo-se como uma armadilha para os peões, sobretudo para os 

mais idosos, devido à forma como estes se deslocam, exemplos visíveis na Figura 63. 

Em muitos casos, a sua deficiente aplicação e ausência de manutenção tem consequências muito 

negativas no espaço público, e está na origem de muitos problemas de acessibilidade, segurança e 

conforto da rede de percursos pedonais. 

 
Figura 63. Exemplos de passeios com pavimento irregular na cidade de Faro 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, Março 2010 

A cidade de Faro concentra o maior núcleo pedonal nas ruas da Baixa de Faro, como podemos ver na 

Figura 64. 
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Figura 64. Zonas pedonais da Baixa de Faro 

Fonte: Regulamento das Zonas Pedonais da Baixa de Faro  

As ruas da Baixa de Faro são, claramente, os locais onde as deslocações a pé podem ser efetuadas 

com maior facilidade e segurança, pois existe um conjunto significativo de arruamentos dedicados 

exclusivamente ao modo pedonal. São exemplos, a Praça Alexandre Herculano, a Rua 1º de Dezembro, 

a Rua Conselheiro Manuel Bívar, a Rua de Santo António e a Rua Vasco da Gama. 

Segundo o regulamento das Zonas Pedonais da Baixa de Faro é no centro da cidade de Faro que se 

localizam “as zonas comerciais mais nobres e emblemáticas da Região Algarvia”. 

A regulamentação das Zonas Pedonais da Baixa de Faro demonstra o empenho da autarquia na 

preservação das zonas pedonais, “criando condições geradoras da melhoria da vida dos cidadãos e do 

desenvolvimento sustentável da cidade, sem descurar das justas aspirações, económicas e comerciais, 

dos comerciantes e distribuidores que operam no local”.58. 

                                                      
58 “Regulamento das Zonas Pedonais da Baixa de Faro”, publicado em Diário da República no dia 7 de Setembro de 2010 
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Figura 65. Ruas pedonais da Baixa de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 

Contudo, identificaram-se ruas em Vila Adentro, no centro histórico da cidade que, pelas dimensões do 

seu perfil e morfologia urbana, apresentam barreiras associadas a perfis de rua reduzidos, como a total 

ausência de percursos pedonais acessíveis, a existência de passeios subdimensionados e grandes 

extensões de pavimento irregular ou degradado. 

Na generalidade das ruas, algumas de dimensão reduzida e de utilização frequente pelos peões, é 

permitida a circulação automóvel, o que leva a que, por vezes, a circulação dos transeuntes se processe 

com dificuldade e insegurança. A ausência de um percurso pedonal acessível, nas vias de perfil reduzido 

é um dos problemas constatados. Esta situação constitui uma das barreiras mais problemáticas em 

termos de acessibilidade mobilidade de Todos, uma vez que não existe qualquer percurso orientado para 

a circulação pedonal. Os peões, independentemente das condições físicas que apresentem, vêem-se, 

assim, obrigados a circular na via de trânsito juntamente com os automóveis. 

Na zona circundante ao centro histórico, a evolução dos perfis de rua já se estende a ruas de perfil 

médio, com a presença de passeios definidos, mas com barreiras arquitetónicas/urbanísticas a 

interromper estes percursos. Desde ausência de atravessamentos, ausência de rebaixamentos nas 

passadeiras existentes, degraus, escadas ou rampas, candeeiros de iluminação pública, caldeiras de 

árvores, obras ou tapumes, estacionamento abusivo no passeio, pavimento irregular, árvores, 

contentores do lixo, obstáculos comerciais, entre outros elementos que pontuam este território e o 

tornam inacessível. 

Já nas distintas zonas de expansão da cidade de Faro, com perfis de rua bastante mais generosos, os 

problemas assentam basicamente nos atravessamentos e, de novo, em elementos urbanos ou vegetais 

que interrompem o percurso pedonal. 
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Neste contexto, é de salientar o esforço do município de Faro na qualificação e dinamização do centro 

da cidade, bem como na valorização do centro histórico e seu património, apesar de reconhecermos a 

elevada dificuldade de resolução das questões relacionadas com a matéria da acessibilidade nestes 

locais. 

Apoiada no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei número 307/2009 de 23 de Outubro), a 

Câmara Municipal de Faro criou três áreas de Reabilitação Urbana: Vila Adentro, Bairro Ribeirinho e 

Bairro da Mouraria59. 

 

Figura 66. Áreas de Reabilitação Urbana 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Segundo o município de Faro, vários objetivos estão patenteados nas áreas de Reabilitação Urbana, no 

qual destacamos: fortalecer 

• o papel da zona patrimonial e cultural por excelência; 

• fomentar a reabilitação dos edifícios, dinamização económica e social; 

• preservar a morfologia urbana e qualidade ambiental; 

                                                      
59http://www.cm-faro.pt/, página consultada em julho de 2014 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

337 

 

• melhorar a qualidade funcional e patrimonial dos espaços públicos; 

• garantir as acessibilidades. 

Nas últimas décadas, o investimento em infraestruturas rodoviárias para resolver problemas de 

congestionamento (IP`s, IC`s, nós de autoestradas, entre outras vias de circulação automóvel) 

colocaram dificuldades aos sistemas pedonais ao eliminarem corredores dedicados ao peão, 

constituindo-se autênticas “barreiras”. Atualmente deparamo-nos com um aumento da mobilidade e uma 

redução da acessibilidade. 

Restantes aglomerados de Faro 

Nos restantes aglomerados do concelho de Faro verifica-se principalmente a presença de tipologias de 

barreiras comuns, como extensões de pavimento irregular ou degradado, ausência de atravessamentos, 

ausência ou indevida execução dos rebaixamentos do lancil do passeio no acesso às passadeiras, 

estacionamento abusivo no passeio e ainda passeios subdimensionados nas vias de perfil médio a 

reduzido. 

 

5.4.1.4 Plano de Intervenção das Acessibilidades 

A adesão do município de Faro à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos (REDE) 

em 2008, demonstrou o empenho e a preocupação da autarquia sobre as questões da acessibilidade. A 

sua participação neste projeto contribuiu decisivamente para a introdução, na autarquia, de uma nova 

cultura de promoção da acessibilidade. 

A execução do Plano de Intervenção das Acessibilidades permitiu identificar as principais barreiras, 

pontos negros, existentes na área de adesão. Foi realizado um diagnóstico do qual constavam: 

localização, tipologia e características que definiam cada situação como barreira à mobilidade pedonal, 

este diagnóstico teve por base a área identificada na Figura 67 e cujos exemplos de levantamento são 

visíveis na Figura 68 e Figura 69. 
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Figura 67. Área de adesão à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos (REDE) 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, Março 2010 

 
Figura 68. Passadeiras em mau estado de conservação e ausência e má execução dos respetivos rebaixamentos 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, março 2010 
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Figura 69. Passeios com largura não regulamentar (inferior 1,20 metros) 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, março 2010 

Posteriormente, foi realizada uma análise relativamente às alterações que ocorreram na área de 

intervenção, de modo a que as barreiras pudessem ser suprimidas e, com isso, o espaço urbano, além 

de requalificado, se tornasse Acessível a Todos. 

Esse diagnóstico evidenciou a correção, pela área de intervenção, de alguns aspetos, nomeadamente 

regularização de pavimentos em alguns passeios, reposicionamento de alguns sinais de trânsito, 

conclusão de obras que impediam a continuidade do percurso acessível, construção de algumas 

passadeiras e eliminação de algumas situações de estacionamento abusivo.  

Sendo Faro, um território com inúmeras potencialidades em termos turísticos, a existência de uma rede 

de percursos pedonais acessível, contínua, confortável e segura seria um contributo deveras importante 

para a sua valorização. 

 

5.4.2. 5.4.2. 5.4.2. 5.4.2. Rede CiclávelRede CiclávelRede CiclávelRede Ciclável    

5.4.2.1 Breve Enquadramento 

A bicicleta surge como veículo não poluidor, simples, barato e eficaz em termos de mobilidade e 

velocidade, para deslocações curtas dentro da cidade. Não ocupa espaço, não espera nos 

engarrafamentos, não se sujeita às multas de estacionamento. E qualquer cidadão, independentemente 

da sua idade, pode utilizar a bicicleta nas deslocações particulares, profissionais, desportivas ou mesmo 

turísticas, dentro do espaço urbano, com mais-valia para a sua saúde. Simultaneamente, este modo de 

transporte permite obter uma visão diferente da cidade daquela a que se está habituado quando se 

circula de automóvel. 
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Portugal é dos países da União Europeia onde menos se utiliza a bicicleta como modo de transporte. Em 

2007 era o terceiro Estado Membro que menos utilizava a bicicleta. Em 2010, apesar da percentagem de 

deslocações em bicicleta ter aumentado (1,6%), Portugal continua a registar uma fraca utilização da 

bicicleta60. 

As vantagens deste modo são evidentes e a União Europeia tem-se empenhado nos últimos anos na 

promoção dos modos suaves de deslocação. A importância da promoção das deslocações cicláveis, tal 

como das deslocações pedonais, tem sido enfatizada, através de vários documentos: “Livro Branco” 

(2001 e 2006), “Livro Verde” (2007), “O Plano de Ação para a Mobilidade Urbana” (2009) ou até o 

documento “Um futuro sustentável para os transportes” (2009). 

Em Portugal, na “Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015” (2009), de entre os objetivos 

operacionais que apresenta, destaca-se o da "melhoria do ambiente rodoviário em meio urbano", com o 

objetivo de “promover a requalificação dos espaços públicos urbanos, visando assegurar condições de 

segurança para a circulação de peões e ciclistas através, designadamente, da redução da velocidade de 

circulação em zonas críticas.” 

Mais recentemente, com a Resolução da Assembleia da República número 3/2009 recomendou ao 

Governo a elaboração “Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte 

Suaves”, entretanto executado. Neste plano, de entre os vários objetivos que contempla, destacam-se o 

aumento da percentagem de ciclistas em circulação em Portugal até 2012 e o desenvolvimento de 

campanhas e estratégias de sensibilização e ações de educação para a utilização destes meios de 

transporte em segurança. 

Neste contexto, e segundo o Plano de Mobilidade Sustentável de Faro (2008), Faro “é uma cidade com 

clima e relevo propício ao uso da bicicleta, se tiver um padrão próximo da média europeia, as viagens 

com menos de oito quilómetros poderão constituir mais de 70 % do total das viagens realizadas, o que 

se considera mais uma vantagem, pois a ser implementada uma rede ciclável urbana a procura potencial 

pode-se revelar significativa.”61 

 

5.4.2.2 Ecovia do Algarve 

A Ecovia do Algarve é uma infraestrutura contínua, constituída por 12 segmentos, vocacionada 

preferencialmente para a utilização de bicicletas. Percorre todo o litoral Algarvio numa extensão de cerca 

                                                      
60 “CICLANDO – Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves”, 2013-2020  

61 Plano Mobilidade Sustentável de Faro, Relatório de Propostas- 2008 
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de 214Km, desde o Cabo de São Vicente (Sagres) até Vila Real de Santo António (Cais do Ferry), 

atravessando os 12 concelhos do litoral meridional Algarvio, incluindo obviamente, Faro. 

Esta rota ciclável desenvolve-se sobre segmentos diferenciados, desde ciclovias pré-existentes, como 

por estradas de tráfego misto com reduzidos volumes de circulação ou em percursos naturais (áreas 

protegidas), como é o exemplo da Ria Formosa. A execução da ligação entre Gambelas e o Parque das 

Cidades foi concretizada, embora se encontre hoje muito degradada. 

A AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve é a entidade gestora do projeto, contudo a sua 

execução, dinamização e respetiva manutenção de cada percurso está a cargo dos municípios 

envolvidos e contempla essencialmente trabalhos de pavimentação, sinalização e de implementação de 

novas pontes e passadiços. 

No município de Faro, a ecovia, visível na Figura 70, no sentido poente -nascente, entra no Concelho 

pelo Alto do Calhau, atravessa Gambelas, passa perto das Pontes de Marchil e segue um percurso 

quase paralelo à linha de caminho-de-ferro. Posteriormente, junto ao porto de recreio, segue pela 

Avenida Comunidade Lusíada e Jardim Manuel Bívar até entrar na Vila Adentro do centro histórico de 

Faro. No seu percurso final, atravessa o Largo de São Francisco e a Avenida Eng.º. Joaquim Lopes 

Belchior e tem o seu término na rotunda do Instituto Português da Juventude (IPJ). 

 
Figura 70. Traçado da Ecovia do Algarve em Faro 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014; mpt®, 2014 
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O município detém ainda uma ciclovia designada de “Ciclovia Urbana de Faro”. Localizada entre a 

Rotunda do IPJ e a rotunda da Ribeira das Lavadeiras, junto ao Complexo Desportivo de Faro, possui 

uma extensão de 6,7Km. 

O seu traçado estende-se ao longo da Avenida Aníbal Cruz Guerreiro e da Estrada do Moinho da 

Palmeira. Uma parte da extensão deste troço e da Rua do Cais são em via única, ao contrário de todo o 

restante percurso que é sempre em duas vias paralelas separadas. Ao longo de quase 1 000m da 

Avenida Aníbal Cruz Guerreiro, esta ciclovia torna-se parte integrante do Troço de Faro da Ecovia do 

Algarve. 

Em todo o percurso o piso encontra-se pintado a vermelho e delimitado por pilaretes de sinalização. 

Atualmente, o troço da Estrada do Moinho da Palmeira apresenta algum estado de degradação, sendo 

necessária a manutenção da sua pintura e reposição de alguns pilaretes de delimitação (Figura 71). 

 
Figura 71. Alguns troços da Ciclovia Urbana de Faro 

Fonte: “Faro” (Agosto 2014). Google Maps. Google. Consultado em http://maps.google.com/maps 

Junto ao Estádio do Algarve existe também a definição de ciclovia no passeio (Figura 72), unidirecional. 

A implantação desta ciclovia surge com a construção de uma parte do Plano de Urbanização do Parque 

das Cidades, contudo, apresenta-se ‘desgarrada’ da malha viária envolvente, como é visível na Figura 

73. 

 
Figura 72. Ciclovia junto ao Estádio do Algarve 

Fonte: “Faro” (Agosto 2014). Google Maps. Google. Consultado em http://maps.google.com/maps 
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Durante o ano de 2009, a Câmara Municipal de Faro levou a cabo a construção de Suportes para o 

Estacionamento de Bicicletas em cerca de 45 locais da cidade, englobado no projeto de criação de 

vários percursos clicáveis na malha urbana da cidade, promovendo, desta forma, o uso da bicicleta e o 

reforço da segurança dos ciclistas. 

 
Figura 73. Localização da Ciclovia Urbana de Faro e ciclovia junto ao Estádio do Algarve 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014; mpt®, 2014 

Existe ainda uma proposta e uma vontade por parte da Câmara Municipal de Faro, de alargamento da 

Rede de Ciclovias, tanto na cidade de Faro, como de ligação a importantes equipamentos do município e 

de ligação aos aglomerados habitacionais próximos. 

Os percursos cicláveis propostos para a cidade de Faro estão delineados em função das diferentes 

condicionantes que a malha urbana impõe, para que se evitem conflitos de tráfego e interferência com 

áreas e percursos pedonais. Surgem, portanto, diferentes tipologias de ciclovias, consoante se inserem 

em meio natural ou urbano, e dependendo dos perfis dimensionais de cada arruamento onde se 

inserem. 

Ciclovia junto ao Estádio do Algarve 

Ciclovia Urbana de Faro 
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Numa primeira fase prevê-se a definição de ciclovias nos principais arruamentos da cidade - Avenida 

Calouste Gulbenkian, Avenida Almeida Carrapato articulada com a Avenida 5 de Outubro e Avenidas 

Aníbal Guerreiro e Eng.º Joaquim Lopes Belchior (correspondendo à circular sul/nascente), com 

corredores cicláveis de utilização exclusiva para o efeito. 

Nesta fase estão ainda incluídas ligações importantes a pequenas áreas urbanas consolidadas no lado 

poente do município, com a definição de percursos com indicação direcional, referenciados com guias de 

pavimento. Numa segunda fase, a Câmara Municipal de Faro, propõe uma rede secundária no ‘miolo’ da 

cidade, que interligue os principais equipamentos de utilização pública (Figura 74 e Figura 75. 

Esta proposta visa ainda o melhoramento dos percursos incluídos da Ecovia, o melhoramento das 

condições para o trânsito ciclável, a definição de faixas próprias cicláveis, a diminuição das dimensões 

da faixa automóvel para uma otimização do conforto e segurança do ciclista, como é o caso da Avenida 

Aníbal Guerreiro e Estrada do Moinho da Palmeira. 

 
Figura 74. Rede secundária de ciclovias proposta pela CMF 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014; mpt®, 2014 

Estas ligações secundárias, conectam igualmente a cidade aos aglomerados habitacionais próximos, 

estabelecendo concordância com percursos cicláveis e pedonais de excelência já existentes como o da 
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Rota de Vilamoura, Ciclovias de Vilamoura ou Ligação Vilamoura-Quinta do Lago, entre outros percursos 

informais já muito utilizados pelo passeio em bicicleta ou pedonal como os que circundam o aeroporto. 

Esta proposta de Rede de Ciclovias no município de Faro visa, como já referido anteriormente, colmatar 

algumas falhas existentes na Ecovia do Algarve, como a falta de sinalética (muitas vezes por 

vandalismo), ou mesmo a sugestão de alteração de alguns troços, aproveitando alguns valores 

patrimoniais e paisagísticos existentes na região, aproximando, por exemplo, a Ecovia da Ria Formosa 

(Parque Natural do Ludo e zona junto ao aeroporto). 

 
Figura 75. Exemplo de alternativa de percurso à Ecovia, proposta pela CMF 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014; mpt®, 2014 

A rede de ciclovias no município de Faro, tem, como já diagnosticado, grandes potencialidades para 

crescer e abranger os principais equipamentos de interesse público, os aglomerados habitacionais 

próximos e ainda estabelecer ligação com percursos cicláveis e pedonais já existentes. 

Como principais potencialidades destacamos o grande valor cultural e paisagístico deste município, o 

facto de se desenvolver sempre de forma aplanada e o potencial número de utilizadores (pela presença 

da Universidade, aeroporto, serviços e potencial turístico). 

Como pontos fracos da situação existente poderemos destacar a diminuta extensão de ciclovia urbana 

existente no panorama do município e a sua desarticulação com os demais equipamentos e 
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aglomerados habitacionais. Diagnosticou-se, igualmente, a necessidade de alternativas à Ecovia que liga 

Faro a Olhão, por se desenvolver sobre a Estrada Nacional 125, causando algum desconforto e 

insegurança ao ciclista. 

A necessidade de implantação de uma rede coesa e funcional de ciclovias deverá, não só, responder às 

necessidades lúdicas bem como responder às necessidades de deslocação diária dos moradores deste 

município, que poderão utilizar este modo suave de transporte nas suas deslocações pendulares. 

É absolutamente necessário criar regras fortes e apelativas nas vias por onde a bicicleta vá andar. A 

vivência da bicicleta com o peão e com o automóvel nem sempre tem sido resolvida. É igualmente 

importante o conceito de ‘Rede’, para que as ciclovias e o incentivo ao uso da bicicleta se façam de 

forma facilitada. 

Tendo em conta as mudanças que estão em curso no município de Faro, parece-nos claro que a cidade 

tem uma excelente oportunidade de definir uma Rede de Ciclovias. 

 
Figura 76. A evolução do conceito na definição de redes (inclusive cicláveis) vs. as necessidades atuais 

Fonte: Copenhagenize Traffic Planning for Liveable Cities 

O esquema apresentado na Figura 76 representa aquilo que deve ser a forma de pensamento atual 

sobre o planeamento dos diversos canais de circulação e que, por via do seu desenho, poderão limitar 
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as opções pelos modos suaves e/ou transportes coletivos em detrimento da utilização do automóvel 

individual. 

Segundo o resultado final de um relatório elaborado pela Universidade Alemã de Desporto «As pessoas 

que andam de bicicleta regularmente poupam muitas visitas ao médico». «Muitas pessoas com 

problemas como dores de costas, excesso de peso ou doenças cardiovasculares, podiam desfrutar de 

muitos anos de boa saúde se usassem a bicicleta mais vezes», diz a investigação. 

O uso regular da bicicleta traz imensos benefícios na saúde e bem-estar, desde logo melhoramentos do 

estado emocional, redução do mau colesterol e risco de enfarte, entre outros. Para além disso, é uma 

forma divertida de transporte que torna as cidades mais humanas, mais próximas. 

As cidades foram sendo estruturadas a partir da perspetiva de que a maioria dos deslocamentos de 

passageiros fossem feitos por automóveis. A relação entre a baixa capacidade dos sistemas viários e o 

baixo índice de utilização dos modos suaves pode ser equilibrada através de soluções de introdução 

destes modos no quotidiano das cidades. 

Se no passado a tendência do baixo uso do automóvel se dava por motivos exclusivamente económicos, 

onde raras pessoas podiam suportar os custos de aquisição e manutenção de um automóvel, hoje, na 

procura por cidades mais equilibradas ambiental e socialmente, teremos que recompor essa tendência 

através do aumento da atratividade dos outros modos de transporte. 
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5.5. SÍNTESE 

Segundo a publicação Eurocities (2001) a otimização e diversificação das cadeias de deslocação, 

tornando as viagens desde a origem ao destino, mais flexíveis, eficientes e agradáveis, pela viabilidade 

de oferta e escolha de modos de transporte mais adequados para cada segmento de procura, 

constituem medidas indispensáveis. Da mesma forma, se requerem a integração tarifária, a coordenação 

da exploração dos serviços e a integração da informação ao público, evitando situações hoje existentes, 

redutoras da mobilidade nos transportes alternativos. 

A rede de transportes públicos do município de Faro é muito diversificada em termos de modos de 

transporte existentes, nela se incluem transportes terrestres rodoviários e ferroviários, transportes 

aéreos, transportes marítimos e fluviais, complementados com a existência de serviços privados de 

transporte, nomeadamente o táxi.  

O estudo realizado da oferta dos transportes rodoviários, nomeadamente dos circuitos urbanos de 

minibus, linhas urbanas, interurbanas, carreiras expresso e internacionais, permitiu evidenciar:  

• Nas linhas urbanas, a ligação Terminal Rodoviário» Gambelas (via Penha), em ambos os 

sentidos, destaca-se pelo maior número de circulações com 38 circulações diárias em dias úteis, 

em período escolar, reduzindo para 10 em período não escolar; 

• Tendo em conta o número de circulações em período escolar e não escolar, das linhas urbanas, 

evidencia-se a ligação Praia de Faro» Terminal Rodoviário (via Montenegro e Aeroporto), com 

uma frequência de 23 circulações diárias, em dias úteis, em e 19 aos fins-de-semana em ambos 

os períodos; 

• Os períodos horários onde é percetível um maior número de circulações, das linhas urbanas, 

ocorre entre as 07:00 e as 10:00, as 12:00 e as 14:00 e entre as 17:00 e as 20:00; 

• Nos circuitos de minibus, o circuito 5 é aquele que regista o maior número de circulações, em 

dias úteis, realizando o percurso Bom João » Fórum » Mercado, 57 vezes por dia; 

• Na distribuição do número de circulações, por hora, em dias úteis, é visível que o minibus circula 

entre as 07:00 e as 23:00 horas, e que o período horário em que se registam mais circulações é 

entre as 16:00 e as 17:00, com 22 circulações neste período horário; 

• Nas ligações interurbanas, destaca-se pelo maior número de frequências, a carreira que faz a 

ligação Faro» Olhão realiza este percurso 36 vezes, nos dias úteis, 19 aos sábados e 15 aos 

domingos e feriados, em cada um dos sentidos e nos períodos escolar e não escolar; 
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• O número de circulações diárias dos serviços expresso, dos vários operadores, em período 

escolar e não escolar, destaca-se o serviço Faro » Lisboa operado pela Rede Expresso, que 

realiza 8 circulações diárias nos dois sentidos, no período escolar, que passam a 11 circulações 

diárias no sentido de Lisboa e 9 no sentido de Faro, em período não escolar; 

• Nas ligações internacionais a partir de Faro, identifica-se no período não escolar o maior número 

de circulações. Existem 4 ligações diárias a partir de Faro e três com saída de Sevilha, estas 

circulações têm paragem intermédia em Huelva. 

De forma a complementar a análise da oferta dos transportes rodoviários, realizou-se a caracterização 

da procura deste modo de transporte, sendo importante reter: 

• As viagens com o valor mais representativo, cerca de 25%, realizam-se a partir do Terminal 

Rodoviário de Faro e têm como destino um local do concelho; 

• Seguem-se, as viagens realizadas a partir do Terminal Rodoviário de Faro com destino nos 

concelhos de São Brás de Alportel, Loulé e Olhão com 19%, 14% e 12%, respetivamente; 

• Nas viagens cujo destino final, é o município de Faro, destacam-se as viagens a partir de São 

Brás de Alportel com 60%, e com origem em Olhão com 52%; 

• Os motivos, associados a estas deslocações, são na sua maioria pendulares, Casa> Trabalho> 

Casa, com 45% dos inquiridos; 

• Nos modos de transporte utilizados nas deslocações antes e após a saída da paragem, 

evidenciam-se os modos de deslocação: pedonal com 58% e a utilização de autocarro com 33%; 

• A maior parte dos inquiridos, cerca de 55% realiza viagens todos os dias úteis; 

• Quanto ao perfil dos inquiridos, o maior número é do género feminino, com 61% dos inquiridos, 

em que cerca de 37% tem entre 15 e 24 anos; 

• Dos utilizadores que usam este modo de transporte, mais de duas vezes por semana, 70% 

possuem assinatura mensal. 

Ainda no que concerne à procura, de acordo com os valores relativos às carreiras, urbanas, interurbanas 

e internacionais, entre 2009 e 2013, para a Região do Algarve, é possível verificar: 

• A procura de transportes rodoviários tem vindo a decrescer, entre 2009 e 2013, sendo esta 

variação mais acentuada entre 2012 e 2013, cerca de -24%; 
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• As linhas urbanas, no geral, movimentam mais passageiros que os circuitos, no entanto nos 

meses de janeiro, julho e dezembro, o número de passageiros transportados nos circuitos foi 

superior; 

• Em 2013, as ligações interurbanas transportaram um total de 5 715 357 passageiros, sendo este 

valor inferior em 4,3% ao ano de 2012; 

• Os meses com maior procura nas ligações interurbanas são abril, maio, outubro e novembro, 

destacando-se com cerca de 174 mil passageiros transportados; 

• O número de passageiros transportados nas ligações inter-regionais entre 2012 e 2013 

apresenta uma variação negativa é de quase 2%; 

• O mês com maior procura nas linhas inter-regionais é o mês de julho com 6 774 passageiros 

transportados; 

• As ligações internacionais, quando comparadas as restantes ligações, movimentam um número 

reduzido de passageiros. Em 2013, movimentaram cerca de 28 mil passageiros, superior em 

8,9% ao valor atingindo em 2012. 

Os táxis são também considerados um modo de transporte público individual que importa considerar já 

que desempenham um importante papel na acessibilidade de alguns grupos da população. O 

contingente de táxis licenciados no município de Faro é de 84 táxis e encontra-se dividido em três grupos 

de 28 unidades cada. Na cidade de Faro, existem cinco praças de táxis localizadas junto do centro dos 

aglomerados populacionais e equipamentos estruturantes (hospital, estação ferroviária, terminal 

rodoviário, universidade e Museu Regional do Algarve) e os restantes, dois contingentes, estão de 

serviço ao aeroporto de Faro. 

No que se refere aos serviços ferroviários existentes em Faro, a CP – Comboios de Portugal, é a 

entidade responsável pela oferta de serviços, explorando duas tipologias de serviço: ligações de longo 

curso e regionais. Os serviços de longo curso asseguram a ligação entre Faro, Lisboa e Porto, através 

do Alfa Pendular e Intercidades e os serviços regionais, asseguram a ligação entre Lagos> Vila Real de 

Santo António> Lagos. 

A análise efetuada à oferta de e para Faro, em transporte ferroviário permitiu evidenciar: 

• O maior número de circulações diárias ocorre na ligação Faro> Vila Real de Santo António e a 

ligação intermédia a Tavira, sendo estas as ligações predominantes nos dois sentidos; 

• As ligações de longo curso são menos representativas; 
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• A maior oferta de serviços regionais, concentra-se entre as 06:00 e as 08:00, entre as 09:00 e as 

11:00 e entre as 17:00 e as 18:00; 

• No número de circulações em dias úteis, com origem e destino em Faro, é notório nas primeiras 

circulações da manhã, que as partidas se sobrepõem às chegadas, situação que se inverte nas 

últimas circulações do dia; 

• No que se refere aos tempos médios de viagem, o menor tempo verifica-se na ligação entre Faro 

e Olhão, com uma duração média de 11 minutos. A viagem entre Faro e Lagos tem a duração de 

100 minutos e a ligação a Lisboa tem uma duração média de 200 minutos; 

• Nas tarifadas praticadas, o custo mais elevado, está relacionado com a maior distância, e é 

praticado nas ligações entre Porto Campanhã - Faro e Lisboa Oriente - Faro, com um custo de 

70,70€ e 29,80€ em Alfa Pendular. O bilhete com o custo mais baixo ocorre entre Loulé - Faro e 

Olhão - Faro, com um custo de 1,90€ e 1,40€; 

Quanto à caraterização da procura dos transportes ferroviários, importa reter: 

• Em dia útil, a Estação de Faro movimenta mais de 2 000 passageiros e o apeadeiro do Bom 

João cerca de 500 passageiros; 

• Do total das viagens em transporte ferroviário, cerca de 32% tem como origem e destino Faro; 

• Nas viagens com origem e destino em Faro, evidenciam-se as ligações ao concelho de Olhão 

representando mais de 50% dos passageiros transportados. Seguem-se as ligações entre Faro e 

Loulé, Albufeira e Faro e entre Faro e Tavira; 

• O menor número de passageiros transportados verifica-se entre Faro e Silves, com 90 

passageiros; 

• O motivo associado aos movimentos pendulares, como por exemplo, a viagem para casa, 

assume o peso mais representativo com 64% dos inquiridos; 

• O modo de transporte mais utilizado para aceder ao local de embarque, é o modo pedonal por 

49% dos inquiridos; 

• Do total de inquiridos, 35% realiza viagens todos os dias úteis; 

•  Quanto ao perfil, 57% dos inquiridos é do género masculino e cerca de 35% têm entre 15 e 24 

anos. 
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De acordo com os valores relativos às ligações regionais e de longo curso, entre 2009 e 2013, para a 

Região do Algarve, no que diz respeito à procura, é possível verificar que: 

• Entre 2009 e 2013 existiu um decréscimo total de cerca de 321 mil passageiros transportados no 

sistema regional, embora se tenha verificado um aumento de cerca de 32 mil passageiros, entre 

2012 e 2013; 

• Entre 2009 e 2013, no que se refere ao número de passageiros transportados em longo curso, a 

variação é negativa, com uma redução de cerca de 39 mil passageiros transportados.  

Tendo em conta a distribuição geográfica do território de Faro e o facto de alguns territórios serem 

acessíveis exclusivamente por água, o transporte marítimo/fluvial assume um papel de relevo no acesso 

a estes locais. A Ilha de Faro é a única das ilhas barreira, que dispõe de infraestruturas que permitem, o 

acesso pedonal ou rodoviário. 

O transporte fluvial de passageiros está muito associado à atividade balnear, e possui, por isso, um 

carácter sazonal, existindo carreiras com saídas do concelho de Faro, apenas na época balnear. No 

resto do ano, existem ligações regulares às Ilhas do Farol e da Culatra, a partir de Olhão. 

Assim, a análise da oferta neste modo permitiu evidenciar: 

• Os meses de julho e agosto correspondem aos meses com maior número de ligações regulares 

às ilhas; 

• Nos eixos de ligação fluvial, aqueles que registam maior frequência são entre Olhão, Ilha da 

Culatra e Ilha do Farol, com sete ligações diárias; 

• A ligação menos frequente é a partir da Ilha da Culatra com destino a Faro, que ocorre duas 

vezes por dia, exclusivamente em julho e agosto. 

No que concerne à procura do transporte fluvial, com origem ou destino no município de Faro, permitiu 

concluir: 

• A ligação que movimenta um maior número de passageiros corresponde a ligação Olhão - Ilha 

do Farol - Olhão, com cerca de 125 mil passageiros transportados em 2013. Em contrapartida, a 

ligação que movimenta um menor número de passageiros corresponde a ligação Faro - Ilha de 

Farol - Faro, com cerca de 40 mil passageiros transportados em 2013; 

• A procura tem aumentado em todas as ligações, exceto na carreira Olhão - Ilha do Farol - Olhão, 

em que a variação entre 2005 e 2013 é negativa em cerca de 5 mil passageiros; 
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• Do total de passageiros transportados na Ria Formosa, cerca de 18% tem como origem ou 

destino o município de Faro. 

No que diz respeito ao transporte escolar e principalmente aos dados relativos ao número de alunos 

transportados, por modo de transporte e/ou entidade responsável pelo serviço, entre o ano letivo de 

2001/2002 e 2013/2014, é possível verificar que em todos os anos letivos em análise é evidente o 

predomínio da EVA, sendo responsável por mais de 85% dos alunos transportados em todos os anos 

letivos. A predominância dos serviços realizados pela EVA, no ano de 2013/2014, correspondeu a 89% 

do total de alunos transportados. Adicionalmente, 9% dos alunos foram transportados por veículos 

municipais tendo, as carreiras fluviais transportado cerca de 2% dos alunos.  

Dos estabelecimentos de ensino abrangidos pelo Plano de Transportes Escolares, em todos os anos 

letivos predomina os estabelecimentos de ensino do 2 e 3.º ciclo, exceto no ano de 2013/2014, em que 

predominam as Escolas Secundárias. 

No conjunto das ligações efetuadas em transporte escolar, as ligações com maior número de alunos 

transportados são: Bela Curral/Faro – com 83 alunos e Montenegro/Faro – com 53 alunos. 

A Câmara Municipal de Faro assegura gratuitamente transporte social aos munícipes residentes nas 

freguesias de Estoi e de Santa Bárbara de Nexe. São assim disponibilizados cinco percursos, um que 

faz um circuito na freguesia de Santa Bárbara de Nexe e 4 percursos que realizam circuitos na freguesia 

de Estoi. Todos estes serviços realizam duas circulações, uma em cada sentido. 

O crescimento do automóvel despoletou o aumento das vias urbanas, o que por sua vez acentuou a 

segmentação urbana, promoveram desequilíbrios urbanos, aumentaram as distâncias de deslocação e 

multiplicou-se o congestionamento.  

No município de existe um peso considerável nas viagens realizadas em transporte individual (64%). Nas 

diferentes tipologias de viagens apresentadas, destaca-se o forte peso das viagens internas, com 64%, 

as viagens externas assumem um peso de 29% e as viagens de atravessamento assumem um peso 

menos significativo de 7%. 

Na caraterização das viagens, a partir de alguns indicadores globais, nomeadamente na quantificação 

das viagens e caraterização das mesmas, é possível concluir: 

• Nas viagens totais verifica-se que diariamente são geradas, no município de Faro, cerca de 50 

187 viagens internas em transporte individual, sendo que destas, 29% realizam-se no período de 

ponta da manhã (PPM), 40% concentram-se no período de ponta da tarde (PPT) e os restantes 

31%, no resto do dia;  
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• Os pares origem/destino mais significativos destacam-se os estabelecidos entre os concelhos de 

Faro, Olhão e Loulé. Nas deslocações entre Faro e Olhão estima-se cerca de 18 121 viagens 

diárias e entre Faro e Loulé 11 754 viagens diárias; 

• As viagens com duração entre 30 - 60 minutos e mais de 60 minutos de viagem representam os 

valores mais expressivos no contexto municipal, com cerca de 48% e 31% respetivamente, do 

total das viagens realizadas; 

• Os motivos pendulares, ou seja “casa-trabalho” e “casa-escola” representam, na globalidade do 

município de Faro, 40% do total de viagens demonstrando a importância que este tipo de 

viagens (as obrigatórias) tem nos padrões de mobilidade. 

Em complementaridade à caraterização das viagens é efetuada uma caraterização dos inquiridos que 

realizam viagens, que permitiu evidenciar: 

• A predominância da população masculina na maioria das classes etárias. Desta análise 

sobressai ainda que, do total de inquiridos, 88% tem entre 25 e 64 anos; 

• Do total de inquiridos, 63% são trabalhadores por conta de outrem; 

• No que se refere ao nível de instrução, 37% possui o 12º ano de escolaridade e 27% detêm 

curso universitário; 

• A taxa média de ocupação é de 1,45 ocupantes por veículo, em que mais de 60% dos veículos 

tem apenas um ocupante.  

Com o intuito de aprofundar o conhecimento da carga colocada na rodovia foram utilizados os volumes 

de trafego referentes a 8 pontos de contagens em intersecções viárias do município de Faro. Os níveis 

de serviço apresentados nas vias mais importantes e estratégicas do município permitem concluir que 

existem condições de funcionamento fluídas na globalidade dos ramos. Contudo, registaram-se em 

alguns ramos dos nós viários, condições de funcionamento menos fluídas, equivalente a “satisfatórias”, 

nos períodos de ponta da manhã e da tarde, identificados nos pontos de contagem localizados na EN 

125, na EN 2, na rotunda existente entre a Avenida Calouste Gulbenkian e Avenida José Maria Nunes, e 

no IC4. 

Na análise do tráfego médio diário mensal (TMDM) dos últimos anos, nos sublanços da A22, verifica-se 

uma quebra acentuada de tráfego, com uma diminuição do tráfego médio diário mensal entre 2011 e 

2012. Entre 2012 e 2013, há uma estabilização do tráfego, registando um aumento residual do trafego no 

sublanço Loulé - Faro (Aeroporto) e uma diminuição de tráfego pouco expressiva nos sublanços Faro 

(Aeroporto) - Faro (Estoi) e Faro (Estoi) - Olhão.  
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De realçar ainda, e segundo os dados das Estradas de Portugal, no IC4 (São João da Venda) e EN125-

10 (Aeroporto) foi registado um tráfego médio diário anual (TMDA) de 41 116 veículos, em 2013, cujo 

80% do tráfego decorre entre o período horário compreendido entre as 07:00-20:00. 

As viagens a pé assumem, no município, um peso bastante significativo, na ordem dos 24% do total das 

viagens realizadas pelos residentes. As freguesias com maior percentagem são as freguesias da Sé e 

São Pedro, com 53% do total das viagens a corresponderem a viagens pedonais, só então surge 

Montenegro com 41%. As restantes freguesias registam menor expressão. 

As ruas da Baixa de Faro são, claramente, os locais onde as deslocações a pé podem ser efetuadas 

com maior facilidade e segurança, pois existe um conjunto significativo de arruamentos dedicados 

exclusivamente ao modo pedonal. São exemplos, a Praça Alexandre Herculano, a Rua 1º de Dezembro, 

a Rua Conselheiro Manuel Bívar, a Rua de Santo António e a Rua Vasco da Gama. 

Contudo, identificaram-se ruas em “Vila Adentro”, no centro histórico da cidade que, pelas dimensões do 

seu perfil e morfologia urbana, apresentam barreiras associadas a perfis de rua reduzidos, como a total 

ausência de percursos pedonais acessíveis, a existência de passeios subdimensionados e grandes 

extensões de pavimento irregular ou degradado. 

Salienta-se o esforço do município na qualificação e dinamização do centro da cidade, bem como a 

valorização do centro histórico e seu património, exemplo disso são as três áreas de Reabilitação 

Urbana: Vila Adentro, Bairro Ribeirinho e Bairro da Mouraria. 

Faro possui características biofísicas, tais como o clima e relevo, propícias para o uso da bicicleta, 

podendo as viagens com menos de oito quilómetros constituir mais de 70% do total das viagens 

realizadas, se tiver um padrão próximo da média europeia. 

O município de Faro detém uma ciclovia designada de “Ciclovia Urbana de Faro” localizada na parte 

nascente da cidade. Em todo o percurso o piso encontra-se pintado a vermelho e delimitado por pilaretes 

de sinalização. Atualmente, o troço da Estrada do Moinho da Palmeira apresenta algum estado de 

degradação, sendo necessária a manutenção da sua pintura e reposição de alguns pilaretes de 

delimitação. 

Junto ao Estádio do Algarve existe também a definição de ciclovia no passeio, unidirecional. A 

implantação desta ciclovia surge com a construção de uma parte do Plano de Urbanização do Parque 

das Cidades, contudo, apresenta-se ‘desgarrada’ da malha viária envolvente. 

De realçar a existência da Ecovia do Algarve, que entra no município, no sentido poente - nascente, pelo 

Alto do Calhau e tem o seu término na rotunda do Instituto Português da Juventude (IPJ). Esta rota 

ciclável desenvolve-se sobre segmentos diferenciados, desde ciclovias pré-existentes, como por 
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estradas de tráfego misto com reduzidos volumes de circulação ou em percursos naturais (áreas 

protegidas), como é o exemplo da Ria Formosa 

Existe ainda uma proposta e uma vontade por parte da Câmara Municipal de Faro, de alargamento da 

Rede de Ciclovias, tanto na cidade de Faro, como de ligação a importantes equipamentos do município e 

de ligação aos aglomerados habitacionais próximos. 

Os percursos cicláveis propostos para a cidade de Faro estão delineados em função das diferentes 

condicionantes que a malha urbana impõe, para que se evitem conflitos de tráfego e interferência com 

áreas e percursos pedonais. Surgem, portanto, diferentes tipologias de ciclovias, consoante se inserem 

em meio natural ou urbano, e dependendo dos perfis dimensionais de cada arruamento onde se 

inserem. 
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6. INTERFACES 
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6.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

As interfaces desempenham um papel determinante num sistema de transportes porque têm como 

objetivo central reforçar a utilização do transporte público e, de igual forma, promover a utilização 

conjunta deste com os modos suaves. 

De acordo com o Guia para a Elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes (IMTT, 2011), “Uma 

interface consiste num nó do sistema de transportes que permite conexões entre vários modos e/ou 

serviços de transporte e que conta com uma infraestrutura especialmente desenhada para facilitar os 

transbordos. A qualidade de uma interface é medida pela minimização do tempo despendido e do tempo 

percebido pelos passageiros em transbordo, assim como, pelo conjunto de valências dos serviços 

complementares oferecidos aos seus utilizadores.” 

O conceito de interface é bastante amplo na medida em que este poderá corresponder a uma paragem 

de autocarro, onde se fazem as transferências entre o transporte público e o modo pedonal, ou um ponto 

de correspondência simples ou mais complexo, envolvendo múltiplos modos de transporte. 

A integração de redes e serviços implica a cristalização de uma visão sistémica-intermodal – como 

resposta às necessidades presentes na cadeia das deslocações em diversos modos. A integração física 

nas chamadas interfaces ou pontos de correspondência, tem de merecer uma maior atenção para não 

impor graus de atrito insuportáveis e dissuadires do recurso do transporte publico. 

Neste particular, dada a multiplicidade dos mencionados pontos de correspondência presentes no 

município de Faro, o presente ponto apenas incidirá sobre as interfaces mais relevantes e considerados 

estruturantes no sistema de transportes municipal.  

Na verificação efetuada à rede de interfaces de Faro, e cumprindo o pressuposto supramencionado, 

identificaram-se quatro interfaces, estando dois deles diretamente relacionados com o modo ferroviário 

(Estação de Faro e Apeadeiro do Bom João), um com o modo rodoviário (Terminal Rodoviário) e um 

com o modo aéreo (Aeroporto de Faro), contudo, nenhum deles se constitui como uma verdadeira 

interface intermodal. 
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6.2. TERMINAL RODOVIÁRIO DE FARO  

Localizado na Avenida da República, o Terminal Rodoviário de Faro dista pouco mais de 250 metros da 

Estação Ferroviária, localizando-se também numa zona central da cidade de Faro. Trata-se de uma 

infraestrutura antiga situada no Rés-do-Chão do Hotel Eva. 

A sua localização central, como é percetível na figura seguinte, confere-lhe boas acessibilidades 

pedonais e em transportes coletivos contudo, o seu acesso através do transporte individual encontra-se 

dificultado pela necessidade de atravessamento da cidade de Faro. 

 

Figura 77. Identificação da interface – Terminal Rodoviário de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 

Oferta de Transporte Coletivo 

As carreiras que servem o terminal rodoviário têm frequências bastante distintas. Todos os percursos do 

minibus iniciam e terminam no terminal rodoviário. No que diz respeito às linhas urbanas, quatro 

percursos iniciam e terminam no Terminal destacando-se as ligações para Gambelas-Via Penha com 

trinta e oito circulações por dia em cada sentido, durante o período escolar. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

360 

 

No que concerne às ligações interurbanas, algumas das carreiras oferecem apenas uma circulação por 

dia em cada sentido, nomeadamente para Martinlongo, existindo, noutros casos, carreiras com trinta e 

seis circulações diárias por sentido, nomeadamente a ligação para Olhão. Neste terminal, para além das 

carreiras urbanas e interconcelhias, do Próximo e da EVA respetivamente, existem as carreiras da Rede 

Expresso e Internacionais “Huelva-Sevilha” efetuadas pela EVA. 

A oferta de transporte no Terminal Rodoviário de Faro apresenta-se resumida nos quadros seguintes. 

Quadro 115. Oferta de circulações, em dias úteis e Sábados, dos circuitos urbanos de minibus 

Circuito Percurso Diária Sábados 

1 Continente » Centro de Saúde » Fórum 55   

1a R. Alportel » Continente » Conceição 7   

        

2 Bom João » Atalaia 55   

        

3 Mercado » Penha » Piscinas 55   

        

4 Terminal » Patacão » Centro de Saúde 3   

4a Terminal » Centro de Saúde » Patacão 3 1 

        

5 Bom João » Fórum » Mercado 57   

        

8 Mar-e-Guerra » Braciais 10 1 

9 Braciais » Mar-e-Guerra  9 2 

        

10 Fórum » Centro de Saúde 9 5 

11 Centro de Saúde » Fórum 9 4 

        

6 Bom João » Mercado » Fórum   11 

        

7 Fórum » Mercado » Bom João   11 

        

8 Cemitério » Piscinas » Mercado   11 

        

9 Mercado » Piscinas » Patacão   11 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/ e http://www.cm-faro.pt, páginas consultadas em junho de 2014 e EVA  
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 Quadro 116. Oferta no Terminal Rodoviário de Faro – Linhas urbanas 

Diária
Fins-de-
semana

Diária
Fins-de-
semana

Período de 
Funcionamento (no 

período escolar)
Operador

15 Terminal Rodoviário>> Montenegro (via rot. hospital) 8 3 8 3 09:00-22:00 Próximo
15 Montenegro>> Terminal Rodoviário (via rot. Hospital) 10 4 10 4 07:00-22:00 Próximo

16 Terminal Rodoviário>> Praia de Faro (via Montenegro e Aeroporto) 22 18 22 18 05:00-24:00 Próximo
16 Praia de Faro>> Terminal Rodoviário (via Montenegro e Aeroporto) 23 19 23 19 05:00-24:00 Próximo

18 Terminal Rodoviário>> Gambelas (via Penha) 38 8 10 8 07:00-24:00 Próximo
18 Gambelas>> Terminal Rodoviário (via Penha) 38 7 9 7 07:00-24:00 Próximo

19 Terminal Rodoviário>> Gambelas (via Aboim Ascensão) 13 8 13 9 06:00-20:00 Próximo
19 Gambelas>> Terminal Rodoviário (via Aboim Ascensão) 14 8 14 10 07:00-21:00 Próximo

Carreira 
/Circuito

Percurso

Frequência das Linhas Urbanas

Período Escolar Período Não Escolar

 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/ página consultada em junho de 2014 e EVA  

Quadro 117. Oferta no Terminal Rodoviário de Faro – Linhas interurbanas (período escolar) 

Diária
Sábados, 

Domingos e 
Feriados

Sábados
Domingos 
e Feriados

Período de 
Funcionamento (no 

período escolar)
Operador

Albufeira » Faro (por Loulé) 5 2 1 -- 07:00 - 19:00 EVA
Faro » Albufeira (por Loulé) 8 3 1 -- 07:00 - 19:00 EVA

Faro » Loulé (por Sta. B. de Nexe) 7 -- 3 -- 07:00 - 20:00 EVA
 Loulé » Faro (por Sta. B. de Nexe) 8 -- 3 -- 07:00 - 19:00 EVA

Faro » Martinlongo 1 -- -- -- 17:00 - 18:00 EVA
Martinlongo » Faro 1 -- -- -- 06:00 - 07:00 EVA

Faro » Pechão 13 -- -- -- 07:00 - 20:00 EVA
Pechão » Faro 10 -- -- -- 07:00 - 19:00 EVA

Faro » S. B. Alportel (por Sta. B. Nexe) 2 -- -- -- 16:00 - 20:00 EVA
S. B. Alportel  » Faro (por Sta. B. Nexe) 2 -- 1 -- 07:00 - 09:00 EVA

Faro » V. Real de Sto. António 11 7 -- -- 07:00 - 20:00 EVA
V. Real de Sto. António » Faro 12 7 1 1 06:00 - 19:00 EVA

Faro » Albufeira 8 -- -- -- 07:00 - 20:00 EVA
Albufeira » Faro 8 -- -- -- 07:00 - 20:00 EVA

Faro » Olhão 36 -- 19 15 07:00 - 21:00 EVA
Olhão » Faro 36 -- 19 15 06:00 - 20:00 EVA

Faro » Lagos 7 2 -- -- 08:00 - 20:00 EVA
Lagos » Faro 7 2 -- -- 06:00 - 18:00 EVA

Faro » Loulé 17 -- 8 6 07:00 - 20:00 EVA
Loulé » Faro 15 -- 8 6 07:00 - 20:00 EVA

Faro » S. B. Alportel 16 3 6 -- 07:00 - 20:00 EVA
S. B. Alportel » Faro 16 3 6 -- 07:00 - 19:00 EVA

Carreira /Percurso

Frequência das Linhas Interurbanas
Período Escolar

 

Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA 
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Quadro 118. Oferta no Terminal Rodoviário de Faro – Linhas interurbanas (período não escolar) 

Diária
Sábados, 
Domingos 
e Feriados

Sábados
Domingos 
e Feriados

Operador

Albufeira » Faro (por Loulé) 4 2 1 -- EVA
Faro » Albufeira (por Loulé) 8 4 1 -- EVA

Faro » Loulé (por Sta. B. de Nexe) 6 -- 1 -- EVA
 Loulé » Faro (por Sta. B. de Nexe) 7 -- 2 -- EVA

Faro » Martinlongo 1 -- -- -- EVA
Martinlongo » Faro 1 -- -- -- EVA

Faro » Pechão 10 -- -- -- EVA
Pechão » Faro 7 -- -- -- EVA

Faro » S. B. Alportel (por Sta. B. Nexe) 2 -- -- -- EVA
S. B. Alportel  » Faro (por Sta. B. Nexe) 1 -- 1 -- EVA

Faro » V. Real de Sto. António 11 7 -- -- EVA
V. Real de Sto. António » Faro 11 7 1 -- EVA

Faro » Albufeira 8 -- -- -- EVA
Albufeira » Faro 8 -- -- -- EVA

Faro » Olhão 36 -- 19 15 EVA
Olhão » Faro 36 -- 19 15 EVA

Faro » Lagos 7 2 -- -- EVA
Lagos » Faro 7 2 -- -- EVA

Faro » Loulé 17 -- 8 6 EVA
Loulé » Faro 15 -- 8 6 EVA

Faro » S. B. Alportel 13 3 6 -- EVA
S. B. Alportel » Faro 14 3 6 -- EVA

Frequência das Linhas Interurbanas

Carreira /Percurso
Período Não Escolar

 
Fonte: http://www.proximo.pt/pt/, página consultada em junho de 2014 e EVA  

Quadro 119. Oferta no Terminal Rodoviário de Faro – Expressos e Internacionais 

Carreira /Percurso Operador 
Frequência 

Período Escolar Período Não Escolar 
Faro » Lisboa  

EVA 
6 6 

Lisboa » Faro  6 6 

        

Faro » Lisboa  
Rede Expresso 

8 11 
Lisboa » Faro  8 9 

        

Faro » Lisboa  
Renex 

6 6 
Lisboa » Faro  6 6 

        

Faro » Olhão  
EVA 

7 7 
Olhão » Faro 6 6 

        

Faro » Tavira 
EVA 

7 7 
Tavira » Faro 6 6 

        

Faro » Monte Gordo 
EVA 

6 6 
Monte Gordo » Faro 6 6 

        

Faro » V. Real de Sto. António 
EVA 

6 6 
V. Real de Sto. António » Faro 6 6 
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Fonte: http://www.renex.pt e http://www.rede-expressos.pt/, páginas consultadas em julho de 2014 

As partidas do terminal rodoviário são máximas entre as 07:00-10:00 e as 17:00-19:00, e igualmente 

elevadas entre as 12:00-14:00, existindo três horas do dia em que não existe qualquer partida deste 

terminal, nomeadamente durante o período das 00:00-01:00 e 02:00-04:00. 

Adicionalmente aos serviços descritos importa referenciar a existência de uma praça de táxis, com 3 

lugares de estacionamento, em frente ao Terminal Rodoviário, bem como a localização, nas 

proximidades, da Estação Ferroviária de Faro permitindo, ainda que de forma não imediata, o transbordo 

entre os modos rodoviário e ferroviário. 

 

Oferta de estacionamento 

O Terminal Rodoviário de Faro dispõe, nas proximidades, de um parque de estacionamento gratuito com 

capacidade para 126 viaturas e cuja taxa de ocupação, durante o dia, ronda os 100%, segundo o Estudo 

de Mobilidade Interurbana “Algarve Central” (EMI). Neste local existe, igualmente, capacidade para o 

estacionamento de 14 viaturas pesadas de passageiros. Esta oferta será reduzida com a construção do 

novo terminal, da rede “Próximo”. 

Na via pública envolvente ao Terminal, existe um misto de estacionamento tarifado e não tarifado 

verificando-se, essencialmente neste último, uma forte procura. 

 

Acessibilidade Interior/Exterior 

O acesso à zona de paragem dos autocarros realiza-se no interior do Terminal, contudo existe um 

conjunto de carreiras cuja paragem é efetuada na via pública junto ao Terminal, provocando obstruções 

na normal circulação rodoviária. Estas ocorrências poderão ser justificadas pela insuficiência de espaço 

no Terminal Rodoviário face ao número de circulações que utilizam esta infraestrutura. 

Adicionalmente, importa salientar que o espaço de espera é insuficiente face à procura registada. 

Carreira /Percurso Operador 
Frequência 

Período Escolar Período Não Escolar 

Faro » Sevilha 
EVA 

2 4 

Sevilha » Faro 2 3 

  

Faro » Huelva 
EVA 

2 4 

Huelva » Faro 2 3 
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Serviços e avaliação qualitativa da interface 

O Terminal Rodoviário possui uma sala de espera no seu interior, com condições razoáveis de 

atendimento e espera. Existem ainda, no que concerne às infraestruturas de apoio, bar/cafetaria, 

quiosque/papelaria e restaurante. 

Não existem, porém, acessos para pessoas com mobilidade condicionada, nem máquina de venda 

automática de bilhetes para os passageiros que se deslocam nos períodos em que o Terminal se 

encontra encerrado. Salienta-se também que a informação ao público, no que concerne aos horários, 

encontra-se afixada num painel para o efeito, embora apresente lacunas na disponibilização de 

informações sobre os tarifários. 

No respeitante ao sistema de comunicação, este Terminal possui sinalização de plataformas, informação 

sonora, ecrãs e disponibilização de informação de transportes complementares, tais como os táxis. 

 

6.3. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE FARO 

Localizado numa zona central da cidade de Faro, mais especificamente no Largo da Estação (Figura 78), 

a Estação Ferroviária situa-se próximo do Terminal Rodoviário de Faro, a cerca de 250 metros, e é 

facilmente acessível a pé e através de transporte coletivo, uma vez que os serviços de transporte 

coletivo rodoviário efetuam paragem junto no Largo da Estação. 
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Figura 78. Identificação da interface – Estação Ferroviária de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 

Oferta de Transporte Coletivo 

A Estação Ferroviária é servida por serviços regionais e de longo curso que possibilitam a ligação da 

cidade de Faro com todas as principais cidades do Algarve, desde Lagos a Vila Real de Santo António, 

bem como com Lisboa e Porto, ligações identificadas no quadro seguinte. 

Os serviços de longo curso que efetuam a ligação Faro>Lisboa>Porto são realizadas em Alfa Pendular e 

em Intercidades, existindo, em Alfa Pendular, duas ligações diárias em cada sentido, e, em Intercidades, 

três circulações diárias em cada sentido. 

No que se refere aos serviços regionais, a Estação de Faro é provida pelas seguintes ligações: 

• Lagos>Faro: 9 circulações diárias em cada sentido; 

• Faro>Tavira: 4 circulações diárias em cada sentido, apenas em dias úteis; 

• Faro>Vila Real de Santo António: 11 circulações diárias com origem em Faro e 9 circulações 

diárias com destino em Faro (chegando às 10 em dias úteis). 
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Quadro 120. Oferta da estação ferroviária de Faro 

Serviço Percurso 
Frequência 

  

Dias úteis Fins-de-semana 
Período de 

Funcionamento (Dias 
úteis)  

Alfa Pendular  
Porto>Lisboa>Faro 2 2 05:47 - 15:47 

Faro>Lisboa>Porto 2 2 07:00 - 15:05 

        

Intercidades  
Lisboa>Faro 3 3 10:20 - 17:20 

Faro>Lisboa 3 3 09:46 - 17:35 

        

Comboios 
Regionais 

Lagos > Faro 9 9 06:14 - 19:19 

Faro > Lagos 9 9 07:17 - 20:11 

Faro > Tavira 4 0 06:57 - 15:34 

Tavira > Faro 4 0 06:14 - 17:11 

Faro > Vila Real de Santo António 11 11 06:57 - 22:00 

Vila Real de Santo António > Faro 10 9 05:49 - 20:44 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

No que se refere ao número de partidas por hora, visível no gráfico seguinte, destacam-se os períodos 

entre as 9:00 e as 10h00 (com quatro circulações de Regional e uma de Intercidades) e entre 17:00 e as 

18:00 (com seis serviços de Regional e duas de Intercidades). Entre as 23:00 e as 05:00 não existe 

qualquer oferta de serviço. 
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Gráfico 144. Número de circulações ferroviárias, em dias úteis, por hora de partida e por tipologia de serviço 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

A existência de paragem de transporte coletivo rodoviário no Largo da Estação possibilita o transbordo 

entre estes dois modos. Desta forma, as linhas de minibus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e a linha urbana 16, estão 

afetas a esta paragem. De realçar que, não estando integrado numa mesma infraestrutura, a relativa 

proximidade ao Terminal Rodoviário permite uma maior oferta de circuitos/percursos em transporte 

coletivo rodoviário. 

Destaca-se ainda a existência de uma praça de táxis no Largo da Estação, com 5 lugares de 

estacionamento reservado. 

 

Oferta de Estacionamento 

No Largo da Estação a oferta de estacionamento está restringida a alguns lugares de estacionamento 

não tarifados. O parque de estacionamento situado nas proximidades do Terminal Rodoviário poderá 

servir os utilizadores da Estação Ferroviária, como podemos ver na Figura 78, contudo, este dará lugar 

ao terminal da rede “Próximo”. 

 

Acessibilidade Interior/Exterior 

O acesso ao cais de embarque pode ser realizado pela entrada principal existente no edifício da estação, 

ou, em alternativa, por um acesso exterior localizado junto ao Bar. 
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A estação é constituída por três plataformas efetuando-se a ligação entre estas por meio de uma 

passagem de nível, o que implica o atravessamento da linha pelos utentes. 

 

Serviços e avaliação qualitativa da interface 

De forma geral, a Estação Ferroviária oferece condições razoáveis ao nível das áreas de espera (quer 

interior, quer exterior, com bancos em ambos os locais), bem como ao nível da informação ao público 

sobre serviços regionais e de longo curso (horários e tarifários). Possui também instalações sanitárias, 

inclusive adaptada para pessoas com deficiência, apresentando ainda, uma pequena papelaria e um 

café imediatamente ao lado do edifício da Estação. É de realçar ainda, a existência de equipamentos de 

apoio, como sejam máquina de multibanco e máquinas de venda automática de títulos. 

 

6.4. APEADEIRO DO BOM JOÃO 

Localizado na Avenida Aníbal Cruz Guerreiro, o apeadeiro do Bom João encontra-se delimitado a norte 

por uma zona residencial e a sul por uma área industrial, parte dela devoluta (Figura 79). 

 
Figura 79. Identificação da interface – Apeadeiro do Bom João 

Fonte: mpt®, 2014 
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Oferta de Transporte Coletivo 

O Apeadeiro do Bom João é servido por comboios regionais que efetuam paragem nesta mesma 

estação, apresentado as seguintes ligações (Quadro 121): 

• Faro>Tavira: 4 circulações em dias úteis e em cada sentido; 

• Faro>Vila Real de Santo António: 11 circulações diárias com origem em Faro e 9 circulações 

diárias com destino em Faro (chegando às 10 em dias úteis). 

Quadro 121. Oferta do apeadeiro do Bom João 

Serviço Percurso 
Frequência 

  

Dias úteis Fins-de-semana 
Período de 

Funcionamento (Dias 
úteis)  

Comboios 
Regionais 

Faro > Tavira 4 0 06:57 - 15:34 

Tavira > Faro 4 0 06:14 - 17:11 

Faro > Vila Real de Santo António 11 11 06:57 - 22:00 

Vila Real de Santo António > Faro 10 9 05:49 - 20:44 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em junho de 2014 

Importa realçar que não existem serviços de transporte coletivo rodoviário, nem praça de táxis junto ao 

apeadeiro. Contudo, existe nas imediações do apeadeiro, designadamente na Rua José Pedro de 

Almeida (zona residencial) uma paragem do circuito minibus. 

 

Oferta de Estacionamento 

Este apeadeiro não dispõe de estacionamento nas imediações, apenas existindo junto aos edifícios 

residenciais. Desta forma, no acesso pedonal do estacionamento em direção ao apeadeiro é necessário 

o atravessamento da Avenida Aníbal Cruz Guerreiro, utilizando a passagem de peões semaforizada. 

 

Acessibilidade Interior/Exterior 

O acesso ao apeadeiro é efetuado por rampa, existindo uma única plataforma de embarque constituída 

por dois abrigos parciais onde existem alguns lugares de descanso. A linha é constituída por via única. 
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Serviços e avaliação qualitativa da interface 

Ao nível dos equipamentos de apoio, o apeadeiro apenas possui informação sonora, não existindo 

nenhum edifício de apoio, informação sobre os serviços de transporte (horários e tarifários), sinalização 

das plataformas e máquinas automáticas de vendas de títulos 

 

6.5. AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO 

O Aeroporto Internacional de Faro, inserido na freguesia de Montenegro, localiza-se a cerca de 8Km da 

cidade de Faro, encontrando-se delimitado a oeste, sul e este, pela Ria Formosa. Os eixos viários que 

permitem o acesso direto ao aeroporto são a EN125-10 e a EM527-1 (Figura 80). 

 

Figura 80. Identificação da interface – Aeroporto Internacional de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 
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Oferta de Transporte Coletivo 

O Aeroporto de Faro apresenta como destinos regulares, para além de Portugal, maioritariamente países 

europeus: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Espanha, 

Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Letónia, e Eslováquia62. 

O aeroporto não dispõe de acesso ferroviário, contudo é servido por uma rede de transportes públicos 

rodoviários (Próximo - Transportes Urbanos de Faro) que assegura, através das linhas 14 e 16, ligações 

ao centro da cidade de Faro, podendo-se, desde aqui, obter ligações regionais e nacionais.  

Para além dos transportes urbanos, existe a possibilidade de utilizar a praça de táxis existente na parte 

frontal do terminal, composta por dois contingentes que perfazem uma oferta total de 56 táxis. 

Como serviços adicionais, existe ainda a possibilidade de aluguer de veículos através das seguintes 

companhias: Europcar, Avis, Guerin, Hertz, Budget e Goldcar. 

Oferta de Estacionamento 

O aeroporto é servido por três parques públicos de estacionamento, visíveis na Figura 81. O P1 e o P2 

situados em frente ao terminal de passageiros constituem estacionamento de curta duração. O P3, 

situado a norte da aerogare corresponde ao estacionamento de longa duração. 

 
Figura 81. Identificação dos parques de estacionamento do Aeroporto Internacional de Faro 

Fonte: https://airportshopping.ana.pt/parking, página consultada em julho 2014 

                                                      
62 ANA – Guia do Aeroporto, abril-outubro 2014 
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Serviços e avaliação qualitativa da interface 

No que concerne aos serviços necessários de apoio aos passageiros, o aeroporto possui áreas 

comerciais, com lojas, restaurante, bar e cafetaria. O terminal possui ainda serviços 

bancários/multibanco, agências de câmbio, rent-a-car, correios, farmácia, balcões de companhias áreas, 

posto de informação, e máquinas de vending. 

Importa referir que esta infraestrutura contempla um conjunto de facilidades existentes no espaço 

exterior e interior do terminal, e que permitem, sem grandes restrições, o acesso de pessoas com 

mobilidade reduzida. Como tal, encontramos meios mecânicos facilitadores de mobilidade (tapetes 

rolantes e elevadores), sinalização e orientações adequadas, instalações sanitárias adaptadas, lugares 

de estacionamento reservado, bem como profissionais capacitados para o efeito. 

Adicionalmente, o Aeroporto Internacional de Faro dispõe do serviço MyWay, especialmente criado para 

prestar assistência a pessoas com mobilidade reduzida no embarque, desembarque, bem como 

assistência pessoal durante o check-in e nos controlos de segurança. 
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6.6. SÍNTESE 

Um Interface é uma infraestrutura com uma importância vital numa rede de transportes, pela flexibilidade 

que traz à rede permitindo multiplicar as alternativas de mobilidade de cada passageiro da rede de 

transporte coletivo. 

O bom funcionamento das interfaces de transporte, com reduzidas distâncias a percorrer entre modos de 

transporte, uma boa coordenação de horários, reduzindo os tempos de espera, aliado ao conforto na 

transferência, a segurança e a qualidade dos serviços de informação, são fundamentais para o sucesso 

do Interface enquanto ponto de transferência na rede, permitindo maior atratividade dos sistemas de 

transporte público, em detrimento da utilização do transporte individual. 

No município de Faro identificaram-se quatro infraestruturas fundamentais, embora nenhum delas se 

constituindo como um verdadeiro interface, estando duas delas diretamente relacionados com o modo 

ferroviário, um com o modo rodoviário e um com o modo aéreo. 

O desempenho apresentado por estas infraestruturas é diferenciado, desde os modos presentes, 

número de serviços apresentados e fluxo de passageiros. 

Neste sentido, no modo rodoviário identificou-se o Terminal Rodoviário, infraestrutura com uma 

localização central, que lhe confere boas acessibilidades pedonais e em transportes coletivos. As 

carreiras que servem o terminal rodoviário correspondem aos percursos do minibus, as linhas urbanas e 

interurbanas. Neste terminal, para além das carreiras referidas, existem as carreiras da Rede Expresso e 

Internacionais “Huelva-Sevilha” efetuadas pela EVA. 

No modo ferroviário identificou-se a Estação Ferroviária de Faro, localizada nas proximidades do 

Terminal Rodoviário de Faro, facilmente acessível a pé e através de transporte coletivo. É servida por 

serviços regionais e de longo curso que possibilitam a ligação da cidade de Faro com todas as principais 

cidades do Algarve, desde Lagos a Vila Real de Santo António, bem como com Lisboa e Porto. Os 

serviços de longo curso que efetuam a ligação Faro-Lisboa-Porto são realizadas em Alfa Pendular e em 

Intercidades. 

Ainda no que concerne ao modo ferroviário, identificou-se o apeadeiro do Bom João que é servido 

apenas por comboios regionais. Junto a este interface não existem serviços de transporte coletivo 

rodoviário, nem praça de táxis, existindo apenas, nas imediações do apeadeiro, uma paragem de 

transporte coletivo rodoviário. 

O último interface identificado diz respeito ao Aeroporto de Faro, inserido na freguesia de Montenegro. 

Apresenta como destinos regulares, para além de Portugal, maioritariamente países europeus. 
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O aeroporto não dispõe de acesso ferroviário nem acesso direto à rede de transporte coletivo rodoviário 

de nível regional e suprarregional, contudo é servido por uma rede de transportes coletivos rodoviários 

que asseguram ligações ao centro da cidade de Faro, podendo-se, desde aqui, obter ligações regionais 

e nacionais. Como alternativa ao transporte coletivo rodoviário existe a possibilidade de utilizar a praça 

de táxis situada na parte frontal do terminal. 

Verifica-se a existência de uma rede de “interfaces” multinucleada e não concentrada, dificultando a 

utilização de outros modos de transporte que não o transporte individual. 
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7. ESTACIONAMENTO 
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7.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

O estacionamento é encarado, nos dias de hoje, como uma das principais componentes de qualquer 

Política de Mobilidade Urbana e, a sua correta gestão, poderá contribuir para regular a utilização do 

automóvel privado. Há autores que afirmam que as principais razões dos congestionamentos urbanos se 

devem a problemáticas relacionadas com o estacionamento e não, como muitas vezes se pensa, com a 

circulação. 

Atualmente, o automóvel apresenta-se como o principal modo de deslocação da população residente no 

município de Faro condicionando a circulação no espaço público, bem como no que se refere ao 

estacionamento. Neste sentido, as políticas de estacionamento desenvolvidas para o município de Faro 

deverão ter em conta este facto, incentivando a uma menor utilização do veículo automóvel e criando 

condições mais favoráveis para maior repartição modal, com especial destaque na utilização de 

transportes públicos e modos suaves. 

Adicionalmente deverão ser garantidos níveis de oferta estratégicos e adequados, sem descurar as 

necessidades legítimas dos residentes e as geradas pelas atividades económicas. 

Neste capítulo é caracterizada a oferta de estacionamento tarifado na via pública e a oferta de 

estacionamento, tarifado e gratuito, em parques, no município de Faro. A informação para a realização 

desta análise teve em conta os dados cedidos pelo município de Faro. 
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7.2. OFERTA DE ESTACIONAMENTO TARIFADO 

Com o objetivo de dotar a cidade de Faro de modernos meios de gestão de estacionamento que 

permitam uma utilização racional e disciplinada do espaço público e, consequentemente facilitar o 

acesso e estacionamento, existe, na cidade, uma delimitação de zonas de estacionamento tarifadas63. 

A aplicação de tarifas no estacionamento pode condicionar a utilização de lugares bem como o tipo de 

utilizador. Neste sentido, a adoção de tarifas deve promover a rotatividade de lugares e o 

estacionamento de certos grupos de utilizadores (residentes).  

Por outro lado, a aplicação de tarifas poderá assegurar verbas para despesas de operação e controlo de 

infraestruturas de estacionamento, bem como subsidiar a operação de outros modos de transporte mais 

sustentáveis. 

Contudo, este instrumento deve ser utilizado com precaução já que deverá ser aplicado de forma a não 

privilegiar determinado tipo de utilizador não excluindo os restantes. Adicionalmente, o aumento da tarifa 

pode não ter o efeito desejado se os utilizadores mudarem de destino64. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Faro, o total da oferta de lugares 

tarifados na cidade de Faro é de 2900 lugares. 

As zonas de estacionamento tarifadas, em via pública e parque, encontram-se integradas na cidade de 

Faro. 

Na figura seguinte, quantifica-se o número de lugares tarifados e verifica-se que existe uma maior oferta 

de lugares tarifados na via pública quando comparado com a oferta de lugares tarifados em parques.  

60,4%

39,6%

Via pública Parque  

Gráfico 145. Oferta tarifada de estacionamento em via pública e em parque 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

                                                      
63http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 

64 CCDRN – “Manual de planeamento das Acessibilidades e Gestão Viária – 09 Estacionamento”, dezembro 2008 
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Entre as zonas tarifadas na via pública identificadas na Figura 82, com oferta de estacionamento, apenas 

na zona A4 e a zona B2, a oferta de lugares em parque (598 e 448 lugares, respetivamente) excede a 

oferta de lugares na via pública (274 e 163 lugares, respetivamente). 

 
Figura 82. Oferta tarifada de estacionamento em via pública e em parque 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

 

7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. Oferta de estacionamento tarifado Oferta de estacionamento tarifado Oferta de estacionamento tarifado Oferta de estacionamento tarifado ––––    via públicavia públicavia públicavia pública    

Na Figura 83 apresenta-se as áreas de estacionamento tarifadas na via pública da cidade de Faro. No 

total da oferta de estacionamento tarifado, a cidade de Faro apresenta uma oferta de 1 752 lugares, 

repartidos em duas concessões, sendo 838 lugares geridos pela empresa Empark e 914 lugares geridos 

pela empresa Masitrave.  
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Na análise da Figura 84, verificamos que a Empark tem ao seu cargo a totalidade de lugares tarifados na 

zona A1 e o maior número de lugares de estacionamentos tarifados, nas zonas identificadas como: A2, 

A3, A4, A7 e B1. Em contrapartida, a Masitrave tem a totalidade de lugares de estacionamentos 

tarifados, identificados como A5, A6, B3 e B2. 

 
Figura 83. Oferta tarifada de estacionamento em via pública, segundo a concessão 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 
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Figura 84. Oferta tarifada de estacionamento em via pública, segundo a concessão e zona de tarifa 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Do conjunto de arruamentos identificados com a maior oferta de estacionamento tarifado, identificados 

no Gráfico 146, destacamos a Rua D. Teresa Ramalho Ortigão com 135 lugares (zona A5 e A6), a 

Avenida da República com 108 lugares (zona A1) e a Rua Eng.º Aboim Sande Lemos, com 101 lugares 

(zona A5). Com menor número de oferta de estacionamento identificamos a Rua da Assistência com 3 

lugares (zona A2), Rua Rebelo da Silva com 5 lugares (zona A4) e o Largo 25 de abril com 6 lugares 

(zona B1). 
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A1 - Avenida da República
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A2 -Rua Baptista Lopes
A2 - Largo do Sol Posto

A2 - Rua Horta Machado
A2 -Travessa de São Luís

A2 - Rua Cruz das Mestras
A2 - Rua da Mota

A2 - Largo da Mota
A2 - Rua da Assistência

A3 - Rua de Portugal
A3 - Rua Sacadura Cabral

A3 - Rua D.João de Castro
A3 - Rua Almeida Garret

A3 - Rua Doutor Justino Cumano
A3 - Rua Bartolomeu Dias

A4 - Praça Alexandre Herculano
A4 - Rua Veríssimo de Almeida

A4 - Travessa Castilho
A4 - Rua Castilho

A4 - Rua Brites de Almeida
A4 - Largo do Pé da Cruz

A4 -Rua Pé da Cruz
A4 - Rua Rebelo da Silva

A4 - Rua Bernardo Passos
A7 - Rua Cmdt. Francisco Manuel

A7 - Rua João Dias
B1 - Rua Reitor Teixeira Guedes
B1 - Rua Dr. Coelho de Carvalho

B1 - Rua Mouzinho de …
B1 - Rua Doutor Justino Cúmano

B1 - Rua Almeida Garret
B1 - Rua João de Deus

A2 - Rua Cruz das Mestras
A2 - Largo de São Pedro

A2 - Rua da Mota
A3 - Rua João de Deus

A3 - Rua Francisco Horta
A3 - Rua Dr. João Lúcio

A4 - Rua da Trindade
A4 - Rua do Bocage

A5 - Rua Eng. Aboim Sande …
A5 - Praceta Prof Franklim …

A5 - Rua  Prof Franklim Marques
A5 - Rua P.S.P

A5 - Rua D. Teresa Ramalho …
A6 - Rua Dr. Pereira de Sousa

A6 - Rua dos Caçadores Quatro
A6 - Rua Dr. Francisco Lázaro …

A6 - Rua Reis Dâmaso
A6 - Rua Manuel Penteado

A6 - Rua D. Teresa Ramalho …
A7 - Rua José Maria Brandeiro

A7 - Rua do Albergue
B1 - Largo 25 de Abril

B1 - Rua João de Deus
B1 - Rua das Alcaçarias

B2 - Largo Dr. Francisco Sá …
B2 - Rua General Humberto …

B2 - Praça Coronel Pires Viegas
B2 - Rua dos Bombeiros …

B2 - Rua de São Luís
B3 - Avenida 5 de Outubro

B3 - Rua da Alameda
B3- Travessa João de Deus

B3 - Rua Dr. Manuel de Arriaga

 
Gráfico 146. Número de lugares de estacionamento tarifado, por arruamento e zona de tarifa 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Segundo o “Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade de Faro” com 

respetiva publicação no Diário da República, 2.ª Série, número49, de 11 de Março de 2010, e de acordo 

com o disposto no Capítulo VI – Fiscalização, no seu artigo 27.º, “a empresa concessionária da 

exploração das zonas de estacionamento criará um corpo de vigilantes” e desempenhará um papel de 

“fiscalizar o cumprimento do presente regulamento por parte dos utentes”, no caso de “registar infrações 

notificar o infrator do teor da infração verificada, advertindo da apresentação da respetiva denúncia junto 
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das autoridades competentes caso não seja efetuado o pagamento da tarifa máxima diária.” O município 

de Faro “colaborará na articulação das funções dos vigilantes com as autoridades policiais competentes”. 

De acordo com o mesmo, os períodos e os limites máximos de estacionamento são apresentados no 

quadro seguinte. 

Quadro 122.Períodos e limites máximos de estacionamento 

Zona Período de estacionamento tarifado Período máximo 

Zona A 

Dias da semana - 09h00 às 19h00  

 3 horas  
Sábados - 09h00 às 13h00 

Zona B 

Dias da semana - 09h00 às 19h00  

 3 horas  
Sábados - 09h00 às 13h00 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em agosto de 2014 

No que concerne, as tarifas de estacionamento atualmente praticadas são apresentadas no Quadro 123, 

de acordo com o “Regulamento e Tabela de Taxas do município de Faro65”. Estas são cobradas todos os 

dias úteis entre as 9h00 e as 19h00, e aos sábados entre as 9h00 e as 13h00, e a duração máxima de 

permanência para a totalidade da oferta é de 3 horas.  

Quadro 123. Taxas para parcómetros a aplicar em cada uma das zonas de estacionamento limitado 

Zona Período de estacionamento  Taxas 

Zona A 

0:15 0,15 € 

0:30 0,30 € 

1:00 0,75 € 

2:00 1,00 € 

3:00 1,40 € 

Zona B 

0:15 0,10 € 

0:30 0,20 € 

1:00 0,45 € 

2:00 0,55 € 

3:00 0,75 € 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em agosto de 2014 

                                                      
65 Aprovado em reunião da Câmara Municipal, de 13 de Abril de 2010 e, posteriormente, em sessão da Assembleia Municipal de 
Faro, de 15 de Abril de 2010 
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As taxas praticadas em Faro são progressivamente crescentes, a taxa aumenta em função do tempo de 

permanência, isto é, com 1ª hora a custar 0,75€, a 2ª hora a custar 1,00€ e a 3ª a custar 1,40€. 

 

7.2.2. 7.2.2. 7.2.2. 7.2.2. Oferta de estacionamento tarifado Oferta de estacionamento tarifado Oferta de estacionamento tarifado Oferta de estacionamento tarifado ––––    parquesparquesparquesparques    

Foram identificadas 17 parques de estacionamento de utilização pública, cuja localização é apresentada 

na Figura 85. Os parques públicos identificados tiveram em conta, os parques associados a usos 

específicos, como supermercados, centros comerciais, complexos desportivos e equipamentos culturais, 

etc. Embora estes parques estejam associados a usos específicos, constituem uma alternativa válida de 

oferta de estacionamento. 

No município de Faro quantificou-se uma oferta total de 6 416 lugares em parques. Deste total de 

lugares de estacionamento em parques, 1 148 são tarifados, sendo que 5 268 gratuitos. 

Analisando o regime de oferta na cidade de Faro, 82% da oferta em parques é gratuita e os restantes 18 

% são tarifados. 

 

Figura 85. Oferta tarifada/gratuita de estacionamento em parques 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 
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No total de oferta tarifada em parques, identificamos o parque tarifado junto ao mercado municipal com 

448 lugares, o parque localizado junto à Praça da Liberdade com 598 lugares e o parque no Largo do 

Campo da Feira com 102 lugares. 

No que se refere à oferta gratuita em parques, destacamos a oferta associada ao Fórum do Algarve, 

sendo que o parque de estacionamento deste equipamento apresenta a maior oferta de lugares 

gratuitos, com 2 250 lugares. Junto a este equipamento identificamos também, a oferta de 

estacionamento de 562 lugares associado ao parque da Decathlon. A oferta associada aos 

supermercados Modelo, Pingo Doce, LIDL e ALDI apresenta valores representativos, com 821 lugares 

disponíveis. 

Junto à Ria Formosa, o Largo de São Francisco apresenta uma oferta elevada, 950 lugares gratuitos, 

constituindo-se como um dos mais importantes pontos de oferta de estacionamento na cidade de Faro. 

O parque gratuito localizado na Avenida da Republica, com 126 lugares, constituiu também ele, um 

importante ponto de oferta, uma vez que a sua localização é próxima dos seguintes interfaces: Estação 

Ferroviária de Faro e Terminal Rodoviário, contudo será, em parte, eliminado para dar lugar a um novo 

terminal rodoviário da rede “Próximo”. 

Importa ainda referir os parques de estacionamento gratuitos localizados na zona de expansão da 

cidade, e associados às piscinas municipais e pavilhão polidesportivo, com 60 e 196 lugares, 

respetivamente. 
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Gráfico 147. Número de lugares de oferta de estacionamento tarifada/gratuita de estacionamento em parques 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 
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7.2.3. 7.2.3. 7.2.3. 7.2.3. Oferta de estacionamento reservado Oferta de estacionamento reservado Oferta de estacionamento reservado Oferta de estacionamento reservado ––––    Mobilidade ReduzidaMobilidade ReduzidaMobilidade ReduzidaMobilidade Reduzida    

No que se refere a oferta do número de lugares de estacionamento para utentes com mobilidade 

reduzida, o município conta com 37 lugares identificados na via pública da cidade de Faro, como 

podemos visualizar na Figura 86. 

 
Figura 86. Número de lugares de estacionamento para utentes com mobilidade reduzida 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Analisando a distribuição da oferta de lugares reservados para pessoas com mobilidade reduzida, o 

parque de São Francisco detém o maior número de oferta, com 6 lugares, seguido da Avenida da 

República e o Largo do Carmo com 4 lugares, respetivamente. O Largo Dr. Francisco Sá Carneiro 

apresenta 3 lugares de oferta, e os arruamentos, Rua 1º de Maio, Rua D. Teresa R. Ortigão, Largo da Sé 

e a Rua pintor Carlos Porfírio detêm uma oferta de 2 lugares, respetivamente.  
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Os restantes arruamentos apresentam o número mínimo de 1 lugar de estacionamento para utentes com 

mobilidade reduzida, identificados na Rua do Montepio, Praça D. Francisco Gomes, Rua Cruz das 

Mestras, Largo S. Pedro, Rua D. João de Castro, Rua do Pé da Cruz, Rua Bernardo Passos, Rua da 

P.S.P, Escola Joaquim Magalhães, Largo da Estação, Rua Miguel Bombarda e Rua Eng.º Aboim S. 

Lemos. 

 

7.3. ROTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO 

A presente análise baseou-se na utilização de informação sobre a rotação de estacionamento, 

correspondente aos dados de rotação do estacionamento tarifado verificados no site da Câmara 

Municipal de Faro, referentes aos meses de fevereiro e junho de 2014, correspondendo, estes, a um 

mês da época baixa e alta, respetivamente. 

Neste sentido, foram analisados cerca de 58 arruamentos, cuja concessão esta a cargo das empresas 

Empark e Masitrave. 

No quadro seguinte é apresentado o número de lugares de estacionamento em horário pago e a média 

diária de veículos estacionados nos arruamentos analisados, referente ao mês de fevereiro e junho de 

2014. A informação apresentada por arruamento é complementada pela zona de tarifa e pela empresa 

que detém a concessão. 

Quadro 124. Média diária do estacionamento tarifado, fevereiro e junho de 2014 

Concessão Nome da Rua N.º de lugares de 
estacionamento 

Média diária - 
fevereiro 2014 

Média diária - 
junho 2014 

Empark A1 - Avenida da República 108 428,8 480,3 

Empark A1 - Rua 1º de Maio 11 35,3 0,0 

Empark A2 - Rua Lethes 37 152,0 177,0 

Empark A2 -Rua Baptista Lopes 27 38,9 39,0 

Empark A2 - Largo do Sol Posto 24 58,3 64,8 

Empark A2 - Rua Horta Machado 23 47,7 52,5 

Empark A2 -Travessa de São Luís 16 29,3 31,4 

Empark A2 - Rua Cruz das Mestras 13 19,3 21,9 

Empark A2 - Rua da Mota 8 0,0 0,0 

Empark A2 - Largo da Mota 8 36,5 48,1 

Empark A2 - Rua da Assistência 3 0,0 0,0 
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Empark A3 - Rua de Portugal 33 168,6 125,6 

Empark A3 - Rua Sacadura Cabral 6 18,7 18,1 

Empark A3 - Rua D. João de Castro 10 14,9 20,1 

Empark A3 - Rua Almeida Garrett 6 0,0 0,0 

Empark A3 - Rua Doutor Justino Cumano 6 0,0 0,0 

Empark A3 - Rua Bartolomeu Dias 9 18,6 16,1 

Empark A4 - Praça Alexandre Herculano 38 170,6 221,6 

Empark A4 - Rua Veríssimo de Almeida 14 28,1 37,3 

Empark A4 - Travessa Castilho 10 21,8 23,2 

Concessão Nome da Rua N.º de lugares de 
estacionamento 

Média diária - 
fevereiro 2014 

Média diária - 
junho 2014 

Empark A4 - Rua Castilho 31 81,3 94,4 

Empark A4 - Rua Brites de Almeida 43 110,8 117,7 

Empark A4 - Largo do Pé da Cruz 44 86,9 84,2 

Empark A4 -Rua Pé da Cruz 19 28,9 38,3 

Empark A4 - Rua Rebelo da Silva 5 11,3 15,3 

Empark A4 - Rua Bernardo Passos 17 64,0 55,1 

Empark A7 - Rua Cmdt. Francisco Manuel 77 63,1 108,9 

Empark A7 - Rua João Dias 12 53,6 49,1 

Empark B1 - Rua Reitor Teixeira Guedes 21 73,7 81,4 

Empark B1 - Rua Dr. Coelho de Carvalho 39 0,0 0,0 

Empark B1 - Rua Mouzinho de Albuquerque 18 50,3 76,9 

Empark B1 - Rua Doutor Justino Cúmano 18 74,1 76,3 

Empark B1 - Rua Almeida Garrett 31 38,1 17,8 

Empark B1 - Rua João de Deus 53 81,5 82,5 

Masitrave A2 - Rua Cruz das Mestras 10 18,5 19,0 

Masitrave A2 - Largo de São Pedro 96 136,6 135,5 

Masitrave A2 - Rua da Mota 8 9,8 17,0 

Masitrave A3 - Rua João de Deus 10 4,9 6,1 

Masitrave A3 - Rua Francisco Horta 11 5,4 6,7 

Masitrave A3 - Rua Dr. João Lúcio 7 8,7 7,2 

Masitrave A4 - Rua da Trindade 24 10,1 14,8 

Masitrave A4 - Rua do Bocage 29 25,8 28,9 
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Masitrave A5 - Rua Eng.º Aboim Sande Lemos 101 38,3 36,3 

Masitrave A5 - Praceta Prof Franklim Marques 40 6,0 8,3 

Masitrave A5 - Rua Prof Franklim Marques 14 2,1 2,9 

Masitrave A5 - Rua P.S.P 69 55,4 60,8 

Masitrave A5 - Rua D. Teresa Ramalho Ortigão 109 106,1 93,4 

Masitrave A6 - Rua Dr. Pereira de Sousa 18 3,8 4,5 

Masitrave A6 - Rua dos Caçadores Quatro 19 20,5 20,9 

Masitrave A6 - Rua Dr. Francisco Lázaro Cortes 10 3,0 2,1 

Masitrave A6 - Rua Reis Dâmaso 13 13,0 19,2 

Masitrave A6 - Rua Manuel Penteado 13 3,7 2,4 

Masitrave A6 - Rua D. Teresa Ramalho Ortigão 26 40,2 38,4 

Masitrave A7 - Rua José Maria Brandeiro 10 26,2 24,0 

Masitrave A7 - Rua do Albergue 10 23,8 35,0 

Masitrave B1 - Largo 25 de Abril 6 7,5 6,1 

Masitrave B1 - Rua João de Deus 10 4,9 6,1 

Masitrave B1 - Rua das Alcaçarias 10 12,2 12,4 

Masitrave B2 - Largo Dr. Francisco Sá Carneiro 56 341,5 363,3 

Masitrave B2 - Rua General Humberto Delgado 18 32,7 36,6 

Masitrave B2 - Praça Coronel Pires Viegas 16 39,7 31,7 

Masitrave B2 - Rua dos Bombeiros Portugueses 9 25,2 21,7 

Masitrave B2 - Rua de São Luís 64 124,6 112,7 

Masitrave B3 - Avenida 5 de Outubro 52 107,7 103,6 

Masitrave B3 - Rua da Alameda 8 5,6 8,4 

Masitrave B3- Travessa João de Deus 7 4,9 7,4 

Masitrave B3 - Rua Dr. Manuel de Arriaga 11 26,5 25,4 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 

Na análise da média diária dos veículos estacionados, referentes ao mês de fevereiro e ao mês de 

junho, destacam-se: 

• Avenida da República com uma média diária superior a 420 veículos, e o Largo Dr. Francisco Sá 

Carneiro com uma média diária superior a 340 veículos; 
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• Com uma média diária entre os 100 e os 200 veículos, destacam-se os seguintes arruamentos: 

Rua Lethes, Rua de Portugal, Praça Alexandre Herculano, Rua Brites de Almeida, Largo de São 

Pedro, Rua de São Luís e Avenida 5 de outubro; 

• Sem nenhum valor de média diária registado encontramos a Rua da Mota, Rua da Assistência, 

Rua Almeida Garrett, Rua Doutor Justino Cúmano e a Rua Dr. Coelho de Carvalho; 

• Os restantes arruamentos tarifados apresentam uma média diária não superior a 100 veículos 

por arruamento. 

A análise comparativa da média diária de veículos por arruamento e por concessão, no mês de fevereiro 

e no mês de junho de 2014, é apresentada no Gráfico 148 e Gráfico 149. 
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Gráfico 148. Média diária do estacionamento tarifado – Concessão Empark 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 
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Gráfico 149. Média diária do estacionamento tarifado – Concessão Masitrave 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 

De um modo geral, nos arruamentos analisados, registou-se um aumento da média diária de veículos, 

embora, em alguns arruamentos, este aumento seja pouco expressivo. 

Na análise dos arruamentos, segundo a concessão e zona de tarifa, os aumentos mais significativos da 

média diária, registam-se: 

• Concessão Empark: Zona A1 - Avenida da República (cerca de 52 veículos), Zona A2 - Rua 

Lethes (25 veículos), Zona A4 - Praça Alexandre Herculano (51 veículos) e a Zona A7 - Rua 

Cmdt. Francisco Manuel (cerca de 46 veículos); 

• Concessão Masitrave: Zona A7 - Rua do Albergue (11 veículos) e a Zona B2 - Largo Dr. 

Francisco Sá Carneiro (cerca de 22 veículos). 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

391 

 

No que se refere aos arruamentos que registaram diminuições mais significativas da média diária, 

destacamos: 

• Concessão Empark: Zona A1-Rua 1º de maio (-35,3 veículos), Zona A3-Rua de Portugal (-43 

veículos), Zona B1-Rua Almeida Garrett (-20,3 veículos) e a Zona A7-Rua João Dias (-4,5 

veículos); 

• Concessão Masitrave: Zona A5-Rua D. Teresa Ramalho Ortigão (-12,7 veículos), Zona B2-Rua 

de São Luís (-11,9 veículos), Zona B2-Praça Coronel Pires Viegas (-8,0 veículos) e a Zona B3-

Avenida 5 de outubro (-4,1 veículos). 

Nas Figura 87 e Figura 88 apresenta-se o índice médio de rotação calculado para cada arruamento 

tarifado. Este indicador permite-nos determinar o número médio de veículos que estiveram estacionados 

em cada lugar do arruamento analisado. Para obtenção deste índice utilizamos a média diária de 

veículos estacionados e o número de lugares de estacionamento em horário pago. 

 

Figura 87. Rotação do estacionamento tarifado – fevereiro 2014 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 
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Figura 88. Rotação do estacionamento tarifado – junho 2014 

Fonte: http://www.cm-faro.pt, página consultada em julho de 2014 

A análise da rotação do estacionamento tarifado teve em conta dois períodos mensais distintos, fevereiro 

e junho de 2014, de forma a perceber eventuais alterações significativas no número médio de veículos 

estacionados em cada lugar do arruamento. 

No total dos índices de rotação por arruamentos analisados, no mês de fevereiro, sobressai o valor 

máximo atingido pela Rua de Portugal (concessão da Empark), com uma média de 5,1 veículos por lugar 

de estacionamento e o Largo Dr. Francisco Sá Carneiro (concessão da Masitrave), com o valor máximo 

de 6,1 veículos por lugar de estacionamento. 

Com valores mínimos de rotação atingidos, para o mesmo período, destacamos, na concessão da 

Empark, a Rua Cmdt. Francisco Manuel, com uma média de 0,8 veículos por lugar, seguido da Rua 
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Almeida Garrett, com cerca de 1,2 veículos por lugar, e por fim, a Rua Baptista Lopes com 1,4 veículos 

por lugar. 

Sob a concessão da Masitrave, a Praceta Prof. Franklim Marques, a Rua Prof. Franklim Marques e a 

Rua Dr. Pereira de Sousa atingem um valor mínimo de 0,2 veículos por lugar de estacionamento, 

seguido da Rua Manuel Penteado, com cerca de 0,3 veículos. 

No que concerne aos índices de rotação para o mês de junho, na concessão de Empark, ocorreram 

algumas alterações, sendo que o Largo da Mota e a Praça Alexandre Herculano apresentam o valor 

máximo de rotação de 6,0 e de 5,8 veículos por lugar de estacionamento, respetivamente. No que diz 

respeito à concessão da Masitrave, para o mesmo período, o Largo Dr. Francisco Sá Carneiro continua a 

apresentar o valor máximo, cerca de 6,5 veículos por lugar de estacionamento. 

Não ocorreram alterações significativas no que concerne aos arruamentos com os valores mínimos de 

rotação, quando comparado o mês de fevereiro e o mês de junho, sob as duas concessões. Neste 

sentido, sob a concessão da Empark, a Rua Almeida Garrett, a Rua Baptista Lopes e a Rua Cmdt. 

Francisco Manuel, e sob concessão da Masitrave, a Praceta Prof. Franklim Marques, a Rua Prof 

Franklim Marques, Rua Dr. Pereira de Sousa e a Rua Manuel Penteado, continuam a deter o valor médio 

mais diminuto de veículos por lugar de estacionamento. 
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7.4. SÍNTESE 

A análise ao estacionamento do município de Faro teve em conta a oferta de estacionamento tarifado na 

via pública, e o estacionamento, tarifado e gratuito, em parques. 

No que concerne ao estacionamento tarifado, a cidade de Faro apresenta uma oferta de 2.900 lugares 

tarifados em via pública e em parques. Na quantificação do número de lugares tarifados verificou-se a 

existência de uma maior oferta de lugares tarifados na via pública, cerca de 60%, quando comparado 

com a oferta de lugares tarifados em parques, com cerca de 40%. 

Numa análise mais detalhada ao estacionamento tarifado em via pública, verificou-se uma oferta de 

1.752 lugares repartidos em duas concessões, sendo 838 lugares geridos pela empresa Empark e 914 

lugares geridos pela empresa Masitrave, subdividindo-se, as zonas de estacionamento tarifado em via 

pública, pelas zonas A e B, ambas integradas na cidade de Faro. 

No que diz respeito a oferta em parques, quantificou-se uma oferta total de 5.854 lugares em parques, 

dos quais 81% dos lugares em parques são gratuitos e os restantes 19 % são tarifados. 

 No que se refere à oferta de lugares de estacionamento para utentes com mobilidade reduzida, o 

município conta com 37 lugares identificados na via pública disponibilizados da cidade de Faro. 

A análise da rotação do estacionamento tarifado, referente aos meses de fevereiro e junho de 2014, teve 

em conta a média diária e o índice médio de rotação em cerca de 58 arruamentos, cuja concessão está 

a cargo das empresas Empark e Masitrave. No que diz respeito à média diária dos veículos 

estacionados referentes aos períodos analisados, de um modo geral, registou-se um aumento, embora, 

em alguns arruamentos, este aumento seja pouco expressivo. A Avenida da República e o Largo Dr. 

Francisco Sá Carneiro destacam-se pela maior média diária, superior a 420 e 340 veículos, 

respetivamente. 

No que concerne ao índice médio de rotação calculado para cada arruamento tarifado, e tendo em conta 

dois períodos mensais referidos, verifica-se que os arruamentos que detêm o valor médio mais diminuto 

de veículos por lugar de estacionamento são a Rua Almeida Garrett, Rua Baptista Lopes, Rua Cmdt. 

Francisco Manuel, Praceta Prof. Franklim Marques, Rua Prof Franklim Marques, Rua Dr. Pereira de 

Sousa e Rua Manuel Penteado. 
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8. LOGÍSTICA 
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8.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Nos planos de mobilidade e transportes, para além de se proceder à análise da mobilidade de pessoas 

no território, é usual proceder-se à verificação da mobilidade das mercadorias, isto é, as ações de cargas 

e descargas e as pressões que estas acarretam para o território, fruto do seu modo de deslocação, seja, 

rodoviário, ferroviário ou marítimo-fluvial. 

Alguns dos problemas da circulação viária e de estacionamento dos territórios são agravados pelos 

movimentos dos transportes de mercadorias, colocando, por vezes, em causa a atratividade e qualidade 

de vida que determinado território pode proporcionar. 

Define-se logística como “processo de coordenar o fluxo, material e de informações, do ponto fornecedor 

ao ponto de consumo, de forma eficiente e efetiva, em correspondência às necessidades dos clientes.” 

(TABOADA, 2006, sp) 

Esse fluxo, ao interagir com o cenário urbano, passou a sofrer com o caos urbano de congestionamento, 

que acarreta a perda de tempo e gasto de combustível, desgaste do veículo, mais emissão de poluentes, 

entre outros. 

O município de Faro concentra importantes polos que geram movimentos de transporte de mercadorias 

(Figura 89) e são responsáveis pelo elevado volume de viagens nos períodos de entrada e saída dos 

colaboradores, com necessidades logísticas inerentes à atividade, designadamente operações de cargas 

e descargas de materiais e produtos. Torna-se, portanto, vital a existência de espaços disponíveis para a 

realização destas operações no espaço público, devidamente regulamentados. 

Neste sentido, o presente tema visa identificar as principais vias afetas ao transporte de mercadorias, 

bem como a identificação e quantificação dos espaços destinados a operações de cargas e descargas. É 

ainda realizada uma análise da regulamentação específica que define a forma como são realizadas as 

operações de logística urbana no município de Faro. 
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Figura 89. Principais polos geradores de tráfego no município de Faro 

Fonte: mpt®, 2014 
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8.2. ESTACIONAMENTO PARA AS OPERAÇÕES DE CARGAS E 

DESCARGAS 

8.2.1. 8.2.1. 8.2.1. 8.2.1. Regulamentação municipal para a logística urbanaRegulamentação municipal para a logística urbanaRegulamentação municipal para a logística urbanaRegulamentação municipal para a logística urbana    

O concelho de Faro não possui regulamentação específica que defina a forma como são realizadas as 

operações de logística urbana, nomeadamente o estacionamento para as operações de cargas e 

descargas e a circulação de veículos pesados. 

Contudo, no “Regulamento das Zonas Pedonais da Baixa de Faro”, publicado em Diário da República no 

dia 7 de Setembro de 2010, é referido, no artigo 5º, que “os veículos que visem a realização de 

operações de cargas e descargas, em estabelecimentos ou unidades habitacionais ai localizadas” têm 

direito à circulação nas zonas pedonais da Baixa de Faro. No artigo 6º esta circulação está limitada a 

condições específicas, nomeadamente “a) Circulação em sentido único, conforme sinalização existente 

no local, com a velocidade máxima de 10km/h; b) circulação limitada a veículos cujo peso bruto seja 

inferior ou igual a 3500kg”, e no artigo 7º são estabelecidos períodos horários para operações de cargas 

e descargas: “Nas zonas pedonais da Baixa de Faro apenas são permitidas operações de cargas e 

descargas em estabelecimentos, nos seguintes horários, indicados na sinalização existente no local: a) 

De segunda a sexta-feira, entre as 07h00 e as 10h00, e entre as 19h00 e as 21h00; b) Aos sábados, 

entre as 07h00 e as 10h00”. 

No que diz respeito ao “Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Faro”, com a 

respetiva publicação no Diário da República no dia 10 de Março de 2011, na Secção II – artigo 11º é 

referido apenas que “3 - Os lugares de estacionamento reservado a operações de cargas ou descargas 

terão dimensões máximas de 2,5x8 metros; 4- Os veículos que efetuem cargas ou descargas devem 

abandonar o local logo que concluída a respetiva operação.” 

 

8.2.2. 8.2.2. 8.2.2. 8.2.2. Oferta de Estacionamento para cargas e descargasOferta de Estacionamento para cargas e descargasOferta de Estacionamento para cargas e descargasOferta de Estacionamento para cargas e descargas    

Segundo o “Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária – Estacionamento”66, as 

condições sobre as quais o transporte de mercadorias é realizado em meio urbano são muito diferentes 

das realizadas na periferia do centro urbano. No centro urbano, as restrições espaciais são mais 

acentuadas, a distribuição é geralmente realizada em veículos com limites de capacidade de carga, 

                                                      
66 CCDRN – “Manual de planeamento das Acessibilidades e Gestão Viária – 09 Estacionamento”, dezembro 2008 
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implicando mais viagens e maiores volumes de tráfego para a rede rodoviária urbana. Para além disso, 

as operações de cargas/descargas devem ser realizadas num curto espaço de tempo. 

A grande procura a que as vias urbanas estão sujeitas aliada à limitada oferta, propicia o 

congestionamento rodoviário que provoca, consequentemente, atrasos no transporte de mercadorias. 

Não podemos descurar o fato destas áreas urbanas serem ambientalmente mais sensíveis pelo que 

deverão ser impostas restrições ao uso de determinados veículos de transporte de mercadorias, 

essencialmente pelo ruído provocado e também pelos gases poluentes emitidos. 

Neste sentido, existe a necessidade de considerar o transporte de mercadorias como parte integrante do 

sistema de transporte e possuir uma regulamentação de determinados aspetos relativos à atividade 

logística: dimensão dos veículos utilizados, níveis de emissão de gases poluentes permitidos, restrições 

nos períodos de acesso às cidades para realização de cargas e descargas, imposição de locais próprios 

e exclusivos para cargas e descargas e restrições de uso de determinadas vias de acesso já 

congestionadas. 

A identificação e localização das principais operações de cargas e descargas no centro urbano de Faro 

constituem-se como um importante elemento na logística urbana do município. Segundo o EMI, na 

identificação destes lugares, para além dos que ocorrem nos lugares reservados, foram identificados 

também os que acontecem informalmente. 

Nos locais onde se realizaram os levantamentos da oferta de estacionamento no âmbito do EMI, foram 

identificadas 58 bolsas de estacionamento, integrando 91 lugares destinados a cargas e descargas. 

Segundo o mesmo estudo, o levantamento destes lugares ocorreu simultaneamente aquando do 

levantamento de lugares de estacionamento analisado no capítulo anterior 

Quadro 125. Bolsas e lugares destinados a cargas e descargas no município de Faro 

Município de 
Faro Locais de carga e descarga Número de lugares Lugares 

ocupados 

Faro 55 88 37 

Montenegro 3 3 1 

Total 58 91 38 

Fonte: EMI, 2012 

No total de 91 lugares afetos a operações de cargas e descargas, 88 situam-se no centro da cidade de 

Faro. 
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Figura 90. Localização dos lugares destinados a cargas e descargas 

Fonte: EMI, 2012 

No que concerne à procura de lugares destinados a estas operações, verificamos que apenas 38 lugares 

se encontravam ocupados. Este reduzido valor, no que concerne à procura, poderá ser justificado pelo 

fato das operações de cargas e descargas serem normalmente de curta duração. 

Do total da oferta de lugares afetos às operações de cargas e descargas, importa registar que as taxas 

de ocupação destes lugares situam-se na ordem dos 42%. 

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lugares ocupados Lugares destinados a carga e descarga
 

Gráfico 150. Oferta/Procura de lugares destinados a cargas e descargas 

Fonte: EMI, 2012 
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Segundo os dados referentes ao EMI, verificam-se valores relevantes de procura ilegal destes locais 

reservados às operações de cargas e descargas que poderá ser justificado, por um lado, pela pressão 

exercida na procura de estacionamento no centro da cidade de Faro, e por outro lado, pela insuficiente 

oferta reservada às atividades logísticas. 

 

 

8.3. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 

O concelho de Faro é um dos concelhos da Região do Algarve onde a componente empresarial e 

industrial tem um valor significativo o que, conjuntamente com a sua localização, o transforma num local 

de passagem, mas também de origem/destino de importantes movimentos de mercadorias. 

A análise da circulação rodoviária de mercadorias teve como ponto de partida os resultados das 

contagens direcionais de tráfego67 efetuadas nos principais cruzamentos ou nós de ligação das áreas 

urbanas consideradas como estruturantes, durante os períodos de ponta da manhã (7:00 – 10:00) e da 

tarde (17:00 – 20:00). 

Da análise dos fluxos representados na Figura 91 e Figura 92, verifica-se que, de uma forma geral, 

existe um maior número de circulações de veículos pesados durante o período de ponta da manhã. A 

hora da manhã com maior circulação de veículos pesados é às 9:00h e da parte da tarde, às 17:00h. 

Os postos de contagem localizados nas imediações do centro urbano de Faro, no IC4, na EN125 e no 

cruzamento entre a EN2 e ER2-6, foram os que apresentaram o maior número de circulações de 

veículos pesados, com principal destaque para o posto de contagem 27, localizado na rotunda que liga a 

Avenida José Maria Nunes e a Avenida Calouste Gulbenkian e 37, localizado no IC4. 

                                                      
67 Realizados no âmbito dos levantamentos de campo do EMI. 
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Figura 91. Número de veículos pesados no período da ponta da manhã 

Fonte: EMI, 2012  

 

Figura 92. Número de veículos pesados no período da ponta da tarde 

Fonte: EMI, 2012 
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Estes eixos, referidos anteriormente, concentram volumes significativos de tráfego de pesados. Assim 

sendo, destaca-se desde logo, a Avenida José Maria Nunes e a Avenida Calouste Gulbenkian como as 

vias com maior volume de tráfego de pesados registado nos pontos de contagem supramencionados. 

Face à proximidade destas vias ao centro urbano de Faro, o volume de tráfego que detêm, encontra-se 

associado à maior concentração de atividades logístico-urbanas relacionadas com o comércio, 

restauração e serviços, que têm lugar no núcleo urbano e nas imediações. Para além disso, e como já foi 

referido anteriormente, nestas contagens não se estabeleceu distinção de pesados de mercadorias e de 

passageiros, portanto, neste volume de pesados estarão contabilizados pesados de passageiros, 

nomeadamente afetos ao transporte coletivo rodoviário. 

Seguidamente surge o IC4, como um importante eixo de distribuição de tráfego de mercadorias à cidade 

de Faro e ao aeroporto. Constitui uma das principais vias de acesso ao aeroporto, onde diariamente 

circulam cerca de 40 veículos de transporte de combustível, com origem no terminal ferroviário de 

mercadorias de Loulé e destino no aeroporto de Faro. 

Segue-se o cruzamento entre a EN2 e ER2-6, ponto de ligação próximo ao Mercado Abastecedor da 

Região de Faro (MARF), um dos principais polos logísticos da Região, equipamento estruturante e de 

interesse público, fundamental para o desenvolvimento regional e de ordenamento urbano, logístico e 

comercial do Algarve. Atualmente, o mercado hortofrutícola exerce a sua atividade com cerca de 200 

vendedores, entre grossistas e distribuidores, sendo visitado diariamente por compradores, que agora 

dispõem de uma oferta diversificada de produtos alimentares, bem como de um conjunto de serviços 

complementares68. 

                                                      
68 http://www.marf.pt/, página consultada em julho 2014 
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8.4. SÍNTESE 

A atividade logística desempenha um importante papel no município de Faro existindo diversos polos 

industriais, empresariais e comerciais que geram movimentos de transporte de mercadorias e são 

responsáveis por um elevado volume de viagens. 

Como um importante elemento na logística urbana do município, procedeu-se à identificação e 

localização das principais operações de cargas e descargas. Neste sentido, foram identificadas 58 

bolsas de estacionamento, integrando 91 lugares destinados a cargas e descargas. No total destes 91 

lugares afetos a operações de cargas e descargas, 88 situam-se no centro da cidade de Faro. 

Neste domínio, o concelho de Faro, embora não possua regulamentação específica que defina a forma 

como são realizadas as operações de logística urbana, nomeadamente o estacionamento para as 

operações de cargas e descargas e a circulação de veículos pesados, no “Regulamento das Zonas 

Pedonais da Baixa de Faro” estabelece-se um horário para operações de cargas e descargas em 

estabelecimentos nas zonas pedonais da Baixa de Faro, restringindo estas operações de segunda a 

sexta-feira, entre as 07h00-10h00 e 19h00-21h00 bem como aos sábados entre as 07h00-10h00. 

Na análise dos volumes de tráfego de veículos pesados nos eixos viários do município, verifica-se que 

os volumes mais significativos ocorrem nos seguintes arruamentos: 

• Avenida José Maria Nunes e na Avenida Calouste Gulbenkian: face à proximidade destas vias 

ao centro urbano de Faro, o volume de tráfego que detêm encontra-se associado à maior 

concentração de atividades logístico-urbanas relacionadas com o comércio, restauração e 

serviços, que têm lugar no núcleo urbano e nas imediações; 

• IC4, como um importante eixo de distribuição de tráfego de mercadorias à cidade de Faro e ao 

aeroporto; 

• Cruzamento entre a EN2 e ER2-6, ponto de ligação próximo ao Mercado Abastecedor da Região 

de Faro (MARF), um dos principais polos logísticos da Região. 
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9.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Num contexto nacional, em que se verificava uma elevada sinistralidade, foi aprovado em 2003, o Plano 

Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR), com o principal objetivo de reduzir para metade o número de 

mortos e feridos graves, até 2010. 

As metas propostas, na generalidade, foram atingidas e nesse sentido, foi estabelecida, em 2008, a 

Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), tendo sido definido o período de 2008-2015 como 

horizonte temporal para implementação desta mesma estratégia. Deste modo, a ENSR tem como 

principal objetivo “colocar Portugal entre os 10 países da U.E. com mais baixa sinistralidade rodoviária”, 

de forma a reduzir o número de mortos até 2015, “62 mortos por milhão de habitantes, equivalente a uma 

redução de 31,9%”69. 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar os acidentes com vítimas ocorridos entre os anos de 

2008 e 2013, no concelho de Faro. A informação disponível relativamente a esta matéria não possibilita a 

construção de uma planta com georreferenciação dos acidentes, com vista a uma melhor visualização da 

dispersão dos acidentes pelo território concelhio, uma vez que existe uma quantidade de dados 

substanciais onde não é referenciado o nome do arruamento, nem o Número de polícia e/ou o Km da 

ocorrência. Contudo, são indicados os arruamentos com um número de ocorrências superior a 10. 

Com os dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) foi possível extrair 

elementos que nos permitem caracterizar, com fiabilidade, os acidentes ocorridos no concelho de Faro. 

Para além disso, permitiram ainda estabelecer inter-relações entre: 

• a data e a hora; 

• os indicadores de gravidade; 

• o número de vítimas (mortos, feridos graves e feridos leves); 

• o arruamento onde ocorreram os acidentes (localizado ao número de polícia e/ou ao Km); 

• a freguesia onde ocorreram os acidentes; 

• se os acidentes ocorreram dentro ou fora da localidade; 

• quanto à existência ou não de interseção de vias; 

• quanto aos tipos de traçado (tipo 1, 2, 3 e 4); 

                                                      
69 Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – 2008-2015”- Março 2009 
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• quanto à existência ou não de sinalização vertical, horizontal ou luminosa; 

• quanto às condições de aderência; 

• quanto ao estado de conservação dos arruamentos; 

• quanto à natureza dos acidentes. 

 

9.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. Evolução dos acidentes rodoviáriosEvolução dos acidentes rodoviáriosEvolução dos acidentes rodoviáriosEvolução dos acidentes rodoviários    

No Gráfico 151 apresenta-se a evolução do número de acidentes com vítimas no concelho de Faro, 

entre 2008 e 2013, utilizando os dados oficiais disponibilizados pela ANSR – Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária. 

De uma forma geral, registou-se no concelho uma diminuição do número de acidentes, em cerca de 7%, 

no período 2008-2013, tendo-se registado, contudo, algumas oscilações referentes ao aumento do 

número de acidentes entre 2008 e 2010 em 15%, e entre 2011 e 2012 em 2%, contrariando a tendência 

anteriormente referida. 

No que concerne às freguesias, estas acompanham a tendência do município na diminuição do número 

de acidentes, sendo que entre 2008 e 2013 a diminuição mais significativa foi registada em Santa 

Bárbara de Nexe com 47% do número de vítimas, e na União de Freguesias de Conceição e Estoi com 

16%. 
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Gráfico 151. Evolução do Número total de acidentes nas freguesias do município de Faro 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

No que concerne aos índices de gravidade (número de mortos por 100 acidentes com vítimas), o valor 

médio no concelho no período em análise, é de 1,7, abaixo do valor médio verificado no distrito, que é de 

2,28 e a nível nacional que é de 2,0. 

Ao nível do distrito de Faro, constata-se que, embora o número de vítimas mortais tenha vindo a 

diminuir, o valor médio do índice de gravidade a nível do distrito é superior ao valor médio a nível 

nacional. 

No que concerne ao concelho de Faro, os índices de gravidade em cada ano em análise situam-se 

abaixo da média dos verificados no distrito e a nível nacional, com exceção do ano de 2012, em que o 

valor foi ligeiramente superior, situando-se nos 2,6. 
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Gráfico 152. Índice de gravidade ao nível nacional, distrital e concelhio, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 

9.2.2. 9.2.2. 9.2.2. 9.2.2. Tipologia das vítimas nos acidentesTipologia das vítimas nos acidentesTipologia das vítimas nos acidentesTipologia das vítimas nos acidentes    

No Gráfico 153 apresenta-se a evolução das vítimas mortais, feridos graves e feridos leves resultantes 

dos acidentes ocorridos. 

Do total de 1 714 acidentes rodoviários registados entre 2008 e 2013, identificaram-se 29 vítimas 

mortais, 133 feridos graves e 1 994 feridos ligeiros. Neste período, o ano de 2012 corresponde ao 

período em que se registou o maior número de vítimas mortais (7 mortes), sendo o ano de 2009 o que 

apresenta o maior número de feridos graves (25 feridos). 

Analisando estes dados, verificou-se, de forma geral, uma descida no número de vítimas resultantes dos 

acidentes rodoviários, tanto vítimas mortais, como feridos graves e feridos leves. Neste sentido, as 

vítimas mortais foram as que registaram um maior decréscimo com 67%, seguindo-se igualmente uma 

diminuição nos feridos graves com 22%, e por fim os feridos leves com 12%. 
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Gráfico 153. Tipologia das vítimas em acidentes rodoviários no município de Faro, entre 2008 e 2013 

 Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Na análise do total das vítimas nas freguesias do município de Faro, entre 2008 e 2013, verificámos que 

o maior número de vítimas ocorre na União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) com 1 276 

pessoas, e o menor número de vítimas ocorre em Santa Bárbara de Nexe, com 134 pessoas. 

Quanto à tipologia das vítimas por freguesia, o maior número de vítimas mortais ocorre na União das 

Freguesias de Conceição e Estoi com 13 mortos, enquanto o maior número de feridos graves e feridos 

leves ocorreram na União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) com 61 e 1 207 feridos, 

respetivamente. 

Na União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) e em Montenegro, 94,6% e 91,8% respetivamente, 

das vítimas da freguesia são feridos leves, e cerca de 1% corresponde a vítimas mortais. 

Na freguesia de Santa Barbara de Nexe, dos 134 acidentados, 82,8% são feridos leves, 12,7% são 

feridos graves e 4,5%, vítimas mortais. Por outro lado, na União de Freguesias da Conceição e Estoi 

2,5% das vítimas, são vítimas mortais. 
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Quadro 126. Tipologia das vítimas em acidentes rodoviários, nas freguesias do município do Faro 

VM FG FL VM FG FL VM FG FL VM FG FL VM FG FL VM FG FL

União das Freguesias  de Faro 
(Sé e São Pedro)

2 8 180 1 10 240 2 14 226 2 12 191 0 10 184 1 7 186

Montenegro 0 4 34 1 2 33 1 2 38 0 3 34 0 3 29 0 2 33

Santa Bárbara de Nexe 1 5 21 1 6 24 1 2 27 0 0 19 3 2 10 0 2 10

União das freguesias de 
Conceição e Estoi

3 6 96 3 7 83 0 6 89 2 4 74 4 9 69 1 7 64

2013
Município de Faro

2008 2009 2010 2011 2012

 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 
Figura 93. Tipologia das vítimas em acidentes rodoviários nas freguesias de Faro, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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Introduzimos ainda no presente capítulo, o conceito das “vítimas mortais a 30 dias”, que corresponde 

ao número de vítimas cujo óbito ocorre durante o período de 30 dias após ocorrência do acidente, e 

“vítimas mortais a 24 horas” que corresponde ao número de vítimas cujo óbito ocorre no local do 

acidente ou durante o percurso até à unidade de saúde. 

Dos elementos disponíveis relativamente às “vítimas mortais a 30 dias” e “vítimas mortais a 24 horas”, os 

dados existentes referem-se ao período entre 2010 e 2013. 

Em 2012, dos 271 acidentes rodoviários ocorridos, resultaram 7 vítimas mortais nas 24 horas seguintes 

à ocorrência do acidente e um acréscimo de 3 vítimas mortais nos 30 dias subsequentes à ocorrência do 

acidente. 

Da análise do Gráfico 154, é possível verificar a existência de um acréscimo substancial no período entre 

2010 e 2012 de “vítimas mortais a 30 dias” em relação às vítimas de “24horas”. Assim, em 2010 existiu 

um acréscimo de 50%, em 2011 existiu um acréscimo de 100% e em 2012 existiu um acréscimo de 

cerca de 43%. O ano de 2013 não registou acréscimo de “vítimas mortais a 30 dias” em relação às 

vítimas de “24horas”. 

 
Gráfico 154. Número total vítimas mortais 24h/30 dias, no município de Faro 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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9999.2.3. .2.3. .2.3. .2.3. Acidentes ocorridos quanto à sua localizaçãoAcidentes ocorridos quanto à sua localizaçãoAcidentes ocorridos quanto à sua localizaçãoAcidentes ocorridos quanto à sua localização    

O Gráfico 155 representa o número de acidentes com vítimas, dentro e fora das localidades do município de 

Faro, entre 2008 e 2013. 

Conforme se pode constatar através do gráfico mencionado, o maior número de acidentes verifica-se dentro 

das localidades, com 60% do total de acidentes ocorridos. O ano de 2010 destaca-se pelo maior número de 

acidentes registados dentro das localidades com 11,5% do total de acidentes ocorridos entre 2008 e 2013. 

Por outro lado, o ano de 2008 destaca-se pelo maior número de acidentes registados fora das localidades, 

cujo valor percentual atinge os 7,5% do total de acidentes ocorridos no mesmo período. 

O ano de 2013, constitui como um dos anos em que há um menor número de acidentes quer dentro, quer 

fora das localidades, com 9,3% e 5,9% respetivamente. 

 
Gráfico 155. Número de acidentes ocorridos quanto à sua localização, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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9.2.4. 9.2.4. 9.2.4. 9.2.4. Acidentes ocorridos quanto ao tipo de viaAcidentes ocorridos quanto ao tipo de viaAcidentes ocorridos quanto ao tipo de viaAcidentes ocorridos quanto ao tipo de via    

O Gráfico 156 ilustra o número de acidentes com vítimas que se registaram no município de Faro, entre 

2008 e 2013, por tipo de via em que ocorreram. 

Desta forma, os acidentes foram classificados em função da sua ocorrência em “autoestrada”, 

“arruamentos”, “estrada nacional”, “estrada municipal”, “estrada regional”, “itinerário complementar”, 

“variante” e em “outra via”. Na categoria “outra via” incluem-se as estradas que não se enquadram em 

nenhuma das restantes categorias. 
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Gráfico 156. Número total de acidentes por tipo de via , entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Os “arruamentos” destacam-se pelo seu elevado número de acidentes entre 2008 e 2013, com cerca de 

865 acidentes (50,5%), relativamente aos restantes tipos de via (Gráfico 157). 

De uma forma geral, nos “arruamentos” não se circula com velocidades elevadas como acontece nas 

autoestradas e estradas nacionais mas, em contrapartida, há um volume superior de tráfego pedonal e 
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intersecções com outros tipos de via e de modos de transporte que tornam os “arruamentos” mais 

suscetíveis e vulneráveis à ocorrência de acidentes. 

Da análise do Gráfico 157, é possível ainda verificar que as estradas nacionais e as estradas municipais 

concentram cerca de 25,8% e 18,1% dos acidentes ocorridos, respetivamente. As restantes vias 

concentram apenas 5,6% do total de acidentes. 

2,3%

50,5%

18,1%

25,8%

0,5%

0,2% 2,3% 0,2%

Auto-estrada Arruamento Estrada Municipal

Estrada Nacional Estrada Regional Itinerário Complementar

Outra Via Variante  

Gráfico 157. Percentagem do total de acidentes por tipo de via , entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Relativamente às vítimas nos tipos de via identificados, entre 2008 e 2013 verificou-se que 30,8% e 

30,1% dos feridos graves no concelho foram consequência de acidentes ocorridos em “arruamentos” e 

“estradas nacionais”, enquanto nas vítimas mortais, 34,5% e 31% são resultantes de acidentes ocorridos 

em “estradas municipais” e “nacionais”, respetivamente. 
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Gráfico 158. Número total de vítimas mortais e feridos graves por tipo de via, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 

9.2.5. 9.2.5. 9.2.5. 9.2.5. AcAcAcAcidentes ocorridos quanto ao tipo de interseção das viasidentes ocorridos quanto ao tipo de interseção das viasidentes ocorridos quanto ao tipo de interseção das viasidentes ocorridos quanto ao tipo de interseção das vias    

No que concerne ao número de acidentes ocorridos por tipo de interseção das vias, no período em 

análise, dados visíveis no Gráfico 159, verificou-se que a maioria dos acidentes, cerca de 60,6%, se 

registou em situações de “fora das interseções”. Nos acidentes ocorridos nas interseções das vias, a 

maior frequência de acidentes ocorre em “cruzamentos” e em “entroncamentos”, com 15,2% e 11,8%, 

respetivamente. Os acidentes ocorridos nas restantes tipologias de interseções representam 12,4% do 

número total de acidentes. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

417 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Em cruzamento 37 39 58 37 42 48

Em entroncamento 39 37 31 36 28 31

Em passagem de nível 0 1 0 1 0 1

Em ramo de ligação - entrada 1 2 1 3 1 3

Em ramo de ligação - saída 2 1 1 2 2 2

Em rotunda 12 24 10 11 16 11

Em via de aceleração 3 2 0 1 1 4

Em via de desaceleração 1 2 1 4 2 0

Fora da intersecção 177 178 185 168 172 158
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Gráfico 159. Número total de acidentes por tipo de interseção das vias, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

No que concerne às vítimas, o maior número resultou de acidentes “fora das interseções”, com cerca de 

59,9% (1 291 vítimas) e, no que concerne à tipologia de vítimas resultantes destes acidentes, 24 foram 

vítimas mortais, 99 feridos graves e 1 168 feridos leves (Gráfico 160). 

Nos acidentes ocorridos em “cruzamentos” e “entroncamentos” verificou-se a existência de um menor 

número de vítimas, representando, estes locais, cerca de 28,4% do total de vítimas (612 vítimas). 

Destas, 4 foram vítimas mortais, 24 foram feridos graves e 584 foram feridos leves. 
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Gráfico 160. Acidentes por tipo de interseção das vias (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 

9.2.6. 9.2.6. 9.2.6. 9.2.6. Acidentes ocorridos quanto ao tipo de traçadoAcidentes ocorridos quanto ao tipo de traçadoAcidentes ocorridos quanto ao tipo de traçadoAcidentes ocorridos quanto ao tipo de traçado    

A informação existente permite verificar a influência do tipo de traçado na origem dos acidentes 

rodoviários. Deste modo, tendo por base os dados dos acidentes ocorridos entre 2008 e 2013 no 

município de Faro, foram identificados quatro tipos de traçados, a saber: 

• Traçado tipo 1: Em reta ou em curva; 

• Traçado tipo 2: Com inclinação, em lomba ou em patamar; 

• Traçado tipo 3: Com berma não pavimentada, berma pavimentada, sem berma ou impraticável; 

• Traçado tipo 4: Em parque de estacionamento, em plena via, em via/pista reservada, em berma 

ou em passeio. 

Da análise dos dados (Gráfico 161), verificámos que a maioria dos acidentes ocorridos no “traçado tipo 

1”, cerca de 77,4%, acontecem em “reta”, o que leva a crer que o tipo de traçado não deverá ser uma 

causa direta dos acidentes mas sim as velocidades elevadas de circulação aqui praticadas, surgindo, de 

seguida e com valores menos expressivos, a ocorrência de acidentes em “curva”. 

No que concerne ao “traçado tipo 2” (Gráfico 162), 76,5% dos acidentes ocorreram em “patamar”, sendo 

que cerca de 22,8% ocorreram em vias com “inclinação”. 
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No que se refere à influência do tipo de traçados na origem dos acidentes, no “traçado tipo 3”(Gráfico 

163) e no “traçado tipo 4” (Gráfico 164), cerca de 56,8% dos acidentes ocorrem em vias com “berma 

pavimentada” e cerca de 88,9% em “plena via”, respetivamente. 

Importa mencionar, ainda que com expressão diminuta, a existência de acidentes em “parques de 

estacionamento” e no “passeio”, representando, cada um deles, 1,3% do total de acidentes da sua 

tipologia de traçado. 

Traçado tipo 1 

22,4%

77,4%

0,2%

Curva Reta Não def inido
 

Gráfico 161. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 1” (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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Traçado tipo 2 

22,8%

0,4%

76,5%

0,3%

Com inclinação Em lomba Em patamar Não def inido  
Gráfico 162. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 2” (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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Gráfico 163. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 3” (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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Traçado tipo 4 
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Gráfico 164. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 4” (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 

9.2.7. 9.2.7. 9.2.7. 9.2.7. Acidentes ocorridoAcidentes ocorridoAcidentes ocorridoAcidentes ocorridos quanto à existência de sinais s quanto à existência de sinais s quanto à existência de sinais s quanto à existência de sinais     

A seguinte análise possibilita perceber perante que tipologia de sinalização ocorrem mais acidentes. 

Neste particular, decorrente da análise dos dados, importa desde já referir que a tipologia “não definido”, 

com cerca de 50,2%, é a que agrega o maior número de acidentes, facto que pode ocorrer pelo indevido 

preenchimento das fichas de caracterização do acidente. 

Relativamente às tipologias de sinalização identificadas verifica-se um número substancial de acidentes 

no caso da perda de prioridade, nomeadamente onde existe a sinalização “STOP”, com 12,5% dos 

acidentes. O número de acidentes ocorridos quanto à existência de sinalização de passagem de peões e 

cedência de passagem concentra 8,2% e 5,5% do total de acidentes (Gráfico 1659. 
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Gráfico 165. Ocorrência de acidentes quanto à existência de sinalização, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Numa análise mais detalhada sobre a existência de sinalização luminosa nos locais de ocorrência dos 

acidentes, verifica-se que a maior percentagem de acidentes ocorre em locais onde não existe 

sinalização luminosa, com cerca de 1 520 acidentes (88,7%). Destes acidentes, em cerca de 88,1% 

resultaram vítimas, num total de 1 901 (Gráfico 166). 

8,8%
1,4%

88,7%

0,1% 1,1%

A funcionar normalmente

Desligada

Inexistente 

Intermitente

Não def inido

 
Gráfico 166. Acidentes ocorridos quanto à existência de sinalização luminosa (%) 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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9.9.9.9.2.8. 2.8. 2.8. 2.8. Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência e estado Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência e estado Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência e estado Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência e estado 

de conservação das viasde conservação das viasde conservação das viasde conservação das vias    

A análise dos dados referentes à tipologia de acidentes no que concerne às condições de aderência, 

revela, de alguma forma, as possíveis causas para uma maior ocorrência dos mesmos. Assim, da 

informação analisada para o período temporal já mencionado, verificou-se que a maioria dos acidentes 

ocorreu com o piso “seco e limpo”, correspondendo a cerca de 77,4% e apenas cerca de 14,6% em piso 

“húmido” . 

O facto da maioria dos acidentes ocorrer em piso “seco e limpo”, indicia que a causa principal dos 

acidentes não é relativa às condições de aderência mas sim devido a uma eventual prática de 

velocidades mais elevadas, a utilização de equipamentos móveis durante a condução ou eventual 

distração dos condutores. 

No que concerne ao estado de conservação das vias, cerca de 56,4% dos acidentes ocorreram em vias 

em “bom estado” de conservação e 41,4% em vias em “estado regular”. Apenas 2% dos acidentes 

ocorreram em vias em “mau estado” de conservação, permitindo concluir que o estado de conservação 

das vias não tem influenciou diretamente o número de acidentes ocorridos. 
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Gráfico 167. Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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Gráfico 168. Acidentes ocorridos quanto ao estado de conservação das vias (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 

9.2.9. 9.2.9. 9.2.9. 9.2.9. Acidentes ocorrAcidentes ocorrAcidentes ocorrAcidentes ocorridos quanto à sua naturezaidos quanto à sua naturezaidos quanto à sua naturezaidos quanto à sua natureza    

Os acidentes, no âmbito da presente análise, encontram-se classificados quando à sua natureza, 

representando acidentes por atropelamento, por colisão ou por despiste, tal como se pode verificar no 

Gráfico 169 . 

Através da informação analisada, foi possível verificar que o tipo de acidente mais frequente é causado 

pela colisão entre veículos, correspondendo a 55,9% do total de acidentes. Embora a colisão entre 

veículos seja o tipo de acidente mais frequente, entre 2008 e 2013, houve uma significativa redução de 

cerca de 15% dos acidentes por colisão, entre 2010 e 2013. 

O segundo tipo de acidente mais comum é causado por despiste das viaturas, correspondendo a 26,6% 

do total de acidentes. No ano de 2009, registou-se o maior número de despistes, com 99 despistes, em 

contrapartida, o ano de 2013 registou o menor número, com 54 despistes.  

Por último, os acidentes por atropelamento representam cerca de 17,5% do total e são, regra geral, os 

de consequências mais graves. O número de acidentes por atropelamento tem tido, no período de 2008 

a 2013, uma evolução irregular, reduzindo e aumentando de forma alternada. Assim, no período em 

análise, o valor mais elevado registou-se 2010 com um total de 57 acidentes por atropelamento, 

registando-se o valor mínimo em 2011 com 42 acidentes por atropelamento. 
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No que respeita ao número de vítimas quanto à natureza do acidente, visível no Gráfico 170, sendo as 

colisões o tipo de acidentes que mais ocorre entre 2008 e 2013, com 58,2% das vítimas totais, é 

compreensível que seja esta tipologia a que maior número de vítimas provoca, nomeadamente feridos 

leves, relativamente às restantes tipologias de acidente. 

No entanto, no que respeita a vítimas mortais e feridos graves, entre 2008 e 2013, estas ocorreram, 

sobretudo, em acidentes por despiste, com 15 e 53 vítimas, respetivamente. 
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Gráfico 169. Acidentes ocorridos quanto à sua natureza (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

17,5%

55,9%
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Nº de Acidentes
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15,0%

58,2%

26,8%

Nº de Vítimas

Atropelamento Colisão Despiste  
Gráfico 170. Acidentes e vítimas ocorridas quanto à sua natureza (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Numa análise mais detalhada no que concerne aos acidentes ocorridos por atropelamento, é possível 

verificar a elevada percentagem de atropelamento de peões (90,3%) ocorrendo estes, maioritariamente 

dentro das localidades, com uma percentagem na ordem dos 87%. Importa ressalvar também que os 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

426 

 

“atropelamentos com fuga” e os “atropelamentos de peões” ocorreram maioritariamente nos arruamentos 

e em estradas nacionais, com 80% e 10%, respetivamente (Gráfico 171). 

No que concerne às vítimas provocadas por atropelamentos, entre 2008 e 2013 registaram-se 5 vítimas 

mortais, 33 feridos graves e 286 feridos leves. Importa vincar que, no período analisado, em todos os 

anos, exceto em 2011, houve sempre um atropelamento que resultou numa vítima mortal. 
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Atropelamento com fuga 

Atropelamento de animais

Atropelamento de peões

 
Gráfico 171. Acidentes ocorridos por atropelamento (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

No que diz respeito às colisões dados visíveis no Gráfico 172, a “colisão lateral com outro veículo em 

movimento” e a “colisão traseira com outro veículo em movimento” são os mais representativos 

totalizando cerca de 39,2% e 20,1%, respetivamente. 
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Gráfico 172. Acidentes ocorridos por tipologia de colisão (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária  

Para além dos “atropelamentos” e “colisões”, a terceira, e última, tipologia de acidente verificada quanto 

à sua natureza refere-se aos “despistes”. Neste particular, 43,6% corresponde a “despistes simples”, 
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seguido de “despistes com capotamento” e “despistes com colisão com veículo imobilizado ou 

obstáculo”, correspondendo a 18% e 17,1%, respetivamente (Gráfico 173). 
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Despiste sem dispositivo de retenção

Despiste simples  
Gráfico 173. Acidentes ocorridos por tipologia de despiste (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

9.2.10. 9.2.10. 9.2.10. 9.2.10. Acidentes por distribuição mensal e horáriaAcidentes por distribuição mensal e horáriaAcidentes por distribuição mensal e horáriaAcidentes por distribuição mensal e horária    

O Gráfico 174 representa a evolução, ao longo dos meses do ano, dos acidentes ocorridos entre 2008 e 

2013. 
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Gráfico 174. Número de acidentes distribuídos por mês de ocorrência, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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De uma forma geral, os meses com maior ocorrência de acidentes correspondem à época balnear, em 

torno dos meses de junho, julho, agosto e setembro. Por outro lado, os meses com menor concentração 

de acidentes correspondem os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, podendo aqui assumir-se o 

impacto que a sazonalidade provoca em termos de acidentes rodoviários. 

Como anteriormente referido, o maior número de ocorrências surge na época balnear, representando 

cerca de 38% do total de acidentes. Nesta época, a maioria dos acidentes contabilizados deu-se por 

colisão, despiste e por atropelamento, com 356, 180 e 109 acidentados, respetivamente. 

O Gráfico 175 ilustra o número de acidentes referentes a cada período horário sendo possível verificar 

que o maior número de acidentes se concentra nas horas de ponta da manhã (07:00-10:00) e da tarde 

(17:00-20:00), com 47% do total, equivalendo a 812 acidentes. A divisão dos acidentados pelas horas de 

ponta da manhã e da tarde corresponde a 21,5% e 25,9% respetivamente, podendo estar relacionadas 

com os horários 

Adicionalmente, o terceiro pico existente para além dos dois já referidos anteriormente, período 

considerado como “hora de almoço” (12:00-14:00), concentra cerca de 16,8% dos acidentes, 

contabilizando-se, ao longo dos restantes períodos do dia os restantes 35,8%, que correspondem a 614 

acidentes. 
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Gráfico 175. Número de acidentes distribuídos por hora, entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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9.2.11. 9.2.11. 9.2.11. 9.2.11. Acidentes na rede viária de Faro Acidentes na rede viária de Faro Acidentes na rede viária de Faro Acidentes na rede viária de Faro     

O Gráfico 176 e a Figura 94 ilustram as vias onde ocorreram um número de acidentes superior a 10, no 

período compreendido entre 2008 e 2013. Assim, dos 1 714 acidentes ocorridos na rede viária de Faro 

no referido período, 1 109 acidentes, cerca de 65% do total, ocorreram nas vias mencionadas. 

 
Gráfico 176. Acidentes (>10) distribuídos pela rede viária de Faro(n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Da análise dos dados sobressaem a EN125 e a EN2 pelo maior número de acidentes registados (cerca 

de 211 e 142 acidentes, respetivamente) em comparação com as restantes vias do município, 

importando aqui referir que estas duas vias concentram em si 21% dos acidentes ocorridos. 
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Para além das vias mencionadas, destacamos aqui as Avenidas Calouste Gulbenkian e Cidade Hayward 

que reúnem cerca de 6% (104 acidentes) dos acidentes ocorridos entre 2008 e 2013, e também a 

EN125-10 que concentra cerca de 3% (55 acidentes) dos acidentes ocorridos em igual período. 

 
Figura 94. Acidentes (>10) distribuídos pela rede viária do município de Faro (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Importa no entando destacar que, entre 2008 e 2013, 60 dos 456 despistes registados no município de 

Faro ocorreram na EN125, tendo resultado 3 vítimas mortais e 4 feridos graves. Na EN2, dos 142 

acidendes registados, 114 são por colisão e 10 são por atropelamento, tendo provocado 2 vítimas 

mortais e 15 feridos graves. 

Nas Avenidas Calouste Gulbenkian e Cidade Hayward, 29 ocorrências são acidentes por atropelamento 

e 59 por colisão, tendo resultado 4 feridos graves e não se tendo registado nenhuma vítima mortal. 
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Nas estradas EM520, EM520-2 e EM519 foram registados 71 acidentes por colisão e despiste tendo 

resultado em 4 vítimas mortais e 12 feridos graves. Os acidentes por atropelamento assumem apenas 

representatividade na EM520, onde se verificaram 5 acidentes por atropelamento que resultaram em 5 

feridos ligeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

 

432 

 

9.3. SÍNTESE 

A análise da presente informação possibilitou caracterizar a sinistralidade no concelho de Faro, 

possibilitando identificar os principais pontos negros nestas matérias, para que haja possibilidade, em 

fases subsequentes do trabalho, de desenvolver propostas específicas para diminuição da sinistralidade 

nas vias do concelho. 

A análise efetuada permitiu aferir que uma percentagem elevada dos boletins não dispõe de informação 

suficiente que possibilite a georreferenciação dos acidentes, o que prejudica, de certo modo, a análise da 

sinistralidade nomeadamente quanto à exatidão da identificação dos “pontos negros” e dos locais de 

acumulação de acidentes. Ainda assim, através da informação existente é possível identificar alguns 

arruamentos importantes com um elevado número de acidentes ocorridos. 

Assim, decorrente da análise, ressalta a necessidade de serem implementadas algumas medidas com 

vista à diminuição da sinistralidade verificada, nomeadamente a realização de um estudo mais localizado 

e de pormenor em alguns arruamentos, quanto ao aspeto do seu ambiente rodoviário e meio envolvente. 

“Quando as estradas eram apenas estradas, não havia os problemas que há hoje.” (DOMINGUES, 

2009). Neste particular importa não esquecer que alguns dos arruamentos eram, até há bem pouco 

tempo, “Estradas Nacionais”, onde o comportamento dos automobilistas perante este tipo de via diferia 

do praticado em arruamentos de cariz urbano. Por outro lado, alguns dos arruamentos servem zonas 

rurais e pouco urbanizadas pelo que em muitos casos não existem passeios, o que dificulta a separação 

física do trânsito entre veículos e peões. Sabendo-se que nalguns destes casos o trânsito pedonal é 

significativo pela existência de Escolas e outros equipamentos, e que no concelho de Faro, no período 

em análise, verificaram-se cerca de 270 acidentes com atropelamento de peões, importa atuar nesta 

matéria. 

Outras medidas deverão passar naturalmente pela melhoria da sinalização vertical e horizontal, a 

regulação de fluxos de trânsito, algumas correções geométricas nos traçados e nas interseções, 

introdução de mecanismos de “acalmia de tráfego”, implementação de mecanismos de fiscalização tais 

como instalação de equipamentos de controlo de velocidade e respetiva ação punitiva, educação 

rodoviária para os diversos públicos, entre um vasto leque de ações a promover. 

Como nota final, verificou-se que a maior incidência dos acidentes ocorrem nas seguintes situações: 

• dentro das localidades; 

• fora das intersecções; 

• em traçado reto e com com berma pavimentada; 
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• em plena via, com boas condições de aderência e bom estado de conservação. 

Em suma, ressalta dos dados analisados que uma percentagem elevada dos acidentes terá como causa 

principal o desrespeito pelo disposto no Código da Estrada, nomeadamente excesso de velocidade, e 

não tanto as caracteristicas físicas da via ou condições meteorológicas adversas. 
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10. QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

435 

 

10.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

A qualidade do ambiente urbano é um fator essencial para que um município seja considerado como 

atrativo para viver, trabalhar e visitar. No que à mobilidade diz respeito, o nível de qualidade de vida 

poder-se-á relacionar, em parte, com o meio de transporte que se utiliza. Neste particular, parece haver 

consenso que diferentes meios de deslocação contribuem de forma diferenciada para os níveis de 

poluição existentes em determinado local. 

Apesar da qualidade do ambiente urbano ter melhorado consideravelmente a partir do último século, a 

preocupação com a saúde dos habitantes das cidades tem, progressivamente, aumentado também. O 

tráfego automóvel nas cidades é encarado como fator de risco para a saúde, uma vez que o monóxido 

de carbono libertado pelos escapes dos veículos pode potenciar o aparecimento de doenças do foro 

respiratório. 

Como já foi possível aferir em capítulos anteriores, verificou-se um aumento, nos últimos anos, da 

utilização de transporte individual, traduzindo-se, este facto, numa maior densidade de tráfego e 

consequente diminuição da qualidade do ambiente urbano. 

São diversas as questões a abordar no que concerne à qualidade do ambiente urbano no âmbito do 

plano de mobilidade e transportes, sendo evidenciados e avaliados os seguintes: ruído, poluição 

atmosférica e emissão de gases de efeito de estufa (GEE) bem como a paisagem urbana e a qualidade 

dos espaços públicos. 

A análise do ruído e da poluição atmosférica e emissão de gases de efeito de estufa está disponível no 

capítulo do Plano Diretor Municipal (PDM relativo à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

A análise da paisagem urbana e a qualidade dos espaços públicos terá por base a análise do desenho 

urbano do município de Faro e as dinâmicas, que daí advém, em termos sociais e económicos e que 

condicionam a qualidade do ambiente urbano e consequentemente a atratividade do território. 
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10.2. PAISAGEM URBANA E A QUALIDADE DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

Tendo em conta a estrutura urbana do município de Faro e concretamente da cidade, verifica-se que as 

dinâmicas territoriais são em muito condicionadas pelas acessibilidades e pela circulação automóvel. A 

cidade de Faro tem assistido nas últimas décadas, tal como outros territórios, a um aumento gradual da 

utilização do automóvel (Figura 95). Fomenta-se a utilização do automóvel quando o desenho urbano vai 

de encontro às necessidades de fluidez de tráfego, o que de forma direta ou indireta contribui para a 

segregação do peão. Esta segregação verifica-se quando se comparam os espaços ocupados por 

automóveis versus peões, o que, no caso de Faro, se traduz na existência de grandes extensões de 

passeio ocupadas com estacionamento automóvel, o que, para além de condicionar a acessibilidade e 

mobilidade pedonal, desprestigia esta forma de deslocação. 

 

 
Figura 95. Utilização do automóvel em Faro 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, Março 2010 
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As zonas mais antigas e associadas à Baixa de Faro têm sido alvo de obras de requalificação, no 

entanto denota-se a existência, em alguns locais, de uma subvalorização das necessidades dos peões e 

desarticulação entre os espaços de circulação pedonal. Na cidade de Faro verifica-se a existência de um 

conjunto substancial de percursos pedonais descontínuos, pouco seguros, desconfortáveis, e, em alguns 

locais, inacessíveis. Ao estacionamento abusivo, acrescenta-se a existência de passeios 

subdimensionados ou inexistentes e a existência de barreiras físicas e arquitetónicas que obrigam os 

peões a utilizar a faixa de rodagem nas suas deslocações (Figura 96). 

 
Figura 96. Problemáticas, que afetam a qualidade do ambiente urbano, identificadas no município de Faro 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, Março 2010 

A morfologia urbana da cidade de Faro tem desde sempre sido condicionada pelas características 

biofísicas da região, diretamente associadas à Ria Formosa, e que deu origem a uma estrutura viária 

radio-concêntrica, embora incompleta. Esta estrutura foi também condicionada pela linha férrea, que 

estabelece uma separação, mais ou menos direta, entre a Ria Formosa e o crescimento urbanístico da 

cidade de Faro para o restante município. No entanto quando se analisa a estrutura viária municipal, 

verifica-se alguma desadequação da hierarquia viária, relativamente ao centro da cidade, já que não 

existe uma transição adequada entre as vias distribuidoras principais e as vias distribuidoras locais. Esta 

situação verifica-se, principalmente, na ligação ao centro da cidade através do IC4, em que não existe 
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uma diminuição gradual do perfil transversal da via, passando de um perfil com tipologia de via rápida, 

para um perfil de rua, o que em causa impactes visuais marcantes em termos de paisagem urbana. 

Outras das evidências associadas à rede viária está relacionada com o número de vias de ligação a 

outros municípios que atravessam ou passam muito próximo do centro da cidade de Faro, 

nomeadamente o já referido IC4, a EN2 e a EN125, que por ainda não possuírem alternativas, 

conduzem para estes locais um fluxo automóvel considerável, vão contribuir para a degradação do 

ambiente e da paisagem urbana. Para esta degradação contribui também a inexistência de pontos de 

referência associados à cidade, já que a maior parte das vias de entrada na cidade estão associadas à 

concentração de grandes indústrias e espaços comerciais. 

A linha ferroviária, tal como já foi referida, estabelece uma linha divisória, que se acentua na ligação 

entre a cidade e o Parque Natural da Ria Formosa, é uma barreira física que intensifica a desagregação 

entre estes dois espaços que criam territórios deslocados da sua identidade (Figura 34). Para uma 

melhoria da paisagem urbana e do ambiente urbano do município, e em particular da cidade de Faro, 

torna-se imprescindível atenuar estas barreiras físicas de forma a criar uma nova identidade do 

município associado a um desenvolvimento mais sustentável, e assim, “virar” a cidade para a Ria. 

 
Figura 97. Enquadramento e influência na paisagem da linha ferroviária no município de Faro 

Fonte: Câmara Municipal de Faro, 2014 

Se na cidade se torna evidente uma desarticulação no espaço público, a expansão urbanística em áreas 

periféricas, nomeadamente Montenegro e Gambelas, acentua ainda mais esta descontinuidade 

relativamente à cidade de Faro. Montenegro expandiu-se influenciado pela localização ao Aeroporto 
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Internacional de Faro e Gambelas por aí se localizar o Campus de Gambelas, da Universidade do 

Algarve, sendo contributos importantes nas diversas dinâmicas, urbanísticas e populacionais, do 

município.  

A Ilha de Faro, parte de um cordão dunar, de largura estreita (entre 100 e 200 metros), é um exemplo de 

uma paisagem urbana, com dicotomias temporais entre o período estival e o de inverno, mas que no 

geral é um exemplo de ausência de planeamento e de construção de forma desorganizada e ilegal 

(Figura 98). A maior parte das construções estão diretamente ligadas à prática pesqueira e habitação e 

as restantes ao comércio, no entanto algumas destas construções para além de ilegais, foram edificadas 

em locais que afetam todo o sistema dunar. 

 
Figura 98. Vista área da Ilha de Faro 

Fonte: http://www.cm-faro.pt/, página consultada em outubro de 2014 

A pressão urbanística e populacional é mais evidente no verão, em que das centenas de residentes, a 

ilha passa a albergar milhares. Existe apenas um acesso rodoviário à ilha, no entanto, a capacidade de 
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carga é inferior à procura, o que dá origem a uma paisagem urbana desorganizada, confusa e com 

índices diminutos de qualidade do ambiente urbano. 

Tendo em conta as problemáticas já identificadas, o programa Polis da Ria Formosa, tem um projeto de 

“reestruturação e requalificação das ilhas barreira e espaços terrestres contíguos”, (Figura 99) que tem 

por objetivo a melhoria do ambiente urbano nomeadamente com a “Retirada de ocupações em zonas de 

risco, manutenção e reposição do equilíbrio do ecossistema e minimização das situações de risco para 

pessoas e bens por via de medidas correctivas de erosão e defesa costeira, que passam pela 

reestruturação de espaços ocupados por aglomerados populacionais e localizados em zonas de risco 

(áreas sujeitas a processos de erosão costeira) e requalificação do espaço público de forma a garantir 

coerência e qualidade do conjunto edificado, garantindo, assim, a melhoria das condições de uso e 

habitabilidade destes espaços em harmonia com o meio natural envolvente.” Com a aplicação destas 

medidas a qualidade do ambiente urbano da Ilha de Faro será consideravelmente aumentado. 

 
Figura 99. Medidas corretivas de erosão e defesa costeira- Plano de Pormenor da Praia de Faro 

Fonte: http://www.polislitoralriaformosa.pt/, página consultada em outubro de 2014 
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Tendo em conta os núcleos urbanos já identificados anteriormente, o restante território carateriza-se por 

uma edificação mais dispersa, em que se evidenciam núcleos como Estoi e Conceição. 

A utilização de modos suaves, neste caso particular a utilização de bicicleta, está condicionada pela rede 

de ciclovias existente no município de Faro, em que se evidencia a reduzida extensão de ciclovia urbana 

existente e a sua desarticulação com os demais equipamentos e aglomerados habitacionais, sendo que 

a ligação Faro a Olhão, através de ecovia, coincide com o percurso da Estrada Nacional 125, causando 

algum desconforto e insegurança ao ciclista. A necessidade de implantação de uma rede coesa e 

funcional de ciclovias deverá, não só, responder às necessidades lúdicas bem como responder às 

necessidades de deslocação diária dos moradores deste município, que poderão utilizar este modo 

suave de transporte nas suas deslocações pendulares. A utilização de bicicleta nos movimentos 

pendulares é um acréscimo à qualidade do ambiente urbano e tendo em conta a geomorfologia do 

território e todo o valor paisagístico e cultural aqui existente é uma mais-valia que contribui para a 

redução de ruido, emissão de gases poluentes e ainda para melhorar a saúde dos utilizadores deste 

modo de deslocação. 

Tendo em conta o enorme potencial ambiental do município de Faro, importa referir que também a 

estrutura verde municipal se carateriza por uma descontinuidade. Apesar de existirem diversos locais, 

jardins e espaços verdes, que se podem incluir na Estrutura Ecológica Urbana (EEU), como o Jardim 

Manuel Bivar, o Jardim da Alameda João de Deus, a Mata do Liceu (Figura 100), entre outros, fica 

evidente a falta de relação entre estes espaços, bem como da sua relação com as áreas da Estrutura 

Ecológica Fundamental (EEF), que constituem a base dos sistemas ecológicos fundamentais, como o 

Parque Natural da Ria Formosa, cuja proteção é imprescindível à sustentabilidade do município.  
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Figura 100. Imagens do Jardim Manuel Bivar (1), Jardim da Alameda João de Deus (2) e Mata do Liceu (3). 

 

 

Fonte: http://www.cm-faro.pt/, página consultada em outubro de 2014 

Acresce à estrutura verde municipal, o Parque Ribeirinho de Faro, intervenção no Âmbito do programa 

Polis Litoral Ria Formosa (Figura 101 e Figura 102), que prevê “ (…) a preservação do património 

ambiental e paisagístico, com intervenções que visam a renaturalização, reestruturação e valorização do 

equilíbrio dos ecossistemas e a minimização de situações de risco e dos impactes ambientais.” 

Evidenciam-se as preocupações de coesão entre espaços em que a “(…)estratégia de intervenção 

proposta dá origem a três zonas distintas mas perfeitamente integradas, que englobam as ações a 

desenvolver no Parque Ribeirinho de Faro: 1. Núcleo Piscatório, Docas e Anfiteatro; 2. Parque Natural; 

3. Pomar e Bosque Encantado.”70  

 

                                                      
70 http://www.cm-faro.pt/, página consultada em outubro de 2014 
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Figura 101. Projeto do Parque Ribeirinho de Faro - Plano Geral 

Fonte: http://www.cm-faro.pt/, página consultada em outubro de 2014 

 

 

Figura 102. Projeto do Parque Ribeirinho de Faro - 

Fonte: http://www.cm-faro.pt/, página consultada em outubro de 2014 

A 1ª Fase do Parque Ribeirinho de Faro foi inaugurada no dia 7 de setembro de 2014, nas 

comemorações do dia da cidade Figura 103). O parque integra um troço da Ecovia Litoral do Algarve, 
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estando ainda prevista a ligação a pé e de bicicleta à zona do Montenegro e do aeroporto, e a partir daí à 

Praia de Faro. 

 
Figura 103. Inauguração da 1ª Fase do Parque Ribeirinho de Faro 

Fonte: http://www.polislitoralriaformosa.pt/, página consultada em outubro de 2014 
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10.3. SÍNTESE 

A análise da paisagem urbana e a qualidade dos espaços públicos permitiu identificar as dinâmicas que 

necessitam de alterações de forma a aumentar a atratividade do território do município de Faro. 

O aumento da circulação automóvel verificada nos últimos anos, tem contribuído para a diminuição da 

qualidade do ambiente urbano, já que se verifica um aumento do ruído e emissão de gases poluentes, a 

degradação da paisagem urbana e a diminuição da qualidade dos espaços públicos.  

Nas zonas mais antigas e associadas à Baixa de Faro denota-se a existência de percursos pedonais 

descontínuos, pouco seguros, desconfortáveis, e, em alguns locais, inacessíveis. A existência de 

estacionamento abusivo, conjuntamente com a existência de passeios subdimensionados ou 

inexistentes e outras barreiras físicas e arquitetónicas, obrigam os peões a utilizar, em muitas das 

situações, a faixa de rodagem nas suas deslocações. 

A morfologia urbana da cidade de Faro é condicionada pelas características biofísicas da região, 

diretamente associadas à Ria Formosa, e que deu origem a uma estrutura viária radio-concêntrica, 

embora incompleta. Verifica-se alguma desadequação da hierarquia viária, não existindo uma transição 

adequada entre as vias distribuidoras principais e as vias distribuidoras locais, nomeadamente uma 

diminuição gradual do perfil transversal da via, passando de um perfil com tipologia de via rápida, para 

um perfil de rua, o que causa impactes visuais marcantes em termos de paisagem urbana. 

O número de vias de ligação a outros municípios que atravessam ou passam muito próximo do centro da 

cidade de Faro, nomeadamente o já referido IC4, a EN2 e a EN125, originam um aumento do fluxo 

automóvel contribuindo para a degradação do ambiente e da paisagem urbana. A inexistência de pontos 

de referência associados à cidade, já que a maioria das vias de entrada na cidade estão associadas à 

concentração de grandes indústrias e espaços comerciais, é evidência da desarticulação do espaço 

público, que é mais visível em áreas periféricas, nomeadamente Montenegro e Gambelas. 

A linha ferroviária estabelece uma linha divisória, que se acentua na ligação entre a cidade e o Parque 

Natural da Ria Formosa, é uma barreira física que intensifica a desagregação entre estes dois espaços. 

A utilização de bicicleta, está condicionada pela rede de ciclovias existente no município de Faro, que 

possui uma extensão reduzida e está desenquadrada com os demais equipamentos e aglomerados 

habitacionais. 

 

A estrutura verde do município é reduzida e incipiente, tendo em conta o número de residentes na cidade 

e no município. Apesar do aumento recente de espaços verdes, que denota uma preocupação com a 
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qualidade de vida das populações, estes espaços são ainda insuficientes para causar um aumento real 

na qualidade do ambiente urbano. 
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BREVE ENQUADRAMENTO 

Segundo o Guião Orientador de Acessibilidades, mobilidade e transportes nos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (IMTT, 2011), estes possibilitam, aos municípios, a utilização de instrumentos 

de gestão territorial “a diversas escalas e níveis de decisão, estruturar, desenhar e gerir os respectivos 

territórios com base na definição do regime do uso do solo e na sua programação. O nível de 

intervenção dos PMOT desdobra-se hierarquicamente do plano diretor municipal, mais abrangente, com 

carácter essencialmente estratégico e estruturante do território municipal, ao plano de pormenor, no qual 

se desenvolve o desenho do espaço urbano e onde se definem, com rigor, as delimitações, as 

ocupações e os usos atribuídos aos espaços públicos e aos espaços privados, cabendo ao plano de 

urbanização tratar, nas escalas intermédias, a forma de organização do tecido urbano.” 

Ainda segundo o mesmo Guião, a elaboração de planos de mobilidade e transportes não é obrigatória no 

contexto dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), embora a sua execução “em 

paralelo possa trazer contributos importantes e maior consistência aos planos de ordenamento 

territorial.” Compete às autarquias locais avaliar, “(…)em cada situação concreta, a necessidade e 

pertinência de realização destes planos ou de outros estudos complementares da área dos transportes 

para sustentar decisões de ordenamento do território, ou de planeamento e desenho dos espaços 

urbanos.” 

Tendo em conta os pressupostos referidos, em que se realça a importância de os PMOT serem 

conciliados com os planos de mobilidade e transportes, serão avaliados, nas páginas seguintes, os 

Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP) em vigor, contrapondo com as condições de 

mobilidade urbana nomeadamente no que diz respeito à circulação, estacionamento, rede pedonal e 

rede ciclável.  

Os planos foram avaliados com base na informação fornecida pela Câmara Municipal de Faro pelo que, 

dado esse facto, o pormenor da análise estará sempre condicionado pelo tipo de informação 

disponibilizada. Os PU e PP analisados constam do quadro seguinte e estão localizados na Figura 104. 
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Quadro 127. PU e PP em vigor no município de Faro 

Designação Dinâmica Publicação DR Data 

PU do Vale da Amoreira 1ª Publicação AVISO 10967/2011 95 IIS 17-05-2011 

PU da Penha 1ª Publicação AVISO 9356/2014 156 IIS 14-08-2014 

PP do Parque das Cidades 1ª Publicação RCM 64-A/2001 126 IS-B 31-05-2001 

PP da Horta dos Pardais 1ª Publicação DECL 230/2002 170 IIS 25-07-2002 

PP do Largo de São Luís 1ª Publicação RCM 134/2005 157 IS-B 17-08-2005 

PP da Conceição de Faro 1ª Publicação AVISO 11088/2008 70 IIS 09-04-2008 

PP do Parque das Cidades 1ª Alteração AVISO 29943/2008 244 IIS 18-12-2008 

PP do Sítio da Má Vontade e Pontes de 
Marchil 1ª Publicação AVISO 14575/2013 229 IIS 26-11-2013 

Fonte: http://www.dgotdu.pt/, página consultada em setembro de 2014 
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Figura 104. Localização dos PU e PP em vigor 

Fonte: Câmara Municipal e Faro, 2014 
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11.2. PLANO DE PORMENOR DO SÍTIO DA MÁ VONTADE E 

PONTES DE MARCHIL 

 

1. Rede Viária 

1.1. Circulação No Plano de Pormenor em análise foram identificados alguns pontos 

cuja resolução julgamos essenciais para o bom funcionamento do 

sistema de circulação proposto. 

Neste sentido, e a partir da imagem adjacente, verificou-se que o 

desenho apresentado na parte mais a Sul da baía de 

estacionamento poderá criar constrangimentos à entrada na EN125 

(entretanto desclassificada). Neste sentido, propõe-se a 

reformulação deste ponto. 

 

Na rotunda proposta a norte do Fórum Algarve alerta-se para o facto 

de, na eventualidade de existir um acesso ao centro comercial, este 

poder afetar a circulação da rotunda, pelo que deverá ser eliminado, 

como podemos ver na imagem seguinte. 
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Adicionalmente, aconselha-se que todos os acessos de entrada e 

saída das rotundas tenham separador central, facto que não se 

verifica na entrada/saída mais a norte. 

Propõe-se, adicionalmente, que seja avaliada a implementação da 

rotunda e seja considerada a opção por entroncamento de nível, 

eventualmente semaforizado, de forma a garantir níveis de 

segurança e fluidez. 

 

 

 

 

 

 

 

O acesso ao parque de estacionamento do Fórum Algarve (situado a 

sul do equipamento), pelo volume de tráfego que comporta para 

acesso ao equipamento, sugere-se que seja efetuado estudo mais 

detalhado em momentos de maior fluxo rodoviário (nomeadamente 

sextas-feiras, fins-de-semanas, etc.). Deste modo, deverá ser 

prevista sinalização direcional para o acesso a este equipamento e 

com trajetos alternativos ao existente. 

Para tal será necessário saber qual será a definição para o espaço 

privado mais a norte do Fórum Algarve, que na eventualidade de ser 

direcionado para estacionamento poderá dar alternativas de 

circulação. Caso sejam previstos dois parques de estacionamento, 

poderá ser considerada a sinalização de lotação dos parques. 
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1.2. Estacionamento No que se refere ao estacionamento em espaço público, é referido 

no presente Plano de Pormenor que, sempre que possível, o perfil 

dos arruamentos propostos compreenderá áreas destinadas ao 

estacionamento, incluindo lugares de estacionamento para pessoas 

de mobilidade condicionada. 

Na proposta do Plano de Pormenor, a área destinada para o 

estacionamento em espaço público é de 1.179m², excedendo as 

necessidades decorrentes da aplicação da Portaria n.º 216-B (975 

m²). 

 

Analisando a disposição dos lugares de estacionamento previstos, 

verifica-se que alguns dos lugares propostos apresentam um espaço 

diminuto para a realização de manobras. Deste modo, recomenda-se 

que os estacionamentos de topo devam ter um espaço de manobra 

igual ou superior a 6,00 metros. 
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A título de recomendação, a localização dos lugares de 

estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada deverá 

ser sempre otimizada em função das necessidades do local, 

nomeadamente a proximidade de equipamentos e serviços públicos 

ou mediante a proximidade de residência de pessoas com 

mobilidade condicionada. 

A implementação dos lugares de estacionamento para pessoas com 

mobilidade condicionada deverá ter em conta as seguintes 

orientações: 

• Possuir um dimensionamento mínimo de 2,50m x 5,00m; 

• Possuir uma faixa de acesso ao percurso acessível de 1,00m 

mínimo de largura, sob a forma de rampa ou passeio com 

rebaixamento, em ambos os casos corretamente executados 

com as inclinações máximas legalmente definidas; 

• Ser complementado por sinalização horizontal com o 

símbolo internacional de acessibilidade, pintado no piso em 

cor contrastante e sinalização vertical apropriada. 

 

2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal A abordagem da acessibilidade pedonal é um tema central no 

planeamento e gestão urbanística. Neste sentido e de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, onde se refere que todas 

as áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos 

pedonais que proporcionem o acesso seguro e confortável das 

pessoas com mobilidade condicionada a todos os pontos relevantes 

da estrutura ativa dos centros urbanos, nomeadamente, lotes 

construídos, equipamentos coletivos, espaços públicos de recreio e 

lazer, espaços de estacionamento de viaturas, locais de paragem 

temporária de viaturas para entrada e saída de passageiros e 

paragens de transportes coletivos, consideramos importante que a 

rede pedonal da área de intervenção do Plano de Pormenor, tenha 

em conta a presença de uma rede de percursos pedonais 

acessíveis, que deve ser contínua e coerente, abranger toda a área 

urbanizada e encontrar-se articulada com as atividades e funções 
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urbanas realizadas tanto no solo público como no domínio privado. 

De acordo com o verificado segundo a informação fornecida, os 

arruamentos propostos ou requalificados deverão ser servidos de 

passeios com uma largura igual ou superior a 2,25 metros, 

cumprindo as dimensões regulamentares. 

A criação de passeios devidamente dimensionados e organizados é 

possível de diversas formas, contudo, qualquer que seja a solução 

adotada, esta deve conter um corredor livre (percurso acessível) de 

pelo menos 1,20m ou 1,50m (em função da hierarquia da via), e, 

sempre que possível, pela colocação do mobiliário urbano no que se 

designa de “corredor de infraestruturas”. O canal mais afastado das 

vias de circulação automóvel, eventualmente, mais próximo das 

construções, caso existam, deve ser preferencialmente dedicado à 

circulação pedonal, sendo que o canal mais próximo da via 

automóvel, deverá ser utilizado para a colocação de todo o mobiliário 

urbano, de sinalização e de vegetação. 

No alinhamento arbóreo, recomendamos a colocação das árvores e 

respetivas caldeiras, sempre que possível, em corredores de 

infraestruturas, de forma a facilitar a utilização do passeio. 

Adicionalmente, as caldeiras das árvores existentes nos percursos 

acessíveis e situadas ao nível do piso devem ser revestidas por 

grelhas de proteção ou devem estar assinaladas com um separador 

com uma altura não inferior a 0,30m.  

2.2. Rede Ciclável Segundo o PP, o traçado de ciclovia proposto prevê a articulação 

com o traçado da ecovia definido no Polis da Frente Ribeirinha 

conforme as indicações constantes do Plano Estratégico de Faro. Tal 

facto implica uma correta implantação de sinalização, quer ao longo 

dos percursos, quer nos cruzamentos com os percursos pedonais. 

Os pontos de cruzamento entre a ciclovia e qualquer outra via 

(pedonal e automóvel), a que chamamos “ponto de conflito”, 

merecem atenção de forma a garantir prioridades de passagem de 

forma segura e confortável. 

Por fim, sugere-se a definição de pontos de descanso associados 
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aos parques de bicicletas, marcando momentos importantes dos 

percursos. Os pontos de descanso deverão ser equipados com 

mobiliário urbano de apoio, tais como, bancos de descanso, 

papeleiras, estacionamentos de bicicletas (fundamentais junto aos 

equipamentos propostos), mupis informativos com indicação da rede 

global das ciclovias e da identificação da localização atual do 

utilizador, do tipo “você está aqui", e por fim bebedouros, também 

essenciais no apoio a atividades desportivas. 
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11.3. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO VALE DA AMOREIRA 

 

1. Rede Viária 

1.1. Circulação A verificação da componente de circulação viária no âmbito do 

presente plano revelou a necessidade de prever a relocalização da 

passagem de peões assinalada na figura em baixo compatibilizando-

o com o atravessamento da ciclovia. Neste local, poder-se-á prever 

também a semaforização desta passagem de peões/ciclistas. 

 

Adicionalmente ao exposto, identificaram-se também, em alguns dos 

perfis, separadores centrais com uma largura de 1,00m, sobretudo 

em vias que possuem um perfil 2+2. Desta forma, propõe-se que a 

zona de interceção das passagens de peões com os separadores 

centrais das rodovias tenha, em toda a largura das passagens de 

peões, uma dimensão mínima de 1,2m, sugerindo-se, como boa 

prática, um mínimo de 1,5m para acomodação de pessoas com 

mobilidade reduzida, cumprindo, assim, o Decreto-Lei n.º 163/2006 

de 8 de agosto. 
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1.2. Estacionamento No Plano de Urbanização do Vale da Amoreira a oferta de 

estacionamento público e privado é pré-definido em existente e 

proposto (em ruas e parques), em correspondência com a 

distribuição das capacidades edificatórias e tendo em conta as 

necessidades específicas de cada zona. No total, estão 

considerados 1.246 lugares de estacionamento, repartidos pelas 7 

zonas definidas. 

Embora não seja possível a identificação nas áreas de 

estacionamento dos eventuais lugares reservados a pessoas com 

mobilidade condicionada, recomendamos a utilização dos seguintes 

valores: 

• 1 lugar em espaços de estacionamento com uma lotação 

não superior a 10 lugares; 

• 2 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação 

compreendida entre 11 e 25 lugares; 

• 3 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação 

compreendida entre 26 e 100 lugares; 

• 4 lugares em espaços de estacionamento com uma lotação 

compreendida entre 101 e 500 lugares; 

• 1 por cada 100 lugares em espaços de estacionamento com 

uma lotação superior a 500 lugares. 

Por fim, é de salientar que os lugares de estacionamento para 

pessoas com mobilidade condicionada deverão possuir as seguintes 

orientações: 

• Possuir um dimensionamento mínimo de 2,50m x 5,00m; 

• Possuir uma faixa de acesso ao percurso acessível de 1,00m 

mínimo de largura, sob a forma de rampa ou passeio com 

rebaixamento, em ambos os casos corretamente executados 

com as inclinações máximas legalmente definidas; 

• Ser complementado por sinalização horizontal com o 

símbolo internacional de acessibilidade, pintado no piso em 

cor contrastante e sinalização vertical apropriada. 
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2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal A rede pedonal deve sempre garantir o acesso seguro e confortável 

de todos. Na análise da rede pedonal da área de intervenção do 

Plano de Urbanização verificou-se um número insuficiente de 

passagens de peões ao longo dos vários arruamentos propostos, 

interrompendo alguns dos sistemas de continuidade pedonal. A 

ausência de atravessamentos de peões, essencialmente junto a 

algumas bolsas de estacionamento e em grande número dos 

cruzamentos das vias propostas, não garantem continuidades 

pedonais. 

Recomenda-se que as passagens de peões de superfície sejam 

sempre perpendiculares ao lancil, a fim de não se gerar 

desorientação, nomeadamente nas pessoas cegas ou ambliopes. 

De referir ainda que, no que concerne à localização das árvores, 

estas devem preferencialmente estar localizadas em corredores de 

infraestruturas de forma a facilitar a utilização do passeio, ou em 

locais onde a árvore e respetiva caldeira respeitem as dimensões 

mínimas do percurso acessível, de 1,20m. 

2.2. Rede Ciclável No Plano de Urbanização do Vale de Amoreira a opção de desenho 

passa pela execução de ciclovia com dois sentidos de circulação 

com uma largura padrão de 3,00m. 

O plano distingue dois tipos de ciclovia, uma principal, que permite o 

acesso aos equipamentos e serviços, e outra secundária, com um 

caráter mais lúdico que por vezes percorre vias dedicadas ao peão e 

percursos internos ao parque verde proposto no Plano. 

O conceito do desenho de chão de ciclovias tem causado alguma 

celeuma uma vez que são várias as autarquias que optam pela 

localização das pistas cicláveis nos passeios, local de circulação de 

peões  

No entanto, e de acordo com o Código da Estrada português a 

bicicleta é um veículo, e por isso não pode circular nos passeios, nas 

pistas destinadas a peões, nem nas bermas da estrada. Da mesma 

forma, a utilização dos corredores BUS é igualmente proibida. De 
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acordo com o código, sempre que existirem "pistas especiais para 

bicicletas" é obrigatória a sua utilização.  

Ainda de acordo com diversos estudos que emergiram desde os 

anos oitenta nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, na 

Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, e num outro conjunto de 

países, é possível concluir que o risco de acidente entre 

bicicleta/veículo motorizado é, na maior parte dos casos, superior 

quando há segregação. A perceção de risco por parte do ciclista e do 

condutor do veículo motorizado garante maior segurança, quando a 

ciclovia coexiste com o tráfego automóvel. 

Os recentes estudos do investigador Wayne Pein, da Universidade 

da Carolina do Norte, demonstram que as maiores taxas de 

sinistralidade que envolvem bicicletas em meio urbano, se dão entre 

ciclistas e peões e não entre ciclistas e automóveis, razão pela qual 

defendemos a colocação das pistas na faixa de rodagem. 

Entenda-se que estes estudos foram realizados em países onde a 

experiência na implementação de ciclovias é elevada, e por isso 

mesmo foram considerados relevantes para a proposta da Rede de 

Ciclovias. 

Desta forma, consideramos importante a revisão de alguns perfis 

com a inserção da ciclovia a par do corredor pedonal sem qualquer 

tipo de segregação física. 
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11.4. PLANO DE PORMENOR DE CONCEIÇÃO 

 

1. Rede Viária 

1.1. Circulação Os usos propostos no Plano de Pormenor de Conceição variam 

desde habitação, comércio, serviços e equipamentos pelo que se 

propõe o estudo da eventual sinalização de sentidos únicos no 

interior do tecido urbano proposto, de forma a direcionar os fluxos 

rodoviários para as ligações na via urbana de distribuição que 

circunscreve a área de intervenção e para a EM519-1, sem 

atravessar o tecido urbano. 

A manutenção da situação prevista em Plano poderá por em causa 

as condições de segurança no interior do tecido urbano da área de 

intervenção. 

1.2.Estacionamento Segundo o relatório do Plano de Pormenor de Conceição, “as 

características do estacionamento variam consoante a área onde se 

inserem, ou seja, sempre que estamos perante áreas afetas a 

equipamentos, espaços públicos com áreas comerciais e verde 

urbano, denota-se a opção pelo estacionamento perpendicular, 

quando estamos em áreas maioritariamente habitacional, o 

estacionamento é longitudinal, junto aos passeios”. 

Ao analisar o Plano identificaram-se diversos lugares de 

estacionamento localizados em pontos de conflito, nomeadamente 

nos cruzamentos entre vias, como se pode verificar na figura em 

baixo. Adicionalmente, também se detetaram linhas de eixo 

contínuas (LBC) nos locais destinados a estacionamento que devem 
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ser revistos. 

Os estacionamentos perpendiculares deverão dispor de espaço de 

manobra suficiente (6,00 metros) para a circulação automóvel e em 

algumas situações propõe-se a opção por estacionamento 

longitudinal para evitar as situações de conflito. 

 

No que concerne aos lugares de estacionamento para pessoas com 

mobilidade condicionada estes deverão, segundo o Decreto-Lei n.º 

163/2006 de 8 de agosto, ter um dimensionamento mínimo de 2,50m 

x 5,00m e uma faixa de acesso ao percurso acessível de 1,00m 

mínimo de largura. Alerta-se para o facto de haver a necessidade da 

faixa de acesso lateral dispor de ligação à rede de percursos 

acessíveis, devendo, em caso de diferenças de cota, apresentar 

soluções que a vençam. Adicionalmente, estes lugares de 

estacionamento devem ser complementados por sinalização 

horizontal com o símbolo internacional de acessibilidade, pintado no 

piso em cor contrastante e sinalização vertical apropriada. 

2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal Na definição dos espaços públicos é importante que estes se 

encontrem servidos por percursos pedonais acessíveis, contínuos e 

confortáveis. 

Os atravessamentos assumem-se como elementos fundamentais na 

forma como as pessoas percorrem o espaço urbano. Neste âmbito, 

recomenda-se a colocação de um maior número de 
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atravessamentos, nomeadamente em locais de cruzamento ou 

entroncamento de vias, para que se garantam as desejadas 

continuidades urbanas, salvaguardando a segurança dos 

automobilistas e, acima de tudo, dos peões enquanto percorrem o 

espaço público. 

Os passeios propostos no Plano de Pormenor cumprem as 

dimensões exigidas pela lei das acessibilidades (DL 163/2006, de 8 

de Agosto). Segundo esta mesma lei, uma rede de percursos 

pedonais acessíveis deve ser contínua, constituída por passeios com 

larguras mínima de 1,20m ou 1,50m (no caso de vias estruturantes).  

Contudo, não sendo possível verificar os desníveis existentes, 

recomenda-se que na implementação seja garantida, a inexistência 

de desníveis no canal de circulação pedonal. 

Nos percursos pedonais recomenda-se ainda, como boa prática, a 

colocação de mobiliário urbano e dos restantes elementos num canal 

de infraestruturas, libertando de obstáculos a restante área de 

passeio. 

Recomenda-se que os futuros elementos urbanos a utilizar no 

espaço público (bancos, sinalética, cicloparques, candeeiros de 

iluminação pública, papeleiras, etc.), respeitas os princípios de 

design universal, portanto, devem ser elementos facilmente 

identificáveis e detetáveis, facto que justifica a necessidade de 

investir em formas monobloco e sem afunilamentos junto ao piso. 

2.2. Rede Ciclável Os pontos de conflito merecem uma análise cuidada para que 

garantam prioridades de passagem de forma segura e confortável. 

Alguns traçados da rede ciclável carecem de um olhar atento nos 

vários pontos de conflito bem como no que diz respeito à 

continuidade da rede. As descontinuidades não são aconselháveis 

pelo que se deverá prever a criação de uma rede contínua. 
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11.5. PLANO DE PORMENOR DO PARQUE DAS CIDADES 

 

1. Rede Viária 

1.1. Estacionamento Na análise dos lugares de estacionamento existentes no Plano de 

Pormenor, verificou-se a existência de lugares destinados para 

pessoas com mobilidade condicionada, contudo, embora localizados 

nas proximidades do acesso principal ao equipamento, o Estádio do 

Algarve, não se encontram em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

163/2006 de 8 de agosto. 

Os principais problemas identificados estão relacionados com o seu 

dimensionamento, a dimensão da faixa de acesso lateral e ausência 

de um percurso pedonal frontal de apoio ao estacionamento. Neste 

sentido, recomenda-se as seguintes orientações: 

• Possuir um dimensionamento mínimo de 2,50m x 5,00m; 

• Possuir uma faixa de acesso ao percurso acessível de 1,00m 

mínimo de largura, sob a forma de rampa ou passeio com 

rebaixamento, em ambos os casos corretamente executados 

com as inclinações máximas legalmente definidas; 

• Ser complementado por sinalização horizontal com o 

símbolo internacional de acessibilidade, pintado no piso em 

cor contrastante e sinalização vertical apropriada. 

2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal No âmbito da análise dos percursos pedonais, identificaram-se 

alguns problemas refentes às questões de acessibilidade para todos, 
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nomeadamente as relacionadas com a existência de passagens de 

peões inacessíveis. 

A altura do lancil e o rebaixamento do passeio no acesso às 

passagens de peões são determinantes para acessibilidade, uma 

vez que a sua ausência ou desconformidade dificulta ou cerceia a 

possibilidade de atravessamento, tornando-se numa barreira 

intransponível para pessoas com mobilidade reduzida. Desta forma, 

recomenda-se que a altura do lancil, em toda a largura do 

atravessamento, seja inferior a 0,02m devendo, como boa prática, 

ser igual a 0,00m. 

Verificou-se ainda a existência, no percurso pedonal de apoio ao 

estacionamento, a existência de caldeiras de árvore cuja ausência 

de proteção das mesmas impede a existência da largura livre 

mínima. Desta forma recomenda-se a colocação de grelhas de 

proteção sem elementos projetados, com espaçamento máximo de 

0,02m e com espaços perpendiculares ao movimento de circulação 

pedonal. 

2.2. Rede Ciclável Nas proximidades ao Estádio do Algarve existe a definição de 

ciclovia unidirecional no passeio. No que concerne às definições de 

canais cicláveis, recomenda-se que exista ligação destes percursos 

cicláveis para formação de uma verdadeira rede, inexistindo, desta 

forma, canais descontínuos. 
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11.6. PLANO DE URBANIZAÇÃO DA PENHA 

 
1. Rede Viária 

1.1. Circulação A análise ao Plano de Urbanização da Penha permitiu identificar, na 

3ª Circular, um conjunto de passagens de peões que, pelo facto de 

se localizarem em linha reta e inseridos num perfil de 2+2 vias, 

deveriam, por questões de segurança, ser semaforizadas ou serem 

sobrelevadas, servindo também como medida de acalmia de tráfego. 

Ainda no que concerne à análise da 3ª Circular, verificou-se que a 

dimensão do separador central apresenta uma largura de 1,00m. 

Esta dimensão não cumpre com a dimensão mínima definida no 

Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto pelo que, pelo menos, na 

zona de interceção das passagens de peões com os separadores 

centrais das rodovias, se defina uma dimensão mínima 1,20m em 

toda a largura das passagens de peões. Contudo, devido às 

necessidades atuais para paragem em segurança de cadeiras de 

rodas e carrinhos de bebé, recomenda-se que essa dimensão seja 

superior a 1,50m. 
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1.2. Estacionamento No Plano de Urbanização propõe-se para estacionamento privado 

um total de 1 771 lugares e para estacionamento público, um total de 

1 113 lugares. De entre os 1 113 lugares de estacionamento 

públicos, 20 destinam-se a pessoas com mobilidade reduzida e 10 a 

veículos pesados. 

De forma geral, pela importância da existência de lugares destinados 

a pessoas com mobilidade reduzida, é fundamental que eles estejam 

distribuídos de forma criteriosa pelo território bem como disporem 

das dimensões mínimas exigidas para utilização facilitada. 

Neste sentido, para a sua implementação propomos as seguintes 

orientações:  

• Possuir um dimensionamento mínimo de 2,50m x 5,00m; 

• Possuir uma faixa de acesso ao percurso acessível de 1,00m 

mínimo de largura, sob a forma de rampa ou passeio com 

rebaixamento, em ambos os casos corretamente executados 

com as inclinações máximas legalmente definidas; 

• Ser complementado por sinalização horizontal com o 

símbolo internacional de acessibilidade, pintado no piso em 

cor contrastante e sinalização vertical apropriada. 

2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal No relatório do Plano de Urbanização da Penha (Revisão 08, março 

2014) é referenciado que “os caminhos, rampas, caldeiras de 

árvores, passeios e demais espaços públicos devem ser bem 

definidos e marcados, respeitando o descrito no D.L. 163/2006, 8 de 

Agosto...”, demonstrando o interesse do município em requalificar o 

espaço público e torna-lo acessível para todos. 

Deste modo, na rede pedonal proposta verificou-se a vontade em 

garantir continuidades pedonais, exemplo disso, são as larguras 

regulamentares propostas para os passeios superiores a 1,50m, e as 

propostas de atravessamentos pedonais identificadas no Plano de 

Urbanização. 

Neste sentido, e como complemento à proposta apresentada 

recomendamos: 
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• Marcar e assinalar as passadeiras, com sinalização vertical e 

horizontal, devendo a zebra ser de cor branca sobre fundo 

em cor contrastante; 

• A largura das passadeiras deve ter entre 4,00m e 5,00m, 

acompanhada dos rebaixamentos de passeio 

regulamentares que lhe dão acesso, nos casos aplicáveis; 

• A colocação de árvores ser preferencialmente em corredores 

de infraestruturas de forma a facilitar a utilização do passeio, 

ou em locais onde a árvore e respetiva caldeira respeitem as 

dimensões mínimas do percurso acessível de, pelo menos, 

1,20m; 

• A colocação dos candeeiros de iluminação pública e 

sinalização de trânsito (incluindo semáforos) ser fora do 

canal de circulação pedonal e nunca nas zonas de acesso a 

passadeiras, devendo, no entanto, estar sempre na 

proximidade às mesmas; 

• No que concerne às infraestruturas de apoio ao transporte 

coletivo rodoviário (paragens) identificadas no Plano e 

associadas aos circuitos de minibus, propomos que a sua 

colocação garanta uma largura de acesso para entrada no 

mesmo, partindo do princípio que o percurso acessível onde 

se encontra inserido está garantido. Ainda neste âmbito, 

recomenda-se a aplicação do conceito de “design inclusivo” 

ao mobiliário urbano, devendo ser compacto, sem arestas ou 

elementos salientes. Adicionalmente, a paragem deve estar 

sinalizada com o sinal de trânsito H20a, disponibilizando o 

espaço necessário para os veículos de transporte coletivo 

junto das plataformas. 

2.2. Rede Ciclável No Plano de Urbanização da Penha a opção de desenho poderá 

passar pela execução de ciclovia com dois sentidos de circulação 

com uma medida padrão de 3,00m. 

O perfil ciclável apresenta dois níveis: 

• À cota do passeio; 

• A uma cota intermédia entre o passeio pedonal e o espaço 

rodoviário. 
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Na implantação da ciclovia é importante a segregação desta, quer do 

espaço destinado à circulação pedonal, quer da circulação 

rodoviária. A opção de desenho à cota intermédia entre o passeio 

para peões e o espaço rodoviário parece adequado, mesmo que 

esta opção surja em minoria em relação à outra opção. 

Os pontos de cruzamento entre a ciclovia e qualquer outra via, seja 

pedonal ou automóvel, a que se chama de “ponto de conflito”, 

merece atenção para que se garantam prioridades de passagem de 

forma segura e confortável. 

A pavimentação é um aspeto fundamental dos percursos cicláveis, 

não só porque é determinante para a durabilidade do conjunto da 

estrutura, bem como contribui decisivamente para os aspetos de 

segurança e conforto dos utilizadores. Pavimentos com uma 

superfície mais regular oferecem mais conforto, dado que causam 

menor trepidação, devendo, ao mesmo tempo, ser antiderrapante. 

A tipologia de pavimento apontada nos pormenores técnicos parece-

nos resolver estes requisitos. 
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11.7. PLANO DE PORMENOR HORTA DOS PARDAIS 

 

1. Rede Viária 

1.1. Estacionamento Na análise deste Plano do Pormenor, em grande parte já executado, 

identificou-se apenas a necessidade de se considerar a eliminação de 

alguns lugares de estacionamento identificados na imagem em baixo, 

devido à sua localização num traçado da via em curva. Esta 

localização não é recomendável pelas questões de insegurança que 

pode provocar aos automobilistas e a todos os que circula nesta via. 

 

Adicionalmente, existência de diferentes perfis de estacionamento sem 

qualquer separação física não é aconselhável. Deste modo, 

identificou-se, como se pode verificar na imagem em baixo, a 

existência de estacionamento longitudinal e estacionamento 

perpendicular sem qualquer separação física, podendo, este facto, 

influenciar as necessárias condições de segurança pela diversidade 

de manobras diferentes e necessárias que os diversos automobilistas 

terão de praticar no local, bem como influenciar as necessárias 

condições de visibilidade. 
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2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal No presente Plano, identificaram-se algumas debilidades referentes às 

necessárias questões de acessibilidade, nomeadamente com a 

existência de passagem de peões inacessíveis. Desta forma, 

recomendamos que a altura do lancil seja, em toda a largura do 

atravessamento, inferior a 0,02m, devendo, como boa prática, ser 

igual a 0,00m. 
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11.8. PLANO DE PORMENOR DE LARGO DE SÃO LUÍS 

 

1. Rede Viária 

1.1. Circulação Na eventualidade de o estacionamento subterrâneo previsto servir 

de apoio ao estádio e a outros equipamentos na envolvente, poderão 

existir em casos pontuais alguns constrangimentos de acesso. Desta 

forma, propomos que seja realizado um estudo de circulação 

detalhado. 

2. Modos Suaves 

2.1. Rede Pedonal Devido ao facto da informação referente a este Plano não ser 

totalmente esclarecedora das reais intenções do mesmo, pela 

dificuldade de verificação de dimensionamentos e cotagens, 

recomenda-se, de forma geral, a criação de passeios devidamente 

dimensionados e organizados com a criação de um percurso 

acessível, com pelo menos 1,20m de largura, devendo, sempre que 

possível, atingir dimensões mais generosas e adequadas à realidade 

do local, e pela colocação do mobiliário urbano em local não 

conflituante com a circulação pedonal. 

Nos atravessamentos propostos recomendamos que sejam sempre 

perpendiculares ao lancil e que a altura do lancil seja, em toda a 

largura do atravessamento, inferior a 0,02m, sugerindo-se, como boa 

prática, que seja igual a 0,00m. 

Recomenda-se, igualmente, que os futuros elementos urbanos a 

instalar neste local (bancos, sinalética, cicloparque, candeeiros de 

iluminação pública, papeleiras etc.) respeitem os princípios do design 

for all. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

473 

 

11.9. SÍNTESE 

É fundamental que exista uma estreita articulação e complementaridade entre os diversos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, e entre estes e os Planos de Mobilidade e Transportes com 

vista à adequada organização territorial das atividades e funções, à eficiência das infraestruturas e 

serviços urbanos, bem como da qualidade urbana e ambiental, nomeadamente do espaço público. 

A utilização de instrumentos de estudo e projeto, nomeadamente, estudos de circulação, 

estacionamento, redes de ciclovias, redes e percursos pedonais, entre outros, são fundamentais para a 

melhoria da organização do sistema de transportes e que podem e devem coexistir com a elaboração 

dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e dos Planos de Mobilidade e Transportes71.  

Neste sentido, a análise efetuada aos Planos Municipais de Ordenamento do Território em vigor, permitiu 

identificar alguns pontos cuja resolução julgamos essencial para o bom funcionamento do sistema de 

circulação proposto: 

• No Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil verifica-se que o desenho 

apresentado na parte mais a sul da baía de estacionamento poderá criar constrangimentos à 

entrada na EN125 (entretanto desclassificada). Neste sentido, propõe-se a reformulação deste 

ponto; 

• No Plano de Pormenor de Conceição propõe-se o estudo da eventual sinalização de sentidos 

únicos no interior do tecido urbano proposto, de forma a direcionar os fluxos rodoviários para as 

ligações na via urbana de distribuição que circunscreve a área de intervenção e para a EM519-1, 

sem atravessar o tecido urbano; 

• A análise ao Plano de Urbanização da Penha permitiu identificar, na 3ª Circular, um conjunto de 

passagens de peões que, pelo facto de se localizarem em linha reta e inseridos num perfil de 

2+2 vias, deveriam, por questões de segurança, ser semaforizadas ou sobrelevadas, servindo 

também como medida de acalmia de tráfego. 

Simultaneamente à análise da disposição dos lugares de estacionamento previstos, identificaram-se 

alguns pontos relevantes que merecem uma abordagem cuidada: 

• Alguns dos lugares propostos, nomeadamente no Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e 

Pontes de Marchil e no Plano de Pormenor de Conceição, apresentam um espaço diminuto para 

a realização de manobras. Deste modo, recomenda-se que os estacionamentos perpendiculares 

devam ter um espaço de manobra igual ou superior a 6,00 metros sempre que possível; 

                                                      
71 Guião Orientador de Acessibilidades, mobilidade e transportes nos Planos Municipais de Ordenamento do Território” – março, 
2011 
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• No Plano de Pormenor de Conceição identificaram-se diversos lugares de estacionamento 

localizados em pontos de conflito, nomeadamente nos cruzamentos entre vias. Adicionalmente, 

também se detetaram linhas de eixo contínuas (LBC) nos locais destinados a estacionamento 

que devem ser revistas. 

A implementação dos eventuais lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

deverá ter em conta as orientações dispostas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 

A abordagem da acessibilidade pedonal deve constituir um tema central e prioritário da elaboração dos 

PMOT. Neste sentido, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, onde se refere que 

todas as áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos pedonais que proporcionem 

o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade condicionada, a análise da rede pedonal 

proposta nos PMOT, permitiu evidenciar: 

• Um número insuficiente de passagens de peões ao longo de alguns arruamentos propostos, pelo 

que se recomenda marcar e assinalar passadeiras com sinalização vertical e horizontal; 

• Nos alinhamentos arbóreos propostos, recomenda-se que se localizem preferencialmente em 

corredores de infraestruturas de forma a facilitar a utilização do passeio, ou em locais onde a 

árvore e respetiva caldeira respeitem as dimensões mínimas do percurso acessível, de 1,20m; 

• Recomenda-se que na implementação da rede de percursos pedonais seja garantida a 

inexistência de desníveis abruptos no canal de circulação; 

• Recomenda-se que a colocação dos candeeiros de iluminação pública e sinalização de trânsito 

(incluindo semáforos) seja efetuada fora do canal de circulação pedonal e nunca nas zonas de 

acesso a passadeiras, devendo, no entanto, estar sempre na proximidade às mesmas. 

No que diz respeito aos traçados de ciclovia propostos, os pontos de cruzamento entre a ciclovia e 

qualquer outra via (pedonal ou automóvel), chamados de “pontos de conflito”, merecem atenção para 

que garantam prioridades de passagem de forma segura e confortável. Por outro lado, alerta-se para o 

facto da necessidade de criação de percursos contínuos, evitando-se os por vezes comuns tramos 

desconexos. 

Em suma, caberá ao município articular toda este conjunto de instrumentos disponíveis tendo em vista a 

organização do sistema e a otimização dos recursos próprios capazes de financiarem soluções técnicas 

suficientemente desenvolvidas e amadurecidas para sustentarem decisões e consequente intervenção 

no território. 



PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE III: VERSÃO FINAL DO PLANO 

MUNICÍPIO DE FARO 

VOLUME I 

475 

 

 

12. ANÁLISE SWOT 
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A análise SWOT, organizada sob a forma de “oportunidades e ameaças”, “pontos fortes e pontos fracos”, 

visa a deteção dos principais elementos a reter para a definição de uma estratégia de mobilidade e 

transportes para o município de Faro, no âmbito da qualificação do espaço público e imagem da cidade. 

A análise SWOT é um método utilizado originalmente em gestão de empresas, mas muito prático no 

planeamento estratégico. Este método avalia o potencial de desenvolvimento e as circunstâncias gerais. 

Os resultados servem para a formulação de orientações e estratégias fundamentais para o 

desenvolvimento. 

No caso em apreço, a análise SWOT foi elaborada para as seguintes temáticas: 

• Modos de deslocação – Transporte público rodoviário (passageiros); 

• Transporte Individual; 

• Modos de deslocação – Modos Suaves – Pedonal; 

• Modos de deslocação – Modos Suaves – Ciclável; 

• Estacionamento 

• Segurança Rodoviária. 



 

 

CARATERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Rede Viária 
Apresenta uma boa distribuição das 
vias de acesso local e vias de 
distribuição local 

Trânsito de atravessamento 
direcionado para o centro da cidade 

Definição do traçado a executar na 
EN2: construção de uma nova 
variante ou alargamento e 
requalificação da atual EN2 

Indefinição do traçado final 

Introdução de portagens na IP1/A22 Conclusão da Variante à EN125 

A construção da nova variante à 
EN2 poderá implicar a destruição 
de terrenos agrícolas e graves 
prejuízos à paisagem e à economia 
do concelho de Faro 

Redução do tráfego na A22 e 
aumento nas estradas do 
município, nomeadamente EN125 

Melhorar a acessibilidade, no 
fomento das relações 
interconcelhias, nomeadamente a 
S. Brás de Alportel 

Sobrecarga das vias da cidade de 
Faro, nomeadamente: Av. Calouste 
Gulbenkian/Av. Cidade Hayward e 
Av. Dr. Gordinho Moreira/Av. José 
Maria Nunes 

Ausência de vias de nível 
hierárquico superior nomeadamente 
na ligação a S. Brás de Alportel 

Aumento da fluidez de trânsito e 
descongestionamento das vias da 
cidade de Faro 
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Sistema Ferroviário 

A estação de Faro constitui uma 
estação de referência na região do 
Algarve 

A Linha do Algarve funciona em 
linha única e não está totalmente 
eletrificada 

A reestruturação da linha do 
Algarve (eletrificação e 
implementação de um sistema de 
sinalização eletrónica nos troços 
em falta)  

Na ligação Faro - Lagos existe um 
afastamento relativamente aos 
principais aglomerados urbanos 

A estação e o apeadeiro localizam-
se nos principais aglomerados 
urbanos 

Tempos de viagens relativamente 
grandes quando comparados com 
outros modos de transporte 

Aumento previsto das cargas 
máximas entre Lagos e Tunes, 
compreendidas entre <=1 000t e <1 
400t, prevista no PET 

Manutenção das atuais condições 
de operação e exploração da linha 
do Algarve 

A frequência das ligações 
ferroviárias, garantidas pelos 
serviços regionais, intercidades e 
Alfa Pendular 

Inexistência de intermodalidade 
entre o aeroporto e a estação 
ferroviária 

A viabilidade da ligação ferroviária 
da linha do Algarve ao aeroporto de 
Faro 

Ausência de localização com o 
intermodal 

 

A linha de caminho-de-ferro é uma 
barreira física, somente transposta 
pela rede viária em poucos pontos 
do município 

Prever a ligação à rede de Alta 
Velocidade   

 
Reduzida utilização dos serviços de 
transporte coletivo ferroviário 

Prever localização de uma nova 
estação no Intermodal   

 

Duração média de viagem superior 
a 30minutos (excetuando as 
ligações a Albufeira, Loulé e 
Olhão), para distâncias inferiores a 
60km como é o caso de VRSA 

Manter a estação central na cidade   
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Sistema marítimo/fluvial 

Porto Comercial de Faro 

Segundo o PETI3+ estão previstos 
um conjunto de investimentos para 
regularização do piso, vedação do 
recinto e o ordenamento das áreas 
adjacentes e vias de acesso 

Operacionalização do Porto de 
Faro é sazonal e residual 

Infraestruturas existentes - 
(re)aproveitamento para 
implementação e fomentar a 
utilização por embarcações de 
recreio 

Necessidade de uma estratégia 
rápida e eficaz para dinamizar o 
Porto existente 

Prevista pela POLIS a dragagem 
do canal 

A localização do Porto, no Parque 
Natural da Ria Formosa coloca 
alguns condicionalismos: reduzida 
largura do canal, fortes correntes, 
dificuldade de navegabilidade 
navios com +110metros 

Reciclar a infraestrutura que já 
existiu 

  

  
Desativação do ramal ferroviário de 
acesso à Linha do Algarve     

Doca de Recreio 
Localização na Ria Formosa - área 
de valor ambiental e património 
natural de excelência 

Lotação reduzida e limitada a 
pequenas embarcações 

Definir uma política para o uso, 
seguido de planeamento e projeto 
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Sistema aeroportuário 

Aeroporto 

Localização geoestratégica, 
relativamente à região do Algarve 
e ao Sul de Espanha 

Fluxo de tráfego com picos 
sazonais (5 vezes mais 
movimentos nos meses de verão 
que nos meses de inverno) 

A viabilidade da ligação ferroviária 
da linha do Algarve ao aeroporto 
de Faro 

Possibilidade na ausência de 
outra estratégia de ser reduzido a 
um aeroporto com funções apenas 
turísticas 

Boas acessibilidades rodoviárias: 
EN125-10 

A ampliação do terminal está 
prevista apenas para 2017 

Ligação do aeroporto ao 
Intermodal   

Base de operações de duas 
companhias aéreas (TAP e 
Ryanair) 

Falta de ligação à rede ferroviária 
e a um Intermodal 

    

A ampliação e remodelação das 
áreas operacionais 
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Modos de Deslocação – Transportes Públicos 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Transporte Rodoviário 

Frequência adequada dos 
serviços de transporte urbano 
(exceto horas noturnas) 

Sobreposição de percursos entre 
circuitos de minibus e linhas 
urbanas (a maior parte das linhas 
têm inicio ou fim no terminal 
rodoviário 

Reestruturar a rede de transporte 
público 

O número de passageiros 
transportados tem vindo a 
decrescer consequentemente 
aumento do uso de transporte 
individual 

Existência de passe combinado 
entre os serviços urbanos e os 
serviços operados pela Eva 
Transportes SA 

Frequência reduzida dos serviços 
interurbanos 

Ligação com outros modos de 
transporte (Intermodal) 

  

Linhas urbanas e circuitos 
garantem acesso às principais 
infraestruturas do município 
(Hospital, Universidade, aeroporto, 
etc.) 

Reduzida utilização dos serviços 
de transporte coletivo rodoviário 

Bilhética integrada entre diversos 
modos de transporte 

  

  

A deslocação a determinados 
pontos do concelho de Faro é 
garantida apenas por serviços 
interurbanos (como é exemplo 
Bordeira) 
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Transporte fluvial 

Aproveitar o valor paisagístico e 
natural da Ria Formosa, 
fomentando as ligações fluvio-
marítimas, poderá acentuar o 
valor turístico destes territórios 

Frequência desadequada destes 
serviços e muito condicionados 
pela sazonalidade 

A reorganização do espaço fluvio-
marítimo 

Afastamento territorial/social das 
ilhas e perda de identidade 

 

Existem mais ligações diretas a 
partir das Ilhas da Culatra e Farol 
a Olhão, que à sede de concelho  

Aumento das ligações das ilhas à 
cidade por motivos 
trabalho/escola, não obstante as 
deslocações turísticas 

  

  

A dimensão territorial da Ria 
Formosa no município de Faro é 
extensa, contudo o número de 
passageiros transportados é 
reduzido 

    

Transporte escolar 

Cobertura da rede suficiente 

Constatação que há alunos da Ilha 
da Culatra que frequentam 
estabelecimentos de ensino do 
concelho de Olhão 

Fomento da utilização dos modos 
suaves em alunos com mais de 
15anos e em menores distâncias 

As despesas associadas ao 
transporte escolar têm 
aumentado, embora o número de 
alunos transportados não tenha 
aumentado proporcionalmente 

No período escolar há transportes 
compatíveis com os horários 
escolares 

  

Aproveitar a reestruturação da 
rede de transporte público para 
reforçar outros modos de 
transporte escolar 
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Transporte social 

Existência de um transporte social 
que se adequa às necessidades 
de uma população cada vez mais 
envelhecida 

      

Modos de Deslocação – Transporte Individual 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Transporte Individual 

Predominam as viagens que têm 
origem e destino no concelho de 
Faro 

Regista-se número elevado de 
viagens realizadas em transporte 
individual 

    

Deslocações mais significativos 
entre os concelhos de Faro, Olhão 
e Loulé 

A taxa média de ocupação é de 
1,45 ocupantes por veículos, em 
que mais de 60% têm apenas um 
ocupante 

    

  

Maior pressão na rede viária do 
concelho, aumento do tráfego, 
aumento das emissões de GEE e 
poluição sonora 
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

  

Condições menos fluídas, 
registadas na EN124, EN2, Av. 
Calouste Gulbenkian e Avenida 
José Maria Nunes 
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Modos Suaves 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Rede Pedonal 

As viagens a pé, constituem o 
segundo modo de deslocação, 
com um peso na ordem dos 24% 
do total das viagens realizadas 
pelos residentes no concelho de 
Faro 

Nos últimos anos verificou-se uma 
redução do número de viagens 
realizadas a pé 

Aumentar os percursos pedonais 
acessíveis na cidade (Portugal 
2020) 

Desertificação do centro 

As ruas pedonais da Baixa de Faro 
são claramente os locais 
preferenciais para as deslocações 
a pé 

No centro histórico foram 
identificadas ruas de perfil 
reduzido, com ausências de 
percursos pedonais acessíveis, 
pavimentos irregulares e uma 
gradual degradação do espaço 

Requalificar o espaço público 
(baixa da cidade)   

    
Valorização do comércio 
tradicional (esplanadas e 
sombreamentos) 

  

    
Necessidade de criar sistemas de 
continuidade com os circuitos 
urbanos já existentes  
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  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Rede Ciclável 

Ecovia do Algarve 

Descontinuidade da rede de 
ciclovias existente, para além de 
não existir uniformização dos 
materiais e sinalização 

Ligação à rede Ecovia do Algarve 

A não utilização da bicicleta leva a 
um aumento de utilização de 
outros modos de transporte e 
consequente aumento de 
emissões de GEE 

A existência de alguns troços de 
ciclovia executados 

Inexistência de bike station, outros 
sistemas de promoção do uso da 
bicicleta ou Bike sharing 

Elaboração de um Plano Municipal 
de Ciclovias 

  

Características biofísicas, relevo e 
clima, propícias para o uso de 
bicicletas 

Desaproveitamento do potencial 
paisagístico da Ria Formosa na 
vertente lúdica de utilização da 
bicicleta 

Criação de um sistema de partilha 
de bicicletas públicas    
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Interfaces 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

 Interfaces 

Localização central do terminal 
rodoviário, estação e apeadeiro Não existe um intermodal 

Definir um novo centro que possa 
integrar o intermodal sem 
desclassificar a atual estação na 
cidade 

Total degradação do ambiente 
urbano na envolvente do 
terminal/estação no centro, tendo 
em conta a valorização do 
território onde estão inseridos 

As infraestruturas existentes 
possuem bons níveis de 
equipamentos 

Terminal Rodoviário desadequado 
aos serviços existentes 

    

Condições propícias à criação de 
um verdadeiro interface 
intermodal 

Degradação do centro urbano 
face ao tráfego associado a estas 
infraestruturas 
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Logística 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Logística 

Existência de áreas reservadas 
para operações logísticas junto 
dos principais aglomerados  

Não possui regulamentação 
municipal específica para 
operações de cargas e descargas 

Definir regulamentação específica 
que defina a forma como são 
realizadas as operações de carga 
e descarga 

  

Possui um dos principais polos 
logísticos da Região do Algarve - 
Mercado abastecedor de Faro 

A localização de inúmeras 
indústrias de forma linear ao longo 
da EN125 

Reforçar a importância do 
Mercado abastecedor de Faro na 
Região do Algarve 

  

  

Maior volume de tráfego de 
pesados regista-se ao longo da 
EN125, IC4, e no cruzamento 
entre a EN2 e ER2-6 
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Segurança Rodoviária 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

 Segurança Rodoviária 

Entre 2008/2013: 
Acidentes rodoviários 
predominam dentro das 
localidades 

Requalificar pontos críticos na EN2 Custo de elevado valor social e 
económico 

Registou-se uma diminuição 
geral do número de acidentes 

EN125 e a EN2 registam o maior 
número de acidentes  

Conclusão da Variante à EN125   

Descida do número de vítimas 
resultantes de acidentes 
rodoviários tanto de vítimas 
mortais, feridos graves e feridos 
leves 

Os acidentes por atropelamento, 
embora não seja o tipo de 
acidente mais comum no 
concelho apresenta um valor 
considerável de 17,5% e são, 
regra geral, os de consequências 
mais graves 

Redesenhar 
cruzamentos/entroncamentos    

Os índices de gravidade situam-
se abaixo dos registados no 
distrito e nacional 

 

Introduzir zonas 30 na cidade e 
implementar sistemas de acalmia 
de tráfego 

  

Redução do número de 
acidentes em particular nos 
arruamentos urbanos e estradas 
nacionais onde os acidentes têm 
maior incidência 
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Estacionamento 

  Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

Estacionamento 

A existência de estacionamento 
tarifado na via pública, associado 
à necessidade de promover uma 
maior rotação de veículos em 
áreas de concentração de 
comércio e serviços 

Baixos valores de rotação 
atingidas em alguns arruamentos 
da cidade de Faro 

Rever a política de 
estacionamento 

A cidade ser um estacionamento 
ao ar livre 
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