
 

 

 

RREEVV

II- 

RELATÓRIO DE ESTRATÉGIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

município de Faro | lugar do plano, gestão do território e cultura 

VVIISSÃÃOO  DDOO  PPLLAANNOO  DDIIRREETTOORR  
 

 BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO
 

RELATÓRIO DE ESTRATÉGIA/ QUADRO ESTRATÉGICO MUNICIPAL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

município de Faro | lugar do plano, gestão do território e cultura 
 

17 setembro 2015
 

 

  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  FFAARROO  

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

/ QUADRO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

município de Faro | lugar do plano, gestão do território e cultura Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda  

2015 



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 2 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA - QUADRO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 3 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

ÍNDICE 
 
  
ESTRATÉGIA - QUADRO ESTRATÉGICO MUNICIPAL ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

I. NOTA INTRODUTÓRIA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

II. PLANO DIRETOR MUNICIPAL: DO PLANO ESTRATÉGICO AO PLANO TERRITORIAL ............................................................................................................................................................................................... 6 

III. O PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PMPOT) NA SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROGRAMAS E PLANOS DE HIERARQUIA 
SUPERIOR .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 

IV. MATRIZ DO PLANO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 

V. IDEIAS PARA O FUTURO: HÍPOTESES DE AFIRMAÇÃO......................................................................................................................................................................................................................................................... 10 

1. FARO CENTRO GEOESTRATÉGICO DO ALGARVE ................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

Estratégia A. Aproveitar a Geografia Física e Administrativa ................................................................................................................................................................................................................................................. 14 

A.1. Localização de Faro ................................................................................................................................................................................................................................ 14 

A.2. Reforçar a Capitalidade de Faro ............................................................................................................................................................................................................... 15 

2. URBANIDADES, TURISMO E CULTURA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 

Estratégia A. Desenvolvimento Urbano ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 

A.1. Centro Histórico - Revitalização social e económica ................................................................................................................................................................................. 17 

A.2. Qualificação Urbana ................................................................................................................................................................................................................................ 18 

Estratégia B. Investimento Turístico e Cultural ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 

B.1. Circuitos Culturais e Paisagísticos ........................................................................................................................................................................................................... 19 

B.2. Turismo de Natureza .............................................................................................................................................................................................................................. 20 

B.3. Turismo de Náutico ................................................................................................................................................................................................................................ 21 

B.4. Sol e Mar ................................................................................................................................................................................................................................................ 22 

B.5. Promoção do Destino e Qualificação dos Produtos .................................................................................................................................................................................. 23 

Estratégia C. Reforço da Identidade e Cultura Local .................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 

C.1. Eixo Cultural Urbano ............................................................................................................................................................................................................................... 24 

3. CONHECIMENTO E SOCIEDADE INCLUSIVA ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 4 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

Estratégia A. Competências ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 

A.1. Qualificação dos Recursos Humanos ....................................................................................................................................................................................................... 25 

A.2. Reforço do Mercado de Trabalho ............................................................................................................................................................................................................ 26 

A.3. Garantia da coesão Social e territorial ..................................................................................................................................................................................................... 27 

A.4. Mais e melhores serviços e equipamentos públicos ................................................................................................................................................................................. 28 

Estratégia B. Conhecimento ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29 

B.1. Articulação da Universidade com outras Instituições ............................................................................................................................................................................... 29 

B.2. Trabalho de Proximidade com as Escolas ................................................................................................................................................................................................ 30 

Estratégia C. Inclusão ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 

C.1. Acessibilidade para todos ....................................................................................................................................................................................................................... 31 

C.2. Integração de Imigrantes e Minorias Étnicas ............................................................................................................................................................................................ 32 

4. MUNICÍPIO PLURISETORIAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 

Estratégia A. Desenvolvimento dos Setores de Atividade ........................................................................................................................................................................................................................................................ 33 

A.1. Setor Primário ........................................................................................................................................................................................................................................ 33 

A.2. Setor Secundário .................................................................................................................................................................................................................................... 34 

A.3. Setor Terciário ....................................................................................................................................................................................................................................... 35 

Estratégia B. Sustentabilidade e Ambiente ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 36 

B.1. Energias Renováveis e Reciclagem .......................................................................................................................................................................................................... 36 

B.2. Ria Formosa ........................................................................................................................................................................................................................................... 37 

B.3. Conservação da Natureza e Biodiversidade ............................................................................................................................................................................................. 38 

VI. ANÁLISE SWOT ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39 

 
  



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 5 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Planeamento Estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico é, no atual contexto macroeconómico e social, um instrumento que assume maior importância na gestão e 

apoio à decisão, uma vez que é a partir dele que o Município direciona oportunidades e seleciona ações capazes de lhe dar resposta. 

 

O quadro estratégico municipal – hipóteses de atuação não se baseia na premissa de como será o Município no futuro mas antes fazer com que as ações que se tomam hoje conduzam 

amanhã a um Município mais moderno e humanizado.  

 

Constitui-se assim, como um instrumento de orientação para o desenvolvimento das atuações municipais – com a seleção de estratégias, linhas de desenvolvimento e ações – com objetivo 

primário de potenciar o desenvolvimento municipal e diminuir as debilidades existentes. 

 

O desafio da construção de um processo de planeamento estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico consiste essencialmente no reconhecimento de identidades e 

potencialidades que Município / Região apresenta, assim como no estudo e identificação dos elementos capazes de provocar a sustentação económica e social alinhada com os desafios 

globais de desenvolvimento. 

 

A utilidade do quadro estratégico municipal – hipóteses de atuação de Faro, compreendido no processo de revisão do Plano Diretor Municipal, torna-se necessário na medida em que é 

ciente a importância do Município se adaptar ao contexto global, assumindo as suas particularidades como mais-valias competitivas. 

 

Neste domínio a construção de uma política de desenvolvimento coesa, assente no diagnóstico das potencialidades e debilidades do Município, afirma-se como instrumento chave para 

alcançar resultados a médio / longo prazo, assentes numa visão concertada do futuro, que passa pela conceção de apostas estratégicas, indicadores de sucesso e um conjunto de projetos 

estruturantes a desenvolver ao nível do território em análise. 
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II. PLANO DIRETOR MUNICIPAL: DO PLANO ESTRATÉGICO AO PLANO TERRITORIAL 

 

A Câmara Municipal de Faro entendeu o Plano Diretor Municipal como uma figura que deveria integrar duas formas propositivas que não tendo o mesmo objetivo específico, se 

complementam tendo em vista a sustentabilidade dos territórios. 

 

O Planeamento Estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico aplicado ao Ordenamento do Território é um instrumento orientador do desenvolvimento dos espaços 

municipais e regionais das atuações municipais.  

 

Como refere Paulo Carvalho, 2012, o planeamento estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico diferencia-se do planeamento territorial clássico por dois elementos 

nucleares: 

a. É muito menos normativo e territorializador das propostas que avança;  

b. Orienta-se mais para as ações de natureza económica e social que não se esgotam na problemática do uso do solo e que fazem o apelo direto à articulação entre entidades públicas 

e agentes promotores do desenvolvimento territorial. 

 

De igual modo refere a evidencia  que a transição dos sistemas de planeamento tradicional, com carater fortemente regulador para métodos de grande integração de componentes críticas 

do planeamento é ainda uma transição pouco consolidada.  

 

Esta afirmação é válida face à pouca prática de interconexão dos vários elementos do planeamento bem como uma institucionalização do planeamento em Portugal ainda muito recente e 

configura-se como desafio inovador para o Plano Diretor Municipal de Faro. 

 

Com efeito, a Carta Europeia do Ordenamento do Território define como objetivo do Ordenamento do Território a promoção do desenvolvimento social e económico, a melhoria da qualidade 

de vida, a gestão responsável dos recursos naturais, a proteção do ambiente e a utilização racional do território. È justamente deste mosaico de fatores que saem as propostas do Plano e, 

por isso mesmo, a fase de caraterização em que o PDM se encontra é decisiva para se entender o balanço entre estes desígnios do ordenamento do território. Tudo porque o território é um 

recurso valioso, complexo e, muitas das vezes, frágil que reflete as interdependências entre fatores ambientais, económicos, sociais e culturais. 

 

De facto, na União Europeia, o território destaca-se como conceito vertebrador das políticas de desenvolvimento, da coesão dos territórios e dos processos de construção social, económica 

e politica. Ao mesmo tempo, emergem novas orientações da forma de administrar o território e de implementar as politicas, com especial enfase para a distribuição de funções e 

responsabilidades entre os diferentes níveis de governo e os processos subjacentes de negociação e criação de consenso. 

 

Mas o território como construção social que também é possui a componente humana, organizativa e administrativa que sobre ele ou partes dele tem  responsabilidade de salvaguarda ou de 

ação. Esta multiplicidade de agentes ou atores  impõe dimensões negociais polissémicas. Estas são alvo de concertação em sede de Comissão de Acompanhamento plenária, ou em 

reuniões sectoriais especificas em ordem a debater aspetos particulares do processo de desenvolvimento preconizado. 
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Apesar da amplitude conceptual, balizada entre ações de regulação do uso do solo (instrumentos de planeamento) e as iniciativas para a promoção do desenvolvimento dos territórios e das 

populações (instrumentos de desenvolvimento), o ordenamento do território  configura uma ferramenta incontornável da política de desenvolvimento sustentável, um instrumento nuclear para 

a atuação dos poderes públicos, e uma temática de enorme importância para os próximos anos. 

 

A emergência do planeamento estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico é o resultado da necessidade de intervir globalmente sobre o quadro social e económico do 

desenvolvimento e de melhorar a eficácia dessas intervenções garantindo a articulação e cooperação entre os atores do desenvolvimento. O objetivo é ultrapassar as insuficiências e as 

dificuldades dos sistemas de planificação tradicional uma vez que regulamentam muito mais do que estimulam; concentram o papel motor e o poder de decisão mais do que repartem a 

responsabilidade na iniciativa e no consenso; privilegiam a alteração das estruturas edificadas; e não são plataformas dinamizadoras de ações a empreender de forma conjunta (DGOTDU). 

 

Assim um plano estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico, ainda que inserido numa figura de planeamento municipal especifico e bem determinado como o PDM, 

configura a definição de um projeto de município ou região, que unifica diagnósticos, combina e concretiza iniciativas publicas e privadas e estabelece um quadro de mobilização e de 

cooperação dos atores sociais e económicos. È assim um instrumento incontornável de apoio á tomada de decisão e em simultâneo, um conjunto de propostas e partilhas de 

responsabilidade. 
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III. O PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PMPOT) NA SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROGRAMAS E PLANOS DE 

HIERARQUIA SUPERIOR   

 

O Município de Faro consegue contribuir de forma eficaz e pedagógica em estratégias de desenvolvimento local para a grande maioria das Opções Estratégicas Territoriais para a Região do 

Algarve inscritas no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) e demais Instrumentos de 

Gestão Territorial de hierarquia superior.  

 

A figura abaixo estabelece a relação direta e ciclo interativo entre os planos de âmbito nacional e regional e os do presente documento de desenvolvimento estratégico, elaborado no âmbito 

da revisão do Plano Diretor Municipal de Faro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de Gestão Territorial. 
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IV. MATRIZ DO PLANO   

 

A construção de uma matriz, e esta é necessariamente provisória por falta da inserção dos elementos a virem a ser considerados em sede de análise da Câmara Municipal deve ser 

entendida como evolutiva. 

 

Esta deve ter três a quatro ideias força para que não haja o perigo da sua fragmentação, nem a tentação de as considerar estanques e dessa forma se perder o caracter integrador deste 

documento estratégico. 

 
 
 
 
Assim apontam-se 4 ideias chave para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Faro: 

 

1. Faro Centro Geoestratégico do Algarve, através do seu posicionamento geoestratégico potenciar fatores de desenvolvimento local e regional; 

 

2.  Urbanidades, Turismo e Cultura, estimulando o aproveitamento das potencialidades naturais e histórico-culturais do concelho, como setor importante ao desenvolvimento local e regional;   

 
3. Conhecimento e sociedade inclusiva, de forma a promover a valorização do capital humano de Faro, estimulando e atraindo novos residentes;  

 

4. Municipio Plurisetorial, valorizando o crescimento e desenvolvimento do tecido empresarial e as potencialidades produtivas do espaço rural, assim como promovendo o desenvolvimento 

sustentável do território através da conservação dos valores ambientais e ecológicos presentes no Município. 

 
 

Os conteúdos da matriz que ora se apresenta estão nas fichas que lhe estão subsequentes, aguardando assim todas as formas de debate e inclusão de conteúdos que daí advirão. 
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V. IDEIAS PARA O FUTURO: HÍPOTESES DE AFIRMAÇÃO   

 
OBJETIVO GLOBAL: AFIRMAR DEFINITIVAMENTE A CAPITALIDADE DE FARO 
 
 
Faro ir-se-á manter certamente nos próximos anos como o centro administrativo mais importante a Sul do país, de onde decorrerão importantes oportunidades que deverão ser 

devidamente acauteladas  e asseguradas por parte das esferas governativa e autárquica, sendo expectável que, apesar de alguma redução de postos de trabalho ao nível dos seus Serviços 

Públicos, estes manter-se-ão concentrados em Faro, ao nível de todas as representações governamentais, restantes entidades e serviços conexos. 

 
 
 

A. Reduzidas dinâmicas de planeamento do território e de implementação de medidas: Organização Territorial 

 
A nível urbano, Faro dispõe inegavelmente de espaços urbanos, edifícios e equipamentos com muito valor e ótimas condições para a realização de eventos, bem como de grandes 

potencialidades do ponto de vista turístico e cultural (em muitos casos ainda por explorar) sobre os quais importará certamente desenvolver um programa de intervenção e utilização que 

poderá ser um dos elementos estruturantes a curto e médio prazo da dinâmica urbana. 

 

Face à realidade dos últimos anos, enquanto não existirem políticas e instrumentos de estímulo e apoio à regeneração dos espaços centrais da cidade combinadas com um novo quadro de 

exigências e limitações ao crescimento em termos de áreas urbanizáveis, a oferta tenderá a continuar no sentido da expansão da malha urbana, daí resultando os já conhecidos custos de 

transportes, acessibilidades, de desertificação urbana e degradação urbano comercial. 

 

Haverá pois novas condições para atração de investimentos, empresários e residentes, em especial para zonas em que o mercado do arrendamento possa funcionar, situações que, 

pensamos, serão exatamente propícias à revitalização dos centros históricos.  

 

Haverá  no  entanto  que  fazer  esse  trabalho  de  forma  cuidada  para que  (a  exemplo  do  que  sucedeu  nas ultimas décadas, em que Faro perdeu capacidade de fixação  de novos 

residentes que tiveram que comprar casas nos concelhos vizinhos face à relação qualidade-preço das habitações) essa regeneração permita a atração de diversas classes de residentes, 

bem como para a criação de novos espaços de oferta hoteleira, restauração, comércio e serviços turísticos. 
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B. O Desenvolvimento Economico 

 

É relevante que todos os atores intervenientes no território assumam um trabalho concertado, em resposta às expectativas e interesses dos residentes, instituições e empresários, na 

concretização de atuações que, utilizando os recursos, equipamentos e infraestruturas de forma eficiente, facilitem a instalação e desenvolvimento de negócios e empresas, promovam a 

competitividade dos nossos produtos, bens e serviços, e promovam as melhores condições de vida para os residentes. 

 

Só assim poderemos vir a criar emprego no concelho necessário à fixação da população, fazendo evoluir nos próximos anos o padrão de oferta e gerando os rendimentos ajustados a níveis 

de condições de vida e de coesão social correspondentes a um concelho dinâmico e moderno. 

 

C. Oferta de Equipamentos, Atividades e Serviços e Públicos 

 

Iremos continuar a ter, por parte da população, grandes expetativas quanto à oferta de equipamentos e atividades dedicados ao desporto e lazer e à cultura. Será necessário assim 

assegurar um conjunto de equipamentos e serviços que respondam às espectativas e necessidades de toda a população.  

 

D. O Património e o Turismo Oferta de Equipamentos, Atividades e Serviços e Públicos 

 

A nível turístico, Faro tem das melhores condições no Algarve para ser conhecido como uma cidade agradável e que convida a ser visitada por parte de todos os visitantes que procuram a 

região mas, não só precisa de se dar mais a conhecer, como em especial precisa de se qualificar para tal. Se é certo que não existe uma oferta ao nível de restauração, bem como animação 

noturna, diversificada e de qualidade, se constitui como uma barreira à atração de pessoas a degradação de alguns edifícios também traduz um abandono urbano que importa ultrapassar. 

 

Toda a zona central da cidade tem uma enorme capacidade de oferta em termos residenciais e comerciais ainda por desenvolver, há que aproveitar todo o potencial de regeneração das 

zonas históricas para as revitalizar e dinamizar do ponto de vista socioeconómico. 

 

Para além dos recursos turísticos associados aos espaços e equipamentos de grande valor patrimonial, serão naturalmente de ter em linha de conta os restantes recursos, como sejam o 

parque natural, as ilhas barreira, o barrocal, os centros e zonas rurais, e a própria oferta cultural existente.  
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E. As Frentes Ribeirinhas 

 

Outra área de grande atenção centra-se nas frentes ribeirinhas, o desenvolvimento e a dinamização das zonas ribeirinhas são um instrumento necessário à qualificação das condições de 

vida e bem-estar das populações, sendo no entanto necessário intervir pela via da qualificação paisagística e ambiental, mas também, pela oferta de atividades e serviços que atraiam 

pessoas. 

 

Para além da regeneração urbana, acessos e estacionamentos, somente com a oferta de espaços para a instalação de comercio e serviços, é possível tornar atrativas essas zonas, pelo que 

novas medidas terão que ser tomadas para que, através de uma nova organização e melhor aproveitamento dos equipamentos e territórios, eles possam ganhar uma nova dinâmica de 

vivência urbana, por via de um melhor aproveitamento para as atividades turísticas, desportivas e de lazer. 

 

 

Há que dar uma nova atenção a todo o potencial do território abrangido pela Ria Formosa, aos mais diversos níveis, desde os aspetos dedicados à proteção e conservação da natureza, até 

ao seu potencial económico. Para além de toda a riqueza da sua biodiversidade, e dos seus impactos internos e externos, estão aqui instalados equipamentos estruturantes para a região 

(ex.: o aeroporto, o porto comercial, e diversos equipamentos náuticos e pesqueiros) e desenvolvem-se inúmeras atividades económicas que importa valorizar, desde as áreas do 

conhecimento e de investigação aplicada a desenvolver pela Universidade do Algarve, até às sinergias entre produtores, empresas de transformação e empresas comercializadoras. 

 

É necessário assegurar um melhor “ordenamento e funcionamento” do território no seu todo, virado para a qualidade ambiental, a qualidade de vida e a coesão social, utilizando da melhor 

forma os diversos espaços e equipamentos existentes, no sentido de vir a gerar um novo sentido de afirmação e maior competitividade por parte da economia local. 
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1. FARO CENTRO GEOESTRATÉGICO DO ALGARVE 

E s t r a t é g i a  A .  A p r o v e i t a r  a  G e o g r a f i a  F í s i c a  e  A d m i n i s t r a t i v a  

 
A.1. Localização de Faro  

Linha de Desenvolvimento   

Beneficiar do posicionamento geoestratégico que o concelho ocupa, a nível 
regional, nacional e internacional, através dos eixos interiores que 
estabelecem ligação entre o eixo litoral - interior estabelecido no PNPOT e 
a Fronteira Espanhola. Potencial, para concorrer com outros concelhos, 
inseridos neste espaço, como zona privilegiada para a instalação de 
empresas e centros tecnológicos. 

 

   
Subobjetivos e Ações   

� Na estrutura rodoviária ressalta a existência: da A22 sendo a via mais 
importante do Algarve, atravessa o concelho de Oeste para Este, 
assegura ligações a uma grande parte dos concelhos mais importantes 
da região, assim como à fronteira Espanhola, permite ainda a ligação à 
A2 possibilitando a ligação ao Norte. Estas infraestruturas garantem 
uma eficiente conexão a nível regional, nacional e internacional; 

� O concelho é servido ainda pela EN2 que rasga todo o interior do 
território nacional desde Chaves a Faro, é servido ainda pela EN125 e 
ER 2-6 que liga a Olhão, assim como pela EN125-10 que é a principal 
via de acesso ao Aeroporto de Faro;   

� Ao nível do espaço-canal ferroviário a região é servida pela Linha do 
Sul e pela linha do Algarve. Inserção do concelho em área de 
influência da rede de plataformas logísticas e do comboio de alta 
velocidade Évora-Faro-Huelva, benificiária a região do Algarve; 

� 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; 

 

 
 
 

Localização de Faro 
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A.2. Reforçar a Capitalidade de Faro 

Linha de Desenvolvimento   

Reforçar o papel da cidade de Faro na rede urbana do País, em particular 
na Região do Algarve. Afirmando a cidade de Faro como capital de distrito 
e centro de decisão, promovendo o crescimento e a consolidação das suas 
funções centrais 

 

   

Subobjetivos e Ações   

� Favorecer da posição central que o Concelho ocupa no eixo Lagos/Vila 
Real de Santo Antonio como fator de competitividade no 
desenvolvimento de redes funcionais de menor escala; 

� Reforçar o potencial de Faro na atração de investimentos 
empresariais, como consequência do conjunto de significativos 
investimentos públicos e privados da envolvente imediata 

� Beneficiar do seu posicionamento próximo da fronteira com Espanha e 
das infraestruturas - existentes e futuras - de conectividade 
internacional para atração de investimentos e relações económicas à 
escala ibérica e europeia; 

� Fomentar o desenvolvimento de redes intermunicipais associadas à 
cultura e turismo como elemento fundamental à sustentabilidade de 
dinâmicas de competitividade do Concelho; 

� Reforçar o papel de cidade capital de distrito através da melhoria das 
condições de acessibilidade do concelho e sua relação com o exterior; 

� Apostar no interface multimodal, nomeadamente aeroporto e linha de 
caminho-de-ferro; 

� Apostar no desenvolvimento de sinergias empresariais regionais, tendo 
em vista a internacionalização da economia, promovendo iniciativas de 
agregação empresarial em torno da oferta de produtos, aproveitando 
ainda o papel do Mercado Abastecedor como principal entreposto 
comercial no Algarve; 
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� Reforçar a afirmação económica da efluência produtiva de base 
regional do Porto Comercial de Faro, sem prejuízo do desenvolvimento 
de oferta turística diferenciada, aproveitando a proximidade de ligação 
ferroviária à linha do Algarve e, no futuro, à ligação com o sul de 
Espanha, reinstalando o ramal de proximidade que atenue os custos 
de transporte em longa distancia com benefício económico e ambiental 
correspondente pela redução da procura rodoviária de 
atravessamento. 

� Rever, o equipamento Parque das Cidades Faro / Loulé num quadro 
de sustentabilidade e afirmação pela autonomia, o respetivo plano com 
a adequação estratégica às necessidades de relação inter-regional e 
transfronteiriça, com novas ofertas e aproveitamento das existentes em 
exploração regular. 
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2. URBANIDADES, TURISMO E CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E s t r a t é g i a  A .  D e s e n v o l v i m e n t o  U r b a n o  

 
A.1. Centro Histórico - Revitalização social e económica 

Linha de Desenvolvimento  Articular o Centro histórico de Faro com a envolvente a partir da 
integração dos tecidos urbanos a novas formas de ocupação e de 
apropriação do território. 

 

  
 

Subobjetivos e Ações  � Proteger o património urbano e arquitetónico, histórico e 
contemporâneo, que contribua para a qualificação e preservação da 
identidade sociocultural; 

� Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as funções 
urbanas que deve apoiar e com a diversidade de mobilidades 
contemporâneas; 

� Promover a reabilitação do parque edificado com valorização dos 
elementos notáveis e dos espaços públicos de forma a reconquistar a 
capacidade atrativa; 

� Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos e incentivar à 
diversidade social e de usos nas zonas históricas; 

� Reforçar a atratividade turística através da organização de roteiros de 
visita e participação em Feiras com a história e o património em 
destaque; 

� Criar instrumentos de Incentivo à regeneração urbana; 
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A.2. Qualificação Urbana  

Linha de Desenvolvimento   

A qualificação urbana, através da melhoria da qualidade urbana, rural e 
ambiental, encontra-se intimamente ligada à promoção da qualidade de 
vida dos seus habitantes. Neste sentido, o Município deverá objetivar a 
requalificação das zonas consolidadas das Urbes e dos espaços de 
transição entre as zonas históricas e a franja periurbana. 

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Promover a reabilitação e revitalização urbana, dos espaços públicos e 
do património arqueológico e arquitetónico como fator fundamental à 
promoção da qualidade de vida e da identidade urbana; 

� Assegurar que as novas áreas de expansão urbana assumem 
elevados níveis de qualidade urbanística, implementando as 
adequadas regras de desenvolvimento e gestão urbana; 

� Desenvolver espaços e áreas urbanas funcionais, tornando Faro mais 
atrativo para viver e trabalhar, 

� Reforçar a importância do desenho urbano, enquadrando 
valorativamente o património existente e promovendo a criação de 
novos valores patrimoniais;  

� Promover uma melhor gestão das funcionalidades no edificado das 
urbes e incentivar a inserção e reutilização do Património no sentido 
urbanístico, arquitetónico e social; 

� Impulsionar a sustentação de um modelo de desenvolvimento 
orientado para a coesão e a competitividade regional; 

� Conhecer e dar a Conhecer Faro produzindo e concretizando um plano 
de comunicação e de marketing; 

� Enquadrar o tecido urbano-comercial dos bairros de S. Luís e da 
Penha, envolventes ao Hospital de Faro e ao Campus da Penha da 
Universidade do Algarve, em Plano de Revitalização e Regeneração 
Urbana, para o que serão definidos incentivos específicos, assim como 
a afetação de novos equipamentos coletivos e de projeção económica 
local para a sua sustentabilidade; 

� Promover uma melhor gestão das operações urbanísticas a enquadrar  
para a inter-relação e revigoramento destes equipamentos de ensino, 
investigação e saúde considerando o seu impacto de proximidade. 
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E s t r a t é g i a  B .  I n v e s t i m e n t o  T u r í s t i c o  e  C u l t u r a l  

 
B.1. Circuitos Culturais e Paisagísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Desenvolvimento  O turismo é uma atividade económica importante capaz de exercer um 
papel decisivo em termos do desenvolvimento local e regional, e que pode 
dinamizar as potencialidades naturais e histórico-culturais, promovendo o 
aproveitamento sustentável dos recursos endógenos. Por essa razão, e 
considerando a diversidade do património existente, natural, paisagístico e 
edificado do Município, torna-se importante definir políticas para o 
desenvolvimento turístico de Faro. 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Promover os elementos identitários da Cidade de Faro; 

� Reabilitar e valorizar o património, o centro histórico e os espaços, 
tornando-o mais vivo e dinâmico do ponto de vista socioeconómico, 
atraindo residentes e turistas; 

� Promover a valorização integrada dos recursos patrimoniais e culturais 
que o Município oferece (eventos culturais e religiosos, festas e 
tradições); 

� Desenvolver programas de iniciativas que, assentes nos valores da 
história e da identidade local, promovam o reconhecimento dos 
valores e atrativos de Faro; 

� Programação cultural, adequada aos públicos-alvo, em termos de 
qualidade e diversidades; 

� Criação de incentivos à fixação de atividades turísticas em especial no 
centro histórico e nas aldeias de Estoi e Stª Barbara de Nexe; 
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B.2. Turismo de Natureza  

 

Linha de Desenvolvimento   

Face à riqueza natural e paisagística de caraterísticas mediterrânicas, a 
avifauna e os habitats locais poderá potenciar o turismo de natureza, 
desenvolvendo a articulação entre as áreas de valor natural e os núcleos 
urbanos e infraestruturas de apoio. 

 

 

 

 

   Subobjetivos e Ações  � Aproveitar os seus recursos a partir da promoção do desenvolvimento 
sustentável para o território; 

� Sensibilizar os agentes económicos para a exploração do turismo rural, 
de habitação, agroturismo e /ou outras vertentes turísticas como 
incentivo a e estadias mais prolongadas no Município; 

� Aposta na lógica intermunicipal para desenvolvimento de eventos 
enquadrados no âmbito do turismo de natureza; 

� Promover e Preservar a Ria Formosa, através de atividades de 
educação ambiental, recreio e Lazer e promover a sua 
internacionalização;  

� Criação de infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio às 
atividades associadas ao usufruto e conhecimento da natureza. 
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B.3. Turismo de Náutico 

 

Linha de Desenvolvimento   

O reconhecimento do potencial regional para o desenvolvimento do turismo 
náutico traduz-se, ao nível do modelo territorial do PROTAL, na 
implementação das infraestruturas de apoio (marinas, portos de recreio e 
infraestruturas de apoio à pesca), previstas nos planos de ordenamento da 
orla costeira.  

 

 

 

   
Subobjetivos e Ações  � Desenvolvimento de equipamentos e atividades de apoio ao turismo 

náutico (manutenção, reparação e aluguer de equipamento, etc); 

� Ampliar o número de amarras para as embarcações; 

� Estimular empresas internacionais (charter, fabricantes, tecnologia, 
etc.) para que se instalem e tragam experiencia nesta área; 

� Fomentar a oferta de alojamento e restauração nas zonas envolventes 
dos locais onde se praticam os desportos náuticos; 

� Promoção e realização de eventos desportivos de nível internacional 
(ex: regatas); 

� Assegurar oferta de cursos de aprendizagem de desportos náuticos; 

�  Disponibilizar pessoal qualificado, com conhecimento de idiomas e 
com experiencia no apoio aos turistas.  
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B.4. Sol e Mar 

 

Linha de Desenvolvimento  O Algarve é um destino consolidado no setor do Sol e Mar, tem diferentes 
facetas e atrai, tanto um turismo de massas com oferta de baixa qualidade 
como um turismo de upscale. Embora Faro ainda tenha um caminho longo 
a percorrer neste sentido, as ações elencadas a seguir tem como objetivo 
atrair segmentos com maior poder de compra, sendo necessário apostar na 
diversificação e aprofundamento da oferta.  

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Melhoria da competitividade do destino: infraestruturas hoteleiras, 
acessibilidades, sinalização e revitalização de locais com elevado 
potencial; 

� Estruturação da oferta combinando com outras atividades, por exemplo 
o touring, o turismo de natureza a saúde e bem-estar; 

� Aposta do Marketing: Enfase na melhoria da eficácia e rentabilidade da 
promoção e da comercialização do produto para penetrar em novos 
mercados; 

� Reforçar e melhorar as infraestruturas e equipamentos de apoio às 
praias do concelho que comportem ao turista um uso e estadia de 
qualidade. 
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B.5. Promoção do Destino e Qualificação dos Produtos 

 

Linha de Desenvolvimento   

Divulgar e promover os recursos patrimoniais, culturais e paisagísticos que 

o concelho oferece em Portugal e no estrangeiro atraindo turistas e 

investimentos. 

 

 

 

 

   
Subobjetivos e Ações  � Usar como recurso as novas tecnologias de comunicação e marketing 

como instrumento de promoção exterior do concelho; 

� Ligação às estratégias de marketing turístico em outros destinos 
portugueses como Lisboa e Porto; 

� Aproveitar o crescente interesse pelo turismo short-breaks, como de 
importância na atração de turistas e visitantes; 

� Desenvolvimento de um conjunto de produtos e serviços de qualidade, 
desde o alojamento, restauração, qualidade dos equipamentos e 
infraestruturas; 

� Intensificar a oferta diretamente junto dos operadores turísticos, 
empresas privadas, e grandes players regionais; 

�  Integrar os diversos elementos identitários criando um produto atrativo  

 

 

 



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 24 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

 

 
E s t r a t é g i a  C .  R e f o r ç o  d a  I d e n t i d a d e  e  C u l t u r a  L o c a l  

 
C.1. Eixo Cultural Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Desenvolvimento  A cultura, tem adquirido uma importância estratégica cada vez maior nos 
processos de desenvolvimento local e mesmo regional. Na prática reflete-
se na preservação e divulgação do seu património, no incremento de 
politicas culturais, com o intuito do aumento do nível de desenvolvimento 
cultural, assim como no seu relacionamento com outros setores de 
atividade, nomeadamente o Turismo. 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Desenvolvimento de um eixo cultural que valorize os recursos 
endógenos, promovendo a interligação de espaços de elevada 
qualidade cultural (ex: centro histórico – parque ribeirinho – teatro – 
centro comercial 

� Promover e desenvolver programas culturais transversais 
segmentados; 

� Promoção de parcerias com associações, para integração da 
programação cultural e desenvolvimento de ações comuns; 

� Divulgação do património cultural, através dos Museus e de outros 
espaços culturais, privilegiando o trabalho complementar e em rede; 

�  Promoção da leitura através de iniciativas na Biblioteca e seus polos, 
sobretudo, na sua relação com os jovens; 

� Maior descentralização territorial a nível de espetáculos, promovendo 
um maior acesso e contato com a população; 

� Definição de um programa anual de eventos; 

� Promoção ativa das dinâmicas dos elementos culturais; 

� Relevar a importância do associativismo local. 
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3. CONHECIMENTO E SOCIEDADE INCLUSIVA 

E s t r a t é g i a  A .  C o m p e t ê n c i a s  

 
A.1. Qualificação dos Recursos Humanos 

 

Linha de Desenvolvimento  Num território tão rico em história e património com uma percentagem de 
jovens tão significativa, há que tirar partido de todo o seu poder criativo. 
Neste âmbito deverá o Município reforçar o investimento no capital 
humano, melhorando a qualificação e competências, como forma de 
contrariar a tendência e garantir o desenvolvimento e aumento da 
competitividade da Região. 

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Fomentar a escolarização através de apoio à educação e formação 
profissional;  

� Apoiar estratégias de aprendizagem ao longo da vida privilegiando as 
competências necessárias à economia do conhecimento; 

� Acertar os sistemas de educação e formação às exigências do 
mercado através da criação / apoio de centros de formação 
profissional nos domínios da restauração / hotelaria; 

� Qualificação da população direcionada para as necessidades das 
empresas locais e fomento do empreendedorismo jovem; 

� Criar parcerias com estabelecimentos de ensino ou estabelecimentos 
de formação, locais ou regionais, para o reforço das competências dos 
recursos humanos das empresas e organizações da envolvente 
empresarial; 

� Promover uma cultura empresarial, com acesso a redes de informação 
técnica e tecnológica; 

� Novos centros educativos e qualificação do parque escolar. 
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A.2. Reforço do Mercado de Trabalho 

 

Linha de Desenvolvimento

 

Subobjetivos e Ações 

 

Plano Diretor Municipal 
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Reforço do Mercado de Trabalho  

Desenvolvimento  A par do Algarve, o Município, assiste ao grande desafio da promoção do 
crescimento económico e emprego, por essa razão deverá o concelho de 
Faro fomentar ações de intervenção que objetivem o desenvolvimento da 
sua base económica potencian

 
 

  

 � Assegurar maior empregabilidade,
dos  níveis  de  atividade  económica,  suportada  no  conhecimento  e  
em  melhores serviços  públicos,  facilitando  e  estimulando  o  
investimento  privado,  como  via  para  serem  gerados  novos  postos  
de trabalho, bem como para a valorização dos recu
locais. 

� Qualificar e diversificar a estrutura produtiva;

� Promover a flexibilidade e redução da segmentação do mercado de 
trabalho; 

� Melhorar a qualidade e produtividade do trabalho;

� Atração de recursos humanos jovens, nacionais e imigrantes,
exteriores ao concelho, com vista a suportar a diversificação e a 
expansão da economia local e de empresas que se instalem;

� Apostar no desenvolvimento de sinergias de cooperação e trabalho, a 
nível regional e internacional, concretizando uma estratégia e 
de trabalho em rede a nível intermunicipal, e de cooperação nacional e 
internacional, que seja catalisador e apoie o processo de 
desenvolvimento; 

� Criação de um sistema de incentivos à fixação da população jovem, 
em determinados ramos de atividade;

� Promover a formação para o (auto) emprego, construindo programas 
formativos profissionais, nos domínios de maior potencial local de 
empregabilidade, em estreita ligação com o meio empresarial.
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A par do Algarve, o Município, assiste ao grande desafio da promoção do 
crescimento económico e emprego, por essa razão deverá o concelho de 
Faro fomentar ações de intervenção que objetivem o desenvolvimento da 
sua base económica potenciando todos os recursos existentes. 

Assegurar maior empregabilidade, apostando num maior dinamismo  
níveis  de  atividade  económica,  suportada  no  conhecimento  e  

em  melhores serviços  públicos,  facilitando  e  estimulando  o  
investimento  privado,  como  via  para  serem  gerados  novos  postos  
de trabalho, bem como para a valorização dos recursos e produtos 

Qualificar e diversificar a estrutura produtiva; 

Promover a flexibilidade e redução da segmentação do mercado de 

Melhorar a qualidade e produtividade do trabalho; 

Atração de recursos humanos jovens, nacionais e imigrantes,
exteriores ao concelho, com vista a suportar a diversificação e a 
expansão da economia local e de empresas que se instalem; 

postar no desenvolvimento de sinergias de cooperação e trabalho, a 
nível regional e internacional, concretizando uma estratégia e um plano 
de trabalho em rede a nível intermunicipal, e de cooperação nacional e 
internacional, que seja catalisador e apoie o processo de 

Criação de um sistema de incentivos à fixação da população jovem, 
em determinados ramos de atividade; 

Promover a formação para o (auto) emprego, construindo programas 
formativos profissionais, nos domínios de maior potencial local de 
empregabilidade, em estreita ligação com o meio empresarial. 

A par do Algarve, o Município, assiste ao grande desafio da promoção do 
crescimento económico e emprego, por essa razão deverá o concelho de 
Faro fomentar ações de intervenção que objetivem o desenvolvimento da 

 

 

 

postando num maior dinamismo  
níveis  de  atividade  económica,  suportada  no  conhecimento  e  

em  melhores serviços  públicos,  facilitando  e  estimulando  o  
investimento  privado,  como  via  para  serem  gerados  novos  postos  

rsos e produtos 

Promover a flexibilidade e redução da segmentação do mercado de 

Atração de recursos humanos jovens, nacionais e imigrantes, 
exteriores ao concelho, com vista a suportar a diversificação e a 

postar no desenvolvimento de sinergias de cooperação e trabalho, a 
um plano 

de trabalho em rede a nível intermunicipal, e de cooperação nacional e 
internacional, que seja catalisador e apoie o processo de 

Criação de um sistema de incentivos à fixação da população jovem, 

Promover a formação para o (auto) emprego, construindo programas 
formativos profissionais, nos domínios de maior potencial local de 

Quadro Estratégico Municipal Quadro Estratégico Municipal  
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A.3. Garantia da coesão Social e territorial  

 
Linha de Desenvolvimento 

  

É da maior importância orientar políticas que promovam a coesão social e 
territorial ao nível da geração de rendimentos, oferta de postos de trabalho, 
condições e qualidade de vida, da habitação e saúde, bem como de todo o 
desenvolvimento e aproveitamento das competências e saberes de cada 
um, por parte as entidades públicas, associações e empresas. 

 

   
 

Subobjetivos e Ações  � Promoção da qualificação e formação profissional adequada às 
respostas sociais solicitadas; 

� Garantir mercados de trabalho inclusivos promovendo a igualdade de 
oportunidades e a igualdade de género; 

� Valorizar a inclusão, cooperação, responsabilidade, criatividade e o 
espírito crítico e empreendedor; 

� Criação de Programas Integrados de Apoio Social; 

� Valorização da educação aos olhos da população mais desqualificada; 

�  Assegurar um apoio social e inclusivo aos mas desfavorecidos, 
respondendo às carências e dificuldades ao nível da habitação, nas 
respostas sociais na área da deficiência e outros públicos exclusivos, 
através de uma integração solidaria. 
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A.4. Mais e melhores serviços e equipamentos públicos 

Linha de Desenvolvimento   

Afirmar a dinâmica socioeconómica dos centros urbanos como vocação 
inequívoca ao acolhimento de investimento do Município na implantação ou 
melhoria de equipamentos e serviços sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Criação dos equipamentos e valências necessários à satisfação da 
população em particular, os equipamentos de apoio permanente ou 
temporário à população mais idosa; 

� Valorizar os espaços de usufruto coletivo e os elementos de identidade 
(Ex Parque das Cidades); 

� Potenciar o aumento da dinâmica comercial e empresarial através de 
um comércio diversificado e modernizado, a par de serviços e 
equipamentos como mais-valia para o desenvolvimento do Concelho; 

� Reforçar o papel do centro urbano como prestador de serviços 
polarizador das dinâmicas económicas e capaz de atrair e reter 
residentes; 

� Atração populacional, sustentada pela disponibilização de terrenos 
infraestruturados a custo acessível e complementada pela dotação de 
equipamentos coletivos, nos domínios da educação, saúde, desporto e 
cultura;   

� Desenvolver os instrumentos dedicados à gestão integrada de 
infraestruturas e equipamentos, planeando os investimentos, a 
manutenção e a sua exploração por via da colaboração operacional 
entre diversas entidades; 

� Assegurar o uso mais eficiente possível dos equipamentos públicos 
existentes, promovendo o envolvimento dos atores locais na sua 
dinamização, bem como a criação de sinergias com os restantes 
equipamentos regionais (culturais, desportivos, etc.) 
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E s t r a t é g i a  B .  C o n h e c i m e n t o  

 
B.1. Articulação da Universidade com outras Instituições 

 

Linha de Desenvolvimento   

O objetivo é ter a Universidade ao serviço da economia regional para 
incremento da competitividade, promovendo o aparecimento de projetos 
que valorizem os recursos endógenos, dando-lhe visibilidade. O 
conhecimento científico e tecnológico gerado nestes centros reforça a 
competitividade das empresas, contribuindo para o desenvolvimento 
económico. Ter a Universidade ao serviço da melhoria da saúde na região, 
promovendo a articulação desta com o Hospital de Faro. 

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Desenvolver o empreendedorismo, e a transferência de conhecimento 
transformando-os em valor económico, competitivo e inovador 

� Colocar os centros de conhecimento ao dispor do tecido empresarial, 
prestando serviços; 

� Valorizar a cooperação Institucional; 

� Estabelecer redes de cooperação público-privadas; 

� Criar condições para a transferência de conhecimento e tecnologia 
entre a Universidade e as empresas; 

� Apostar no desenvolvimento de sinergias de cooperação e trabalho 
dos diversos agentes, a nível regional e internacional; 

� Fomentar as indústrias criativas, inovadoras e de base tecnológica 
junto da população jovem e entidades locais: 

� Valorizar a inter-relação e revigoramento dos Campus da Universidade 
e o Hospital de Faro. 
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B.2. Trabalho de Proximidade com as Escolas 

 

Linha de Desenvolvimento   

O objetivo é conhecer melhor o funcionamento, as instalações as 
necessidades, garantir a igualdade e oportunidade de acesso aos espaços 
educativos. 

 

 

 

   
Subobjetivos e Ações  � Implementação da Carta Educativa  

� Promover a formação para o autoemprego; 

� Criar uma estratégia de combate ao abandono e insucesso tendo por 
base que é o ponto de partida para o desenvolvimento individual de 
cada um; 

� Desenvolvimento de iniciativas de educação e sensibilidade 
sociocultural; 

� Dotar o parque escolar de equipamentos que permitam dar resposta às 
necessidades; 

� Assegurar a modernização tecnológica dos estabelecimentos de 
ensino, em termos de equipamento informático e de natureza didática 
e interativa 
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E s t r a t é g i a  C .  I n c l u s ã o  

 
C.1. Acessibilidade para todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Assegurar uma mobilidade urbana mais sustentável, garantindo as 
acessibilidades, uma boa rede viária e um sistema de transportes públicos 
adequado a uma desejável redução do uso do automóvel. A acessibilidade 
é condição indispensável para o exercício dos direitos de cidadania pelo 
que o concelho deverá colocar em prática os projetos e estudos no âmbito 
das acessibilidades desenvolvidos para o Município. 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Fomento da intermodalidade, procurando-se assegurar a necessária 
concertação entre os atores intervenientes (ex: empresas privadas vs 
CP); 

� Estudo e promoção da criação de corredores específicos para os 
transportes coletivos em determinados arrumamentos; 

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

� Melhorar o sistema de Transportes públicos ajustados às 
necessidades dos residentes e turistas; 

� Valorização da circulação pedonal; 

� Qualificação da Rede Viária; 

� Aumentar a rede de ciclovias do concelho; 

� Dotar as vias de condições de segurança para a utilização; 

� Definir o quadro prioritário ao investimento viário estruturante de 
relação entre o Campus da Universidade do Algarve e Gambelas / 
Montenegro e o seu entrosamento com as áreas populacionais 
envolventes assim como a ligação ao Polo Tecnológico Internacional d 
suporte ao seu desenvolvimento e afirmação. 
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C.2. Integração de Imigrantes e Minorias Étnicas 

Linha de Desenvolvimento   

O objetivo é apoiar e promover a integração e acolhimento social das 
comunidades imigrantes e das minorias étnicas residentes, fomentando a 
sua inter-relação com a população local. 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Promover pontos de atendimento e aconselhamento ao cidadão 
imigrante. A integração destas populações passa pelo respeito pelas 
suas tradições e valores e simultaneamente, pela informação acerca 
dos direitos e deveres enquanto membros da sociedade portuguesa; 

� Fomentar a aprendizagem da Língua Portuguesa e ações de 
sensibilização para questões de Cidadania; 

� Promoção de atividade socioculturais que envolvam a população local, 
fomentando a troca de experiencias eliminando barreiras; 

� Realizar ações nas escolas que combatam preconceitos e sensibilizem 
as crianças e jovens para a adoção de comportamentos não 
discriminatórios; 

� Implementação de projetos de apoio social e de combate à exclusão. 
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4. MUNICÍPIO PLURISETORIAL 

 

E s t r a t é g i a  A .  D e s e n v o l v i m e n t o  d o s  S e t o r e s  d e  A t i v i d a d e  

 
A.1. Setor Primário 

Linha de Desenvolvimento   
Promover uma alteração na tendência de abandono que se tem vindo  a  
acentuar,  face  à  debilidade  do  tecido  produtivo  no  contexto  dum 
mercado único, aberto, vasto, concorrencial e de grande agressividade, 
onde tem de imperar  a qualidade, a organização e o sentido de 
oportunidade. O concelho deverá potenciar o setor primário, através da 
alteração progressiva do modelo de agricultura, com a possível introdução 
de novas culturas. 

 

 

 

   Subobjetivos e Ações  � Reforço da competitividade das atividades e fileiras agroflorestais, 
salvaguardando os valores ambientais e a coesão económica e social; 

� Incentivo à multifuncionalidade das explorações agrícolas, 
compensando-as pela prestação de serviços de caráter agroambiental 
ou outros de interesse coletivo, e contribuindo assim para a sua 
diversificação interna e viabilidade económica; 

� Promoção da qualidade e inovação da produção agroflorestal e 
agrorural, com vista a obter um crescimento sustentado da 
produtividade e a responder eficazmente às novas exigências dos 
consumidores em matéria de qualidade e de segurança alimentar; 

� Valorização do potencial específico e diversificação económica dos 
territórios rurais e apoio ao seu desenvolvimento e diversificação 
económica; 

� Melhoria das condições de vida e de trabalho e rendimento dos 
agricultores e das populações rurais, através do seu rejuvenescimento 
e qualificação, da promoção do emprego, da defesa dos rendimentos e 
da garantia de acesso aos recursos e serviços essenciais ao 
desenvolvimento humano; 

� Fomento da cooperação institucional com as tutelas regionais da 
agricultura e das pescas para a definição das fileiras produtivas com 
maior apetência para a internacionalização. 

 

 



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 34 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

 
 
A.2. Setor Secundário  

Linha de Desenvolvimento   

O posicionamento de Faro, no âmbito da estrutura urbana regional e no 
contexto dos grandes projetos que promovem processos de 
internacionalização da região, favorece o desenvolvimento da capacidade 
de atração de investimento para a implementação de atividades 
económicas.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Promover o desenvolvimento de novas áreas de atividades económica 
e de acolhimento empresarial, valorizando as cadeias de valor a nível 
regional, e tirando todo o partido da localização estratégica e 
acessibilidades – para a instalação de novas indústrias e expansão 
das indústrias existentes, que estimulem o crescimento e 
desenvolvimento económico do Concelho; 

� Criação de condições para a implementação do Parque Tecnológico 
do Algarve no Município; 

� Divulgar sistemas de incentivo e apoio às empresas industriais e de 
serviços e criar mecanismos de apoio ao desenvolvimento e 
consolidação de atividades económicas e de fomento ao 
empreendedorismo no Concelho; 

� Contribuir para um melhor acolhimento do tecido empresarial do 
Município, como a criação de espaços de incubação conectados à 
Universidade que alavanquem o empreendedorismo em I&D 

� Criação de condições para a transferência de conhecimento e 
tecnologia dos centros de investigação para o setor empresarial. 
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A.3. Setor Terciário 

Linha de Desenvolvimento   

Face à população de Faro recorrer a outros municípios para responder às 
necessidades de comércio e serviços mais especializados, será neste 
âmbito, essencial a criação de serviços e polos comerciais que consigam 
responder às exigências. 

 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Fomento da capacidade de governância e de cooperação estratégica 
entre os principais atores; 

� Modernizar o setor terciário, como fonte de desenvolvimento local e 
municipal; 

� Aumentar a diversidade de unidades comerciais, nomeadamente em 
serviços mais especializados nos setores de hotelaria e restauração; 

� Fomentar e premiar os fatores de diferenciação do tecido comercial 
fomentando assim a sua fixação no concelho; 

� Manter e desenvolver para novas áreas o trabalho supramunicipal 
desenvolvido no âmbito de cooperações e parcerias. 
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E s t r a t é g i a  B .  S u s t e n t a b i l i d a d e  e  A m b i e n t e  

 
B.1. Energias Renováveis e Reciclagem 

 
Linha de Desenvolvimento   

O consumo eficiente de energia e a promoção ao uso de energias 
renováveis poderá ser uma mais-valia ao Município uma vez que este 
possui características endógenas à implantação de energias alternativas. 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Incentivar a instalação de unidades produtoras de energias renováveis 
no Município; 

� Potenciar a ligação aos centros de conhecimento da Região – 
Universidade do Algarve na investigação aplicada no domínio das 
energias renováveis; 

� Implementar um Plano de Sustentabilidade Energética; 

� Contribuir para uma economia e ambiente mais verdes, promovendo 
uma maior eficiência energética; 

� Iniciativa de informação e maior sensibilização para a utilização de 
veículos elétricos; 

� Promoção de iniciativas de educação ambiental nas escolas. 
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B.2. Ria Formosa 

Linha de Desenvolvimento   
O Parque da Ria Formosa é uma das mais bonitas riquezas naturais do 
Algarve, tanto pela variedade dos seus ecossistemas como pela sua 
singular localização, funciona como abrigo para aves migratórias. Deverá 
promover a salvaguarda deste meio ambiente, recuperando áreas e 
espaços protegidos, e desenvolvendo práticas ambientalmente mais 
corretas. 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Requalificação da Ria Formosa na sua fronteira com as frentes 
urbanas da cidade de Faro que permitam tirar todo o partido do Parque 
Natural; 

� Diminuição do efeito barreira exercido pela presença da linha de 
caminho-de-ferro, por meio da criação de fatores de atratividade que 
levem as pessoas até à frente ribeirinha; 

� Promover a conservação dos valores ambientais e ecológicos 
associados à salvaguarda da qualidade da água; 

� Aproveitar os seus recursos a partir da promoção do desenvolvimento 
sustentável para o território; 

� Promover os espaços de interesse turístico existentes associando-os à 
Ria; 

� Concessão do domínio publico da frente ribeirinha e aglomerados 
urbanos das ilhas – barreira, ao Município – A gestão do território, 
assim como a afirmação e desenvolvimento das suas potencialidades 
de forma integrada, valorizando as oportunidades de relação com os 
elementos paisagísticos e ambientais, será realizada com base na 
articulação de todos os atores em torno de planeamento municipal 
para estas áreas que conjugue todos os interesses em parcerias 
adequadas às sensibilidades e adequação económica e social-
ambiental dos espaços e suas valências num quadro da nova 
legislação em vigor e deliberações já assumidas pelo município, 
considerando-se derrogados todos os anexos que contrariem esta 
orientação. 

 



Revisão do Plano Diretor Municipal 

Fase I: Relatório de Estratégia Quadro Estratégico Municipal  
  

 

Município de Faro 38 

 
Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. | Avenida Araújo e Silva, nº 52 | 3810-048 Aveiro – Portugal | Tel./ Fax +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt | www.lugardoplano.pt  
Em consórcio com: Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. | Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100-073 Porto – Portugal | Tel. +351 228 314 142 | Fax +351 228 328 116 | portugal@mobilidadept.com | www.mobilidadept.com 

 
 

B.3. Conservação da Natureza e Biodiversidade  

 
Linha de Desenvolvimento  A conservação da natureza e a promoção da biodiversidade como fator de 

qualificação ambiental e valorização económica do espaço rural deverá 
constituir política de ordenamento territorial para o desenvolvimento 
sustentável do seu território, promovendo a valorização e preservação dos 
recursos naturais e paisagísticos. 

 

 

   

Subobjetivos e Ações  � Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos presentes 
no Município; 

� Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais; 

� Gestão dos Recursos Hídricos; 

� Fomentar a qualidade e estabilidade da paisagem; 

� Promover a educação e formação em matéria de conservação da 
natureza e biodiversidade; 

� Promover e valorizar as áreas protegidas, Sítios e conservar o seu 
património natural, cultural e social; 
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VI. ANÁLISE SWOT 
F

O
R

Ç
A

S
  

� Dinâmica de crescimento populacional nas últimas décadas; 

� Dinâmica de crescimento de alojamentos, bem como, as condições dos mesmos; 

� Boas acessibilidades externas a vias como A2, A22 e à linha do Algarve, possibilitando a ligação 

aos principais centros urbanos da região e do país; 

� Diversos equipamentos e infraestruturas estruturantes regionais: Universidade do Algarve, 

Aeroporto Internacional de Faro, Porto Comercial de Faro, Estádio do Algarve, MARF, Centro 

Hospital do Algarve;  

� Grande aptidão agrícola na região da Campina de Faro; 

� Ria Formosa como motor de desenvolvimento sustentável associado ao turismo em todas as suas 

vertentes; 

� Município com forte dimensão cultural e histórica potenciadora do turismo cultural; 

� Dinâmica e condições em torno da prática do turismo; 

� Índice de conforto climático para atividades ao ar livre elevado; 

� Maior produtor de sal a nível nacional;  

� Boas condições naturais para produção de energias alternativas renováveis; 

� Boa cobertura territorial e qualidade em geral dos serviços de abastecimento de água, saneamento 

e tratamento de resíduos sólidos; 

� Notoriedade do destino turístico Algarve; 

� Crescente procura no segmento de turismo da natureza; 

� Bons níveis de prestação de serviços à população em áreas-chave, em matéria de infraestruturação 

e de equipamentos coletivos; 

� Recursos naturais e biodiversidade numa significativa área com estatuto de proteção. 

� Impacto negativo da EN125 e A22 com volumes de tráfego elevados; 

� Fragilidade Ambiental da Ria Formosa; 

� Concorrência dos concelhos vizinhos com reflexos na atração do investimento das zonas 

industriais; 

� Dependência de dinâmicas de investimento e gestão; 

� Concorrência com os concelhos vizinhos em termos de oferta turística qualificada; 

� Sazonalidade da atividade turística; 

� Reduzido marketing e divulgação de Faro enquanto destino turístico; 

� Construção pouco estruturada nas áreas do litoral; 

� População dos ilhéus fortemente dependentes da pesca; 

� Utilização de artes de pesca ilegais; 

� Abertura indiscriminada de furos (abaixamento do lençol freático); 

� Abandono e reconversão das salinas para implemento da aquacultura; 

� Território confuso e desorganizado; 

� Elevado risco de erosão do solo; 

� Grande pressão urbanística e imobiliária; 

� Inexistência de uma rede de percursos pedestres devidamente classificados; 

� Dinâmica insuficiente das zonas de interior para gerar atividades económicas, fixar populações e 

garantir a sustentabilidade ambiental. 
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� Oportunidades de nova rede de acessibilidades integrando um conjunto de vias que permitirá 

estruturar o território; 

� Desenvolvimento de novas mobilidades; 

� Existência de infraestruturas de transporte e comunicação, criando condições à implantação de 

plataformas logísticas, parques tecnológicos, importantes à internacionalização da economia; 

� Construção do intermodal de transportes como suporte logístico à atividade económica; 

� Desenvolvimento do Polo tecnológico internacional do Algarve; 

� Potenciar a ligação aos centros de conhecimento da região; 

� Valorização dos recursos naturais e paisagísticos: Ria Formosa e áreas envolvente; 

� Desenvolvimento e qualificação das zonas industriais para apoiar as expansões e atração de novos 

investimentos; 

� Possibilidade de abertura do porto comercial a navios cruzeiro; 

� Ampliação e modernização do aeroporto; 

� Reforço da função da capitalidade do concelho de Faro; 

� Eixo cultural - Promover ações em rede significativas do contexto do desenvolvimento sociocultural; 

� Promoção e reforço da imagem de Faro como destino turístico; 

� Desenvolvimento dos seguintes produtos turísticos: Circuitos turísticos, Turismo de Natureza, 

Náutico, Residencial, Saúde e Bem-estar, Negócios e Turismo Sol e Mar; 

� Criar incentivos à regeneração e reabilitação urbana; 

� Concretização das unidades operativas de planeamento e gestão - PU Areal Gordo e PU do Pólo 

Tecnológico; 

� Promover a melhoria constante da qualidade dos serviços de abastecimento, de drenagem e 

tratamento de águas; 

� Incentivar a implantação de unidades produtoras de energias renováveis tendo em conta as 

características endógenas do concelho; 

� Aproveitar todas as potencialidades e valores paisagísticos do barrocal e interior rural; 

� Potenciar a produção, valorização e comercialização dos hortofrutícolas; 

� Possibilidade de valorização da biodiversidade através da criação percursos pedestres 

classificados; 

� Consolidação de oportunidades de emprego, no complexo de atividades de reabilitação urbana e 

requalificação turística; 

� População dependente da EN125 que possui características desadequadas saturando-a de tráfego 

tornando a circulação perigosa; 

� Aumento da taxa de desemprego na região e no concelho; 

� Diminuição progressiva do peso do setor primário e secundário; 

� Tecido empresarial caracterizado por atividades com recurso a mão-de-obra pouco qualificada; 

� Globalização do fenómeno turístico e emergência de novos mercados concorrentes; 

� Possibilidade de desertificação do interior como resultado à falta de investimento; 

� Sensibilidade da linha costa a dinâmicas de carácter erosivo; 

� Envelhecimento a nível das frotas e das infraestruturas ligadas à atividade piscatórias; 

� Período de crise económica mundial, principalmente envolta dos motores económicos Europa e 

Estados Unidos; 

� Envelhecimento da população; 

� Crescente despovoamento das zonas rurais; 

� Envelhecimento e degradação do património habitacional; 

� Possibilidade de desertificação do interior, como resultado da falta de investimento. 
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