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1. ÂMBITO 

O presente documento consiste na definição dos termos de referência que consubstanciam a intenção da 
Câmara Municipal de Faro de criar um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT) no concelho de Faro e 
enquadra-se no disposto no ponto 2.3.3.1 do Capítulo V do PROT Algarve e nos artigos 89.º- A a 89.º-M do 
regulamento do Plano Diretor Municipal de Faro (PDM de Faro). 

A figura de NDT resulta do Plano Regional de Ordenamento do Algarve (PROT Algarve) aprovado pela RCM 
n.º 102/2007, de 3 de agosto de 2007, alterado pela Declaração de Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de 
outubro, e pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro, tendo sido 
transposta para o PDM de Faro, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 174/95, de 19 de 
dezembro, alterado pela Declaração n.º 203/98, de 8 de julho, Resolução de Conselho de Ministros n.º 
38/2005 de 28 de fevereiro e Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2005, de 17 de agosto e Aviso n.º 
17503/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 109 de 6 de junho de 2008 e com alterações 
publicitadas no Aviso n.º 22216/2011 de 10 de novembro e no Aviso n.º 4970/2012, de 30 de março. 

 

2. OPORTUNIDADE 

O concelho de Faro apesar de se localizar essencialmente na faixa litoral do Algarve, dispõe de um conjunto 
de infraestruturas de transportes e acessibilidades regionais e internacionais, bem como, recursos 
patrimoniais e naturais de excelência, face ao número de entradas no aeroporto de Faro e número de 
dormidas no concelho, ainda capitaliza pouco os turistas que têm como destino o Algarve. 

Verifica-se que recentemente, no que concerne a alojamento no concelho de Faro, a oferta tem vindo a 
aumentar.  

Antes de 2008, ano em que foram extintas algumas das tipologias de alojamento turístico, como por 
exemplo, pensões, o concelho de Faro tinha 10 hotéis e 1 pousada (Estoi).  

De acordo com o Registo Nacional de Turismo, o concelho de Faro tem atualmente 19 empreendimentos 
turísticos: 

• 13 Hotéis 

• 1 Pousada 

• 5 Empreendimentos turísticos no solo rural 

o 2 Casas de campo 

o 1 Hotel rural 

o 2 Agro-turismo 

Também de acordo com o Registo Nacional de Turismo, o concelho de Faro tem atualmente 222 
estabelecimentos de alojamento local. 

Sem prejuízo do aumento exponencial do denominado “alojamento local” que se tem verificado nos 
últimos anos, verifica-se que grande parte da oferta encontra-se centrada na cidade de Faro, ao que acresce 
o reduzido número de alojamento do concelho em relação à média do Algarve, e em termos de procura o 
facto de o concelho ser visitado essencialmente por excursionistas ou turistas alojados noutros concelhos. 
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Assim, considera-se que a fraca procura turística tem vindo a ser contrariada, pelo crescimento do turismo 
cultural maioritariamente ligado ao centro da cidade de Faro e ao núcleo de Milreu, em Estoi, mas também 
pelo turismo residencial, em Sta. Bárbara de Nexe, e alguns nichos de turismo em espaço rural. 

O PDM de Faro, na sua versão original, propunha a implantação de dois espaços turísticos no concelho, 
mais concretamente o NDT da Palhagueira com uma dotação de 660 camas e a Área do Pontal sujeita, por 
sua vez, a unidade operativa de planeamento e gestão, tendo ambas sido revogadas em virtude da revisão 
do PROT Algarve. 

Na sequência da transposição da figura do NDT para o PDM de Faro, foram lançados os procedimentos 
concursais com vista á concretização do Núcleo de Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial do 
Litoral Sul e Barrocal, circunscrita à freguesia de Montenegro, com uma dotação máxima de alojamento de 
512 camas, bem como do Núcleo de Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial Barrocal/Campina, 
circunscrita às freguesias de Estoi e Santa Barbara de Nexe, também com uma dotação máxima de 
alojamento de 515 camas, tendo ambos os procedimentos sido concluídos sem que tivesse sido selecionado 
qualquer concorrente. 

Considera-se assim que a criação de NDT no concelho de Faro, enquanto conceito aplicável de resort aberto 
às diversas valências da região e do concelho e, aplicável a solo rural, em termos territoriais será uma 
oportunidade para dinamizar a zona rural do concelho, em termos económicos permitirá diversificar a 
oferta turística nomeadamente em termos de alojamento e de outros serviços complementares, 
possibilitará uma maior permanência em termos de estadia dos turistas, e potenciará a criação de relações 
de complementaridade entre o turismo cultural e de paisagem, bem como, uma alteração do perfil do 
turista que visita o concelho. 

 

3. ESPAÇOS TURÍSTICOS POTENCIAIS 

Sem prejuízo de uma caracterização mais precisa que venha a ser elaborada na proposta de NDT, importa 
caracterizar o concelho de Faro como destino turístico e o seu enquadramento na região do Algarve. 

De acordo com Josep – Francesc Valls (2004: 18), “(…) definimos el destino turístico de país, de región o de 

estado, de ciudad o de lugar como un espacio geográfico determinado, com rasgos proprios de clima, raíces, 

infraestructuras y servicios, y com cierta capacidade administrativa para desarrollar instrumentos comunes 

de planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos perfectamente 

estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los 

atractivos disponibles; dotado de una marca, y que se comercializa teniendo em cuenta su carácter 

integral.“ 

Neste enquadramento, consideramos que o concelho de Faro dispõe de um conjunto de características que 
o permitem identificar como um potencial destino turístico, nomeadamente:   

− Delimitação territorial e administrativa, apesar de dispor por sua vez do que se poderá chamar sub 
destinos, quer ao nível dos aglomerados urbanos, como o núcleo de Estoi, como ao nível do património 
natural, exemplo da Ria Formosa, ou cerros do Guilhim e S. Miguel; 

− Assume uma posição central no Algarve, em termos geográficos e administrativos, pois trata-se da 
capital de distrito, e uma das “portas” de entrada na região e, inclusive na Península Ibérica, face à 
implantação do aeroporto de Faro; 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Serviço  de Ordenamento do Território 

 
 

Termos de Referência 
Núcleo de Desenvolvimento Turístico no Concelho de Faro 

 
 

 

 

 

 

Largo da Sé   Serviço de Ordenamento do Território 

8004-001 Faro, Portugal   
 geral@cm-faro.pt   Tel. 289 870 813 
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo de S. Francisco, n.º 39 Fax. 289 870 039 
Fax.  289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal dotru.diu@cm-faro.pt 

 

 

5 

− Dispõe de alguns serviços, em torno da Ria Formosa, e ao nível cultural, entre outros, o Teatro 
Municipal e o Teatro Lethes; 

− Decorrente da Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2004, de 19 de julho, Faro foi Capital 
Nacional da Cultura, na edição 2005, na prossecução da estratégia de desenvolvimento cultural da 
cidade, e que tem evoluído para a assunção da cidade, em termos estratégicos, aos conceitos Cultura, 
Património e Turismo. 

− Boa componente de investigação e ensino, através de Universidade do Algarve. 

Em termos de transportes tal como já anteriormente referido localiza-se no concelho o aeroporto 
internacional de Faro, bem como porto comercial, estação de comboios com via eletrificada sentido Faro – 
Lisboa, terminal de autocarros e duas ligações por rodovia à Via do Infante (A22). 

No campo da oferta cultural a cidade de Faro dispõe de alguns equipamentos culturais e de lazer, 
bibliotecas, museus, salas de cinema, galerias de arte, teatro, conservatório, pavilhões desportivos ao que 
acresce de acordo com Ana Ferreira (2003: 340) “No Verão, dada a benignidade do clima, a autarquia utiliza 

infraestruturas de carácter temporário e espaços públicos, alguns de grande valor paisagístico e 

patrimonial, tais como o Largo da Sé, o Largo de S. Francisco, e a zona da marina, junto à Ria Formosa, para 

realizar eventos culturais, feiras e mercados de índole variada.”. 

Na envolvente ao aeroporto internacional de Faro, localizam-se inúmeros serviços de apoio a esta 
infraestrutura entre os quais rent-a-car e, agências de viagem.  

De uma forma geral, considera-se que o concelho de Faro tem condições para se afirmar a nível: 

- Cultural e patrimonial, sobretudo se incidir a sua estratégia na cidade de Faro em articulação com 
outros aglomerados, podendo o núcleo de Estoi afirmar-se individualmente; 

- Do elemento paisagem relacionado com a zona dos cerros na zona mais a norte do concelho, com o 
espaço agrícola de excelência que consiste na Campina de Faro quer em termos das atividades 
agrícolas e o seu espólio nomeadamente as quintas, noras e outros engenhos, e com a Ria Formosa e 
os seus os moinhos de maré e salinas. 

Da conjugação da definição de destino turístico, da vocação do concelho em termos de produtos principais 
(turismo cultural/patrimonial e de paisagem), da necessidade de desenvolvimento das zonas rurais, da 
importância de reorganizar a zona costeira, dadas as principais características da figura de NDT e o seu 
possível contributo na igualdade de oportunidades em termos de emprego e geração de riqueza, considera-
se todo o território do concelho de Faro, ou seja, todas as suas 4 Freguesias, como área de aptidão para 
criação de um NDT do concelho de Faro, cujas principais características se passam a enunciar: 

A União das Freguesias de Conceição de Faro e Estoi é uma freguesia com 68,4 km² de área e 8 176 
habitantes (censos de 2011). Densidade: 119,5 hab/km². 

Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas 
freguesias de Conceição de Faro e Estoi e tem a sede em Conceição de Faro (Diário da República, 1.ª Série, 
n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro - Reorganização administrativa do território das freguesias). 

O aglomerado da Conceição de Faro dispõe de uma área total de 21,80Km2, e as referências mais antigas 
remontam à Idade Média, início do século XVI, quando a povoação foi elevada à qualidade de freguesia. 
Situa-se na área territorial mais central do concelho de Faro, encontrando-se grande parte integrada na 
Campina de Faro. A sua evolução encontra-se fortemente articulada com o aparecimento de propriedades 
agrícolas de dimensão relevante e, associadas a estas, engenhos hidráulicos. De acordo com os últimos 
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censos de 2011 a freguesia conta com uma população de 4 524 habitantes, dos quais 2 267 são homens e 2 
257 mulheres. 

Ao nível do PDM de Faro, o aglomerado da Conceição de Faro é identificado como centro de nível sub 
concelhio, que dispõe de uma estrutura urbana fraca e onde se deve potenciar a ligação do aglomerado 
com a Campina de Faro. 

Atualmente a Conceição de Faro, dispõe de plano de pormenor eficaz (Aviso n.º 11088/2008, publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 70 de 9 de Abril de 2008), prevendo-se que a execução do plano traga um 
acréscimo de cerca de 720 residentes, bem como um conjunto de equipamentos, uma pequena área 
empresarial e pequeno comércio/serviços. Contudo, decorridos quase 7 anos desde a entrada em vigor do 
PP, o mesmo não se encontra ainda concretizado.    

Relativamente a oferta turística, de acordo com os dados retirados do site do Turismo de Portugal, Consulta 
ao Registo – Empreendimentos Turísticos, não dispõe de qualquer tipo de empreendimento turístico. 

No que refere a Estoi, com uma área de 46,58 Km2, este aglomerado possui as referências mais antigas que 
remontam ao neolítico, e ao século I, altura em que se fixou no sítio de Milreu uma importante família 
proveniente de Ossónoba, dando origem ao núcleo que mais tarde viria a ser conhecido como as ruínas 
romanas de Milreu e que, conjuntamente com o palácio de Estoi, constituem as principais referências desta 
aldeia. 

De acordo com Rui Santos (2007: 47) “Relativamente à freguesia de Estoi, resultou de uma subdivisão da 

freguesia da Sé, em 1741. A aldeia de Estoi foi elevada a sede de freguesia nesse ano.”. 

Em termos de localização geográfica confronta a Norte com o concelho de S. Brás de Alportel a Sul com a 
Conceição de Faro (concelho de Faro) a Oeste com a freguesia de S. Barbara de Nexe (Concelho de Faro) e a 
Este com o Concelho de Olhão, situa-se numa zona de transição entre a planície litoral e o Barrocal. (Santos, 
Rui: 2007).  

De acordo com os últimos censos de 2011 tem uma população total de 3 652 habitantes, dos quais 1 800 
são homens e 1 852 mulheres.  

O PDM de Faro identifica o aglomerado de Estoi como um centro com funções básicas, referindo que dispõe 
de uma oferta diversificada com capacidade para responder a um grande número de solicitações, e 
respetivamente como centro concelhio sobretudo face à sua capacidade de atração concelhia, verifica-se 
ainda que os princípios de ordenamento deste plano apontam para o aproveitamento das potencialidades 
culturais, relacionadas com o tecido urbano mas também da localização das ruínas de Milreu e do palácio 
de Estoi. 

Relativamente à oferta turística, de acordo com os dados retirados do sítio da internet do Turismo de 
Portugal, esta zona, dentro e fora do aglomerado, dispõe de cinco empreendimentos turísticos, incluindo a 
Pousada de Estoi. 

A Freguesia de S. Barbara de Nexe, dispõe de uma área total de 38,25 km2 e as referências mais antigas em 
termos de povoamento desta área remontam a cerca de 30 000 anos e aos povos da pré–história, contudo 
a povoação foi elevada à qualidade de freguesia apenas no século XVI.  

Em termos geográficos localiza-se na zona mais a norte do concelho, confronta a Norte com o concelho de 
Loulé a Sul com a Conceição de Faro (concelho de Faro), a Oeste com o concelho de Loulé e a Este com Estoi 
(concelho de Faro) integra o denominado Barrocal Algarvio, onde predominam as culturas de sequeiro, 
destacando-se os moinhos de vento e poços de água.  
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De acordo com os últimos censos de 2011 a freguesia conta com uma população de 4 116 habitantes dos 
quais 2 034 são homens e 2 082 mulheres.  

Relativamente à dinâmica económica, verifica-se que esta freguesia encontra-se atualmente sujeita a 
crescentes pressões imobiliárias/turísticas, nomeadamente no que concerne ao Turismo Residencial, o que 
se encontra sobretudo relacionado com as vistas panorâmicas que oferece sobre o litoral e Ria Formosa.  

De acordo com o PDM de Faro, esta freguesia, consiste num centro sub–concelhio onde prevalece um 
“sentimento” de dependência face a Faro no que concerne à aquisição de certos bens e serviços. Para esta 
freguesia, encontrava-se previsto o Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Palhagueira com uma dotação 
de 660 camas, mas que foi revogado na prossecução da entrada em vigor da revisão do PROT Algarve.  

Em termos de alojamento de acordo com os dados retirados do sítio da internet do Turismo de Portugal, a 
freguesia não dispõe de qualquer tipo de empreendimento turístico.  

A Freguesia de Montenegro é uma freguesia com 23,24 km² de área e 8 149 habitantes (censos de 2011). 
Densidade: 350,6 hab/km². 

Criada em 20-06-1997, a verdade é que desde há muito justificava essa classificação administrativa, não só 
pelos seus quase 10 mil habitantes, como ainda pelo próspero desenvolvimento operado desde a década de 
sessenta com a construção do aeroporto internacional de Faro e, sobretudo, desde a década de noventa 
com a fixação, no sítio das Gambelas, da Universidade do Algarve. 

Em termos geográficos localiza-se na zona mais a sul do concelho, confronta a Norte com a União das 
Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), a Sul com o oceano Atlântico, a Oeste com o concelho de Loulé e a Este 
com a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), integra o denominado Litoral Sul Algarvio, onde 
predomina a franca relação com a Ria Formosa. 

Relativamente à dinâmica económica, de um universo de 423 empresas, destacam-se as empresas de 
comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (94), seguindo-se a 
construção (77) e o alojamento, restauração e similares (41), mas dos quais apenas 2 (dois) são 
empreendimentos turísticos. 

No que concerne ao PDM de Faro, uma vez que a freguesia apenas foi constituída após a aprovação deste 
plano, as propostas apresentadas reportam-se ao aglomerado enquanto elemento integrado na cidade de 
Faro, denominado de sistema urbano de Faro (cidade de Faro, Montenegro e Gambelas) e cujas propostas 
vão no sentido da sua projeção regional, e integração na rede nacional de centros. 

Este plano identifica Montenegro como um pólo organizador da envolvente, para o qual propõe a 
localização de Pólo Tecnológico e elaboração de plano de urbanização ou pormenor, mas também uma área 
para fins turísticos mais concretamente na zona do Pontal, sujeita a Unidade Operativa de Planeamento e 
Gestão, que foi revogada na prossecução da entrada em vigor da revisão do PROT Algarve. 

Finalmente, a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) é uma freguesia com 74,75 km² de área e 
44119 habitantes (censos de 2011). Densidade: 610,6 hab/km². 

Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas 
freguesias da Sé e de São Pedro e tem a sede na cidade de Faro (Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 
11-A/2013 de 28 de janeiro - Reorganização administrativa do território das freguesias). 

Em termos geográficos localiza-se na zona mais a sul do concelho, confronta a Norte com a União das 
Freguesias de Conceição e Estoi e com a Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, a Sul com o oceano Atlântico, 
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a Oeste com a Freguesia de Montenegro e a Este com o concelho de Olhão, integra o denominado Litoral 
Sul Algarvio, onde predomina a franca relação com a Ria Formosa. 

Esta nova freguesia integra a cidade de Faro, capital de distrito, onde se concentram as sedes da maioria 
dos serviços administrativos centrais, no Algarve, equipamentos de relevante importância como o Centro 
Hospitalar do Algarve, no campo da oferta cultural a cidade de Faro dispõe de alguns equipamentos 
culturais e de lazer, bibliotecas, museus, salas de cinema, galerias de arte, teatro, conservatório e pavilhões 
desportivos e, no campo paisagístico e ambiental a cidade apresenta ainda uma privilegiada relação de 
proximidade com a Ria Formosa. É, também, na cidade de Faro que se concentra a maior oferta de 
empreendimentos turísticos do concelho. 

A zona rural desta freguesia situa-se junto à área territorial mais central do concelho de Faro, encontrando-
se uma parte integrada na Campina de Faro. A sua evolução encontra-se fortemente articulada com o 
aparecimento de propriedades agrícolas de dimensão relevante e, associadas a estas, engenhos hidráulicos. 

 

4. PLANEAMENTO TURÍSTICO E INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 76.º do Decreto – Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial -RJIGT), bem como a figura de execução aplicável ao NDT, 
proceder-se-á à identificação e ponderação, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos, 
considerando os que já existem e os que se encontram em preparação e cujas orientações/regras são 
transversais à totalidade do concelho de Faro, de forma a assegurar as necessárias compatibilizações, 
nomeadamente: 

• Estratégia para o Turismo 2027 (ET 2027); 

• Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve; 

• Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal; 

• Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT), Lei n.º 58/07, de 4 de 
Setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro e 103-A/2007, 
de 23 de Novembro; 

• Plano de Gestão de Região Hidrográfica – Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado pela RCM n.º 
102/2007, de 3 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de outubro, 
alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro; 

• Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) – Resolução de Concelho de Ministros nº 
51/2015, de 21 de julho; 

• Política Nacional da Arquitetura e Paisagem (PNAP) – Resolução de Conselho de Ministros n.º 
45/2015, de 7 de julho; 

• Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável (ENDS) - Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 109/2007, de 20 de agosto; 

• Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) - Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 
de fevereiro; 
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• Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) – Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro; 

• Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidades (ENCNB) - Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro; 

• Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2013 – 2016) e Plano Nacional de Ação 
para as Energias Renováveis (PNAER 2013 – 2020) - Resolução de Conselho de Ministros n.º 
20/2013, de 10 de abril, e Decreto – Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril (retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 30-A/2015, de 26 de junho); 

• Quadro Estratégico para a Política Climática; Programa Nacional para as Alterações Climáticas e 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas - Resolução de Conselho de Ministros n.º 
56/2015, de 30 de julho; 

• Plano Setorial da Rede Natura 2000 – RCM n.º 115-A/2008 de 21 de Julho alterado pelo Decreto-Lei 
n.º49/2005 de 24 de Fevereiro, conjugado com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-
A/2008, de 21 de julho; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF) – Decreto Regulamentar n.º 17/2006, 
de 20 de outubro; 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura/ VRSA (POOC) - Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 103/2005, de 27 de junho; 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) - aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 2/91 de 24 de janeiro, foi objeto de revisão e publicado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 2 de setembro; 

• Plano Estratégico de Faro 2025; 

• Plano Diretor Municipal de Faro, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 174/95, de 
19 de Dezembro, alterado pela Declaração n.º 203/98, de 8 de Julho, Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 38/2005 de 28 de Fevereiro e Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2005, de 17 
de Agosto e Aviso n.º 17503/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 109 de 6 de Junho 
de 2008 e com alterações publicitadas no Aviso n.º 22216/2011 de 10 de Novembro e no Aviso n.º 
4970/2012, de 30 de Março. 

Na implementação do NDT e depois de identificada a área territorial aplicável deverão ainda ser 
considerados todos os regulamentos municipais em vigor, o Mapa de Ruído, e demais condicionamentos e 
servidões que incidam na área em questão, nomeadamente as decorrentes do enquadramento em espaços 
de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. 

 

4.1. Estratégia para o Turismo 2027 

A Estratégia para o Turismo 2027 (ET 2027), surge de uma “discussão aberta e participada por todos”, no 
sentido de preparar o futuro, assumir compromissos a longo prazo, dinamizar o trabalho conjunto entre 
todos os intervenientes na actividade, traçando desafios globais e específicos, aos eixos estratégicos com 
destaque para o eixo “Valorizar o território” e respectivas linhas de atuação prioritária. 

Com este documento, ao nível estratégico e mais abrangente, pretende-se afirmar o turismo como hub 
para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como 
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um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo. Compromete-se com metas de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, nomeadamente, alargar a atividade turística a todo o ano, 
atingindo em 2027 o índice de sazonalidade mais baixo de sempre; assegurar que o turismo gera um 
impacto positivo nas populações residentes; assegurar que mais de 90% das empresas do turismo adotam 
medidas de utilização eficiente de energia e da água e desenvolvem ações de gestão ambiental dos 
resíduos. 

A Estratégia para o Turismo 2027 define ainda um conjunto de ativos estratégicos para o desenvolvimento 
do turismo em Portugal na próxima década (ativos diferenciadores, qualificadores e emergentes). 

 

4.2. Plano de marketing estratégico para o turismo do Algarve 

A publicação da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, veio introduzir profundas alterações à composição, 
estrutura e competências das autoridades regionais de turismo, que passaram a contar, no seu modelo 
organizacional, com um Conselho de Marketing. 

O plano terá de relevância as novas orientações estratégicas nacionais vertidas na revisão do PENT, que, de 
alguma forma, condicionam a implementação das medidas de desenvolvimento turístico das regiões, seja 
ao nível da identificação dos produtos turísticos prioritários, dos mercados externos a abordar, ou mesmo 
da estruturação da oferta. 

Com o referido plano pretende-se igualmente refletir a visão regional e identificar as lacunas que, uma vez 
supridas, possibilitarão afirmar definitivamente o Algarve como destino turístico de excelência, passando 
por ser um documento orientador com vista à definição estratégica da atividade dos diversos intervenientes 
do setor do turismo, para o período de 2015-2018. 

 

4.3. Plano de ação para o desenvolvimento do turismo em Portugal 

Este plano reflete aquilo que os agentes do tecido empresarial do turismo, do desenvolvimento regional, do 
sistema científico e tecnológico nacional e da promoção turística de todo o território nacional consideraram 
prioritário ser apoiado pelos fundos comunitários para o turismo do país. 

É um referencial estratégico que estabelece os objetivos e as prioridades de investimento para o turismo do 
país e das regiões, especificamente para o Portugal 2020. Tem como iniciativa corporizada um plano de 
ação para o desenvolvimento do turismo em Portugal para o período de programação comunitária 2014-
2020, e inclui várias perspetivas setoriais, integrando as diferentes especificidades e estratégias regionais. 

Em relação à região do Algarve, apresenta os seguintes objetivos: 

. Dar sentido estratégico e coerência aos projetos a apoiar no Portugal 2020, assegurando um alinhamento 
estratégico entre estratégia e financiamento, contrariando a dispersão ou a atomização de projetos e 
iniciativas; 

. Fomentar uma articulação entre promotores e projetos, promovendo, nomeadamente uma melhor 
articulação entre os setores público e privado; 

. Criar as condições para o reconhecimento de uma estratégia de eficiência coletiva no Portugal 2020 – 
destina-se, assim, à constituição do cluster estratégico do turismo no Portugal 2020; 

. Promover uma maior seletividade e uma melhor afetação dos fundos comunitários para o turismo no 
âmbito do Portugal 2020; 
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. Proporcionar aos promotores de projetos (públicos e privados) e às autoridades de gestão dos programas 
operacionais um quadro referencial sobre as prioridades consideradas prioritárias em matéria de 
cofinanciamento comunitário para o turismo. 

 

Para a região do Algarve é igualmente apresentada uma análise swot, definindo os pontos fortes/objetivos 
e pontos fracos/ameaças, referindo ainda que se trata de uma região turística competitiva, reconhecida 
pela qualidade da sua oferta e com um crescimento sustentado.  

Identifica os seguintes referenciais estratégicos regionais: 

. Competitividade acentuada pelo desenvolvimento de uma cultura de parcerias, que possibilite uma 
eficiente gestão de recursos, resultando num aumento da atratividade e melhoria do desempenho;  

. Valorização dos recursos da região, de forma a criar valor e reconhecimento nacional e internacional 
enquanto destino turístico de qualidade; 

. Incremento da atividade turística na região, sendo indutor de progresso social e económico, gerando 
externalidades positiva que suportem o crescimento sustentado da região. 

 

4.4. Plano de gestão da região hidrográfica das ribeiras do Algarve (RH8) 

O PGRH visa o planeamento, a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas 
ao nível da região hidrográfica a que respeita, dando cumprimento à Diretiva Quadro da Água, à Lei da Água 
e à Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro. 

Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em seis anos. O 
primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 2009-2015, com a elaboração dos primeiros 
PGRH para cada região hidrográfica, em vigor até ao fim de 2015. 

De acordo com a Lei da Água (artigo 23.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), cabe ao Estado instituir 
um sistema de planeamento e gestão integrados das águas adaptado às características próprias das bacias e 
das regiões hidrográficas. 

Nesse sentido, o planeamento das águas assenta num conjunto de objetivos cuja concretização depende do 
desenvolvimento e implementação de diversos instrumentos (cf. artigo 24.º da Lei da Água). 

Nesse âmbito, os planos de gestão de região hidrográfica posicionam-se a um nível intermédio, entre as 
diretrizes inscritas no Plano Nacional da Água (PNA) e eventuais aspetos complementares, de âmbito sub-
regional ou temático/sectorial, formulados (ou a formular) em sede de Planos Específicos de Gestão das 
Águas (PEGA), nos quais se incluem medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos.  

 

4.5. Plano regional de ordenamento do território do Algarve 

De acordo com o PROT Algarve o NDT consiste num investimento estruturante, aproximado ao conceito 
“resort”, é da responsabilidade das câmaras municipais e encontra-se sujeito a concurso público.  

Dispõe de uma dotação regional de 24 000 camas sujeita a revisão no prazo de 5 anos de vigência deste 
plano, não tem localização pré-definida em instrumento de planeamento territorial, e é aplicável aos 
empreendimentos turísticos a implantar fora dos perímetros urbanos e dos espaços de ocupação turística 
no Algarve, ou seja, em solo rural. 
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Como objetivos, a implantação de NDT pressupõe a consolidação do modelo territorial e uma melhoria 
económica e social, nomeadamente através da criação de emprego, aumento do rendimento e nível 
cultural da população. 

O NDT não tem implantação definida em instrumento de gestão territorial, nem demarcação territorial 
prévia podendo incidir em qualquer das unidades territoriais definidas pelo PROT Algarve, livres de 
condicionantes, e desde que fora da margem e da zona terrestre de proteção. Nas áreas protegidas e de 
Rede Natura 2000 é obrigatório a elaboração avaliação de impacte ambiental. 

Relativamente ao número de camas, o concelho de Faro integra-se na unidade territorial Litoral Sul e 
Barrocal que dispõe de 8 400 camas, contudo foram atribuídas ao concelho de Faro na quarta reunião do 
Observatório do PROT uma dotação total de 1030 camas aplicáveis a NDT.  

Em termos de procedimentos este plano define as regras fundamentais do regime de implantação e do 
procedimento concursal dos NDT que foi por sua vez transposto para o PDM de Faro. 

Em termos de estratégia territorial para o sector do turismo, o PROT Algarve (2007: 4949) “(…) enquadra-se 

nas linhas orientadoras do PENT, designadamente na promoção de um turismo sustentável, redutor das 

assimetrias regionais, o motor do bem estar das populações e utilizador responsável pelos recursos naturais 

e de património nacional.”. 

O PROT define assim um conjunto de objetivos estratégicos para o turismo, destacando-se apenas os que 
pelas suas características tem aplicação e se encontram relacionados com a criação de NDT: 

- Diversificar e Qualificar o Cluster Turismo/Lazer, cujas orientações estratégicas remetem para 
acolhimento de unidades de alojamento de nível superior, diversificação dos produtos e mercados, 
adoção do Algarve como produto turístico per si, redução da sazonalidade, promoção da região em 
termos culturais, património e histórico, bem como, desenvolvimento de atividades recreativas de 
industria criativa no que concerne ao património cultural e histórico – arqueológico, define um 
conjunto de produtos principais e complementares; 

- Robustecer e Qualificar a Economia e Promover Actividades Intensivas de Conhecimento, destacando-
se os empreendimentos turísticos tipo resort, o turismo de reuniões, incentivos e congressos, estágios 
desportivos internacionais, turismo náutico e de cruzeiros e eventos desportivos e culturais 
internacionais; 

- Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo, destacando-se a construção de 
empreendimentos turísticos fora dos perímetros urbanos segundo o modelo de Núcleo de 
Desenvolvimento Turístico; 

- Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável, em termos de sustentabilidade ambiental, 
social, patrimonial e económica. 

Ainda de acordo com este plano (2007:4950) “A promoção da qualidade do turismo deve ser articulada com 

a melhoria do enquadramento da oferta, nomeadamente em termos de qualidade das áreas envolventes 

dos empreendimentos turísticos e das infra-estruturas rodoviárias e ambientais, a valorização das zonas 

urbanas e a requalificação das praias de frente de mar”. 
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4.6. Plano estratégico de Faro 2025 

O Plano Estratégico de Faro 2025 visa criar um rumo orientador e convergente para o desenvolvimento 
económico e social do concelho nos próximos anos, assegurando as melhores condições de vida, tornando 
Faro um concelho onde sabe bem viver. 

Apresentam-se como grandes objetivos estratégicos: Tornar o território mais competitivo, acolhedor e 
atrativo; Atrair novos residentes pela criação de postos de trabalho mais qualificados e centrados na 
iniciativa privada; Assegurar as melhores condições de vida, tornando Faro um concelho onde sabe bem 
viver; Potenciar o uso dos nossos recursos, de forma sustentável. 

Políticas e medidas apresentadas com impacto no turismo do concelho de Faro 

1. Tornar mais atrativas as frentes ribeirinhas e a Ria Formosa, qualificando-as e reforçando a oferta 
de atividades que permitam tirar todo o partido do Parque Natural, sobretudo em espaços urbanos; 

“Entende-se esta como uma das linhas de conduta mais importantes para Faro, em especial no que 
respeita à criação de melhores condições e qualidade de vida dos seus residentes, bem como pelo 
seu poder de captação de visitantes e turistas, a qual determina que sejam desencadeadas todas as 
medidas e iniciativas programáticas que qualifiquem toda a frente ribeirinha, aumentem e 
diversifiquem o tipo de atividades que aí se poderão desenvolver (desde a proteção ambiental até 
ao desporto e ao lazer, passando pelo reforço de iniciativas económicas) e estabeleçam a tão 
ambicionada ligação da cidade com a ria.” 

2. Criar novas áreas e espaços de lazer, dando maior vivência aos espaços públicos urbanos, 
promovendo o aparecimento de novas áreas qualificadas para a prática do desporto, do lazer e a 
vivência urbana, promovendo a sua reabilitação, valorização, e potenciando o seu aproveitamento 
pelas atividades económicas (comércio, turismo e de lazer, por ex.). 

“Num processo que terá que tomar em linha de conta princípios de eficiência económica e 
ambiental, e ajustado aos recursos disponíveis, há ainda um significativo quadro de carências no 
concelho, ao nível da oferta existente de espaços de desporto, lazer e mesmo de aptidão turística, 
que importa resolver por via de um adequado programa de intervenções a curto e médio prazo.”; 

3. Reabilitar e valorizar o património, o centro histórico e os espaços urbanos, tornando-o mais vivo 
e dinâmico do ponto de vista socioeconómico, atraindo residentes (em especial jovens) e turistas. 

“Embora seja muitas vezes utilizada a palavra regeneração urbana das cidades e dos seus centros 
históricos, defende-se que, no que respeita à cidade de Faro (e mesmo nos núcleos históricos de 
Estoi e Santa Bárbara de Nexe) que importa atuar de forma a os revitalizar do ponto de vista da 
ocupação humana, ao longo de todo o dia e sua ocupação residencial, favorecendo o reforço na 
oferta de novos espaços comerciais, de restauração e mesmo serviços.”; 

4. Reforçar a identidade e a cultura local, suportadas na nossa história, desenvolvendo programas 
inovadores de iniciativas formativas, de produção e de animação cultural, dirigidas à população 
local e visitantes, envolvendo os atores locais. 

“Com um amplo leque e diversidade de associações locais ligadas aos mais variados tipos de 
iniciativas e atividades, Faro poderá tirar ainda maior partido da sua existência, por via da 
conjugação de recursos, complementaridade de práticas e experiências de trabalho, apostando em 
novos caminhos de produção artística, maior criatividade e inovação até na forma de utilização das 
suas competências, e dos espaços e equipamentos existentes a nível concelhio.”; 
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5. Apostar na valorização e promoção dos atrativos de visita e estadia turística, por via da 
implementação do Plano de Desenvolvimento Turístico, centrado no património, cultura, ambiente, 
desporto e lazer, mas agregador e potenciador do desenvolvimento local. 

“Apesar de todas as suas potencialidades, dificuldades de sempre na captação de recursos, mas 
também pela falta de uma atitude consequente, programática e contínua de marketing e promoção 
turística, desenvolvida pelo conjunto (e em conjunto) por parte de todos os atores mais direta e 
indiretamente ligados às atividades de lazer e turismo, Faro deverá agora concluir, fazer aprovar 
pela maior diversidade possível de agentes públicos, associativos e privados, e desenvolver o seu 
Plano de Desenvolvimento Turístico.”; 

6. Reabilitar e valorizar o património, o centro histórico e os espaços urbanos, tornando-o mais vivo 
e dinâmico do ponto de vista socioeconómico, atraindo residentes (em especial jovens) e turistas. 

 

Tipologia de ações: 

- Estabelecimento de acordos de cooperação com as entidades que tutelam o património no 
concelho de Faro para a manutenção contínua do património histórico-cultural, com especial 
incidência na Vila Adentro e zonas históricas de Faro abrangidas por ARU’s, e nas aldeias de Estoi e 
Santa Bárbara de Nexe; 

- Promover iniciativas públicas, privadas e associativas de reabilitação de espaços que possam vir a 
ser afetos à instalação de serviços ligados às artes criativas, ao turismo, e à economia social, entre 
outras; 

- 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 no concelho de Faro, adequada aos públicos-alvo, em termos de qualidade e 
diversidades; 

- Promoção de parcerias com as coletividades sediadas no concelho de Faro, com vista à integração 
da programação cultural do concelho; 

- Criação de incentivos à fixação de atividades turísticas em especial no centro histórico e nas 
aldeias de Estoi e Stº Bárbara de Nexe; 

- Estabelecimento de um calendário fixo de eventos marcantes e temáticos, face ao seu potencial 
como elementos de atração turística; 

- Implementar programas inovadores de promoção turística, apostando, por exemplo, no impacto e 
empatia criados pelas referências aos 5 sentidos, através de soluções inovadoras de comunicação e 
marketing. 

 

Projetos prioritários que se interligam com o turismo: 

- Conclusão das obras do aeroporto  

- Centro intermodal de Transportes CMF / EVA  

- Porto Comercial  
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- Rede de Ciclovias Município  

- Doca de recreio exterior  

- Regeneração Urbana nos núcleos históricos (ARU’s) 

- Ordenamento e Valorização da zona envolvente à Doca de Recreio de Faro 

- Reconversão urbanística da Zona Industrial do Bom João 

- Parque Ribeirinho  

- Implementar Estrutura Verde de Faro  

- Programa de criação e animação dos Espaços de lazer e desportivos 

- Museu Municipal (ampliação e modernização) 

- Parque Tecnológico Internacional do Algarve  

- Centro Internacional de Treino e Competição do Farol 

- Clube Náutico  

- Sistema integrado de mobilidade e transportes públicos 

- Programa de eventos temáticos da Vila Adentro 

- Programa de Iniciativas náuticas  

- Programa e eventos desportivos, para todos  

- Programa de atividades marítimo-turísticas e desportivas 

 

4.7. Plano diretor municipal de Faro 

O PDM de Faro conforme decorre das formas de adaptação estipuladas pela resolução de conselho de 
ministros que aprovou o PROT Algarve, integrou na sua totalidade as questões relativas a NDT no seu 
regulamento (ver Secção II do Capitulo VI). 

No que concerne à estratégia turística do concelho verifica-se que esta se encontra muito relacionada com 
o planeamento e ordenamento do território que consta do PDM de Faro, que por sua vez serve de base 
para o desenvolvimento turístico do concelho, nomeadamente no que concerne à questão das 
infraestruturas, qualidade ambiental e a preservação dos recursos existentes. 

Como orientação geral do PDM estabelece-se a contenção do imobiliário turístico, dos “aldeamentos” e da 
dispersão das moradias de ocupação temporária, e que se privilegiem: 

- As infraestruturas hoteleiras convencionais (hotéis urbanos ou em zonas rurais); 

- Os aldeamentos turísticos em áreas delimitadas e desde que devidamente infraestruturadas e 

equipadas pelos promotores; 

- As infraestruturas e equipamentos de apoio ao turismo pavilhão de congressos, área de feiras e 

exposições, Porto de Recreio); 

- A dinamização cultural da cidade através da criação de pequenos núcleos de animação (núcleos de 

multimédia da Câmara Municipal, núcleos museológicos); 
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- O aproveitamento cultural e turístico do Palácio de Estoi”. 

O documento refere ainda que Faro não possui um turismo de praia, e que face à sua função de centro 
administrativo e de serviços, a sua vocação turística está mais relacionada com o turismo de negócios, 
congressos, cultural e profissional. Contudo, também refere que face as potencialidades do concelho no 
que concerne às suas condições paisagísticas, ecológica e climáticas, destacando a Ria Formosa e zona dos 
cerros, o concelho apresenta condições naturais potenciais para uma utilização cultural, turística, de recreio 
e lazer. 

Na sua versão original, em data anterior á alteração por adaptação decorrente da revisão do PROT Algarve, 
o plano identificava duas áreas para implementação de projetos turísticos (“Palhagueira”, na freguesia de 
S.B. Nexe, e “Pontal”, na freguesia de Montenegro) ambas em solo rural, integradas numa unidade 
operativa de planeamento e gestão (UOPG), mas não chegaram a ser concretizadas, tendo sido revogadas. 

Em síntese o PDM de Faro em termos de ordenamento turístico aponta para: 

- A criação de novas unidades hoteleiras na cidade de Faro, Gambelas e Estoi e a requalificação do 
Parque Hoteleiro urbano; 

- Desenvolvimento turístico e cultural dos núcleos históricos de Faro e Estoi; 

- A diversificação das unidades turísticas e a sua integração urbana e paisagística, bem como, construção 
de dois novos parques de campismo, na zona de Gambelas e S. Barbara de Nexe; 

- Potenciar a utilização da Ria Formosa e as relações entre esta e a cidade. 

 

5. OBJETIVOS 

O turismo, para além das questões inerentes à oferta e procura, deverá ser pensado como meio e forma de 
contribuir para o bem-estar das comunidades, conforme é referido em Local Government New Zeland 
(2004: 7) “We are engaged in the tourism sector in order to optimese social, economic, environmental and 
culture outcomes for communities, through planning for sustainable development, facilitating growth and 
managing effects.”. 

É hoje comummente assumido que o planeamento e gestão de espaços turísticos não deverá hipotecar 
irreversivelmente a qualidade paisagística, territorial e ambiental (J. Fernando Vera, 1997), pelo que, nessa 
lógica de sustentabilidade, importa definir um conjunto de macro objetivos, que correspondam à política 
nacional do turismo e à estratégia da região: 

- Prosseguir os princípios do desenvolvimento sustentável em termos económicos, ambientais e sociais; 

- Reduzir as assimetrias territoriais bem como a sazonalidade; 

- Potenciar um turismo de qualidade. 

Na mesma lógica e nos mesmos pressupostos, importa também definir objetivos específicos, que 
concretizam os anteriores, e identifiquem de maneira global as linhas em que se pretende centrar a 
intervenção: 

- Aumentar da capacidade de alojamento e contribuir para uma maior permanência do turista no 
concelho; 

- Potenciar o turismo de paisagem em articulação com o cultural, tirando partido das vistas panorâmicas 
bem como do vasto património cultural e etnográfico do concelho; 
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- Diversificar o tipo de alojamento bem como o perfil de turista que visita o concelho. 

 

6. O PROGRAMA 

Na definição do programa aplicável aos NDT, considerou-se a estratégia turística definida nos vários 
âmbitos territoriais, dos quais se destaca pela sua especificidade o PROT Algarve e respetivamente o PDM 
de Faro no que concerne aos produtos principais e complementares, tipologias turísticas e funções, desta 
forma propõe-se: 

- Em termos territoriais, criação de um NDT nas freguesias do concelho de Faro: União de Freguesias de 
Conceição de Faro e Estoi, Freguesia de S. Bárbara de Nexe, Freguesia de Montenegro e União as 
Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) - NDT do concelho de Faro; 

- Número máximo de camas aplicável é de 1030 camas; 

- Empreendimento tipo resort integrado de baixa densidade com envolvente de espaços verdes e 
unidade funcional e urbanística em espaço qualificado, de gestão integrada e com ofertas associadas; 

- As tipologias turísticas serão as que se encontram identificadas no ponto v) da alínea a) do número 10. 
destes termos de referência; 

- Deverá promover o reforço das valências do local, a compatibilização com os valores ambientais e 
patrimoniais do local; 

- Deverá promover diferentes produtos turísticos em função da freguesia em causa, desta forma na 
União de Freguesias da Conceição de Faro e de Estoi deverá privilegiar-se a relação com a Campina de 
Faro, e a relação com a componente cultural associada a Milreu e ao centro histórico do aglomerado, 
na Freguesia de S. B. Nexe a relação com a paisagem e com as vistas panorâmicas existentes, na 
Freguesia de Montenegro a relação com a Ria Formosa e com a Universidade do Algarve e na União 
das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) a relação com a Campina de Faro e a cidade de Faro; 

- Elaboração de Plano de Pormenor. 

 

7. REGRAS DE DESENVOLVIMENTO DO NDT 

7.1. Disposições específicas 

Conforme decorre do PROT Algarve, a fórmula de desenvolvimento turístico que melhor se enquadra no 
modelo de NDT é o conjunto turístico (resort) integrado, designação que caracteriza empreendimentos 
turísticos de baixa densidade de ocupação do solo, sujeito a uma gestão integrada, podendo conjugar 
diversas modalidades de alojamento, serviços e equipamentos desportivos, culturais e de lazer, mantendo a 
unidade funcional e urbanística num espaço qualificado, no qual os edifícios se distribuem no terreno 
dispondo de áreas verdes envolventes. 

O conjunto turístico deve ser encarado numa perspetiva aberta, que permita ao seu utilizador fruir também 
das múltiplas valências externas que a região do Algarve pode oferecer – culturais, patrimoniais e 
arquitetónicas, paisagísticas, ambientais e gastronómicas entre outras. O perfil do conjunto turístico 
integrado pode ser diferenciado, reforçando as suas valências em função das caraterísticas do território 
onde se insere.  
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Face à posição do ICNF/PNRF e tendo presente que o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 
Formosa (PNRF), aprovado por RCM n.º 78/2009, de 2 de Setembro, não acolhe as orientações do PROT no 
que se refere nomeadamente à possibilidade de localização dos Núcleos de Desenvolvimento Turístico 
(NDT) nas áreas classificadas, deve ser garantido que caso o NDT venha a ocorrer, ainda que parcialmente 
na área do PNRF, a proposta não contemplar áreas a urbanizar dentro dos limites do PNRF. 

No que concerne ao procedimento de criação de NDT, será de gestão indireta, ou seja, ocorre quando a 
iniciativa pertence aos particulares na elaboração, alteração ou revisão de plano de plano de pormenor, 
bem como, a celebração de propostas de contratos de urbanização que tenham por objeto a execução do 
plano. 

A gestão indireta implica que o Município decide contratualizar a ação territorial e urbanística e delega a 
condição de promotor urbanístico, adjudicando-a a uma iniciativa selecionada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos presentes termos de referência e, supletivamente, as demais normas 
aplicáveis do Código dos Contratos Públicos (CCP) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) na sua atual redação. 

O promotor urbanístico é o agente que, através da celebração de um contrato com o Município, será 
responsável pela gestão, desenvolvimento e execução das ações urbanísticas, que compreenderão, 
nomeadamente, a de elaborar os documentos técnicos que se estabeleçam nestes termos de referência e 
propor, elaborar e executar o correspondente plano.  

O promotor urbanístico está obrigado a financiar o custo dos investimentos, obras, instalações e 
compensações necessárias para a execução do NDT que deverá ser garantido na forma e montantes 
suficientes, podendo repercutir esse custo nos proprietários dos lotes resultantes. 

 

7.2. Instrumento de execução 

De acordo com o PROT Algarve (2007: 4986) “ A execução de proposta de NDT depende da aprovação de um 

plano de pormenor ou de urbanização elaborado no quadro de um programa de acção territorial (…)”. 

Nos termos da atual redação do RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, no n.º 2 do artigo 95.º, 
refere que “O plano diretor municipal é um instrumento de referência para a elaboração dos demais planos 

municipais, bem como para o desenvolvimento das intervenções setoriais da administração do Estado no 

território do município, em concretização do princípio da coordenação das respetivas estratégias de 

ordenamento territorial.”. 

O PNPOT definiu as condições de realização dos Programas de Ação Territorial, PAT (2007:70) destacando-
se o seguinte, “Os PAT devem também ser utilizados para negociar, programar e contratualizar a 

elaboração de PU e PP, a realização de operações fundiárias necessárias à execução destes planos, a 

realização de infra-estruturas urbanas e territoriais e de outras obras de urbanização e edificação neles 

prevista, bem como implantação de equipamentos públicos e privados de utilização colectiva, fornecendo à 

condução dessas actuações urbanísticas as necessárias segurança jurídica, programação técnica e 

transparência.”. 

A atual redação do RJIGT já não faz referência à figura de PAT, contudo, conforme postura transmitida pela 
CCDR Algarve (Proposta de Termos de Referência para NDT no Concelho de Olhão), “… as referências à 

figura de PAT ainda subsistem no PNPOT e no PROT Algarve e que a mesma apresentava como finalidade 

específica a contratualização da execução de uma ação de urbanização e de edificação, com expressão em 
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plano municipal de ordenamento do território, verificando-se que o atual RJIGT veio reforçar, precisamente, 

a contratualização e participação dos particulares nos processos de planeamento.”.   

De acordo com as Bases Gerais para implementação de NDT e NDE, documento de referência desenvolvido 
pela CCDR Algarve (2009: 11) “… o município decide contratualizar a ação territorial e urbanística com um 

terceiro e delega a condição de Promotor Urbanístico (…)”, e em que a iniciativa de elaboração de plano, 
bem como, a celebração de contrato de urbanização para a sua execução, pertence aos particulares, ou 
seja, o PAT é essencialmente um instrumento contratual uma vez que não estabelece o regime de uso do 
solo, e consiste numa forma de gestão indireta da urbanização por parte da administração. 

Neste contexto julga-se adequado que as peças que contextualizem este procedimento sigam a figura de 
PAT, resolvendo-se esta alteração legislativa com base na atual redação do RJIGT, no seu artigo 79.º, que 
prevê expressamente a figura dos contratos para planeamento, nomeadamente no previsto no nº 2 
daquele artigo que consagra que a câmara municipal pode obrigar-se, através de contrato para 
planeamento, perante um ou mais interessados, a propor à assembleia municipal, a aprovação, a alteração 
ou a revisão de um plano de urbanização ou de um plano de pormenor. Assim, o PAT dará lugar à 
celebração de um contrato para planeamento entre o Município e o promotor que apresentar a proposta 
vencedora. 

Com esta previsão legal pretendeu integrar-se e enquadrar-se uma prática que era comum em muitos 

municípios, a qual visava, por intermédio de soluções negociadas e concertadas, a definição de estratégias 

territoriais que satisfizessem simultaneamente interesses públicos e privados. Esta forma de agir enquadra-

se dentro de um novo modelo de atuação administrativa: de governação partilhada que busca a 

colaboração dos particulares para assegurar a eficácia e a rapidez na concretização dos objetivos a 

prosseguir através da Administração.
1
 

Este é também o espírito subjacente às disposições constantes do PNPOT. 

A execução deste NDT fica dependente da elaboração e aprovação de um plano de pormenor a 
contratualizar (nas figuras de contrato para planeamento, decorrente de um PAT, e de contrato de 
urbanização), no âmbito de um procedimento concursal que será elaborado nos termos do PROT Algarve, 
com o promotor particular que apresentar a proposta vencedora. 

Finalmente, esclarecer ainda que o referido procedimento concursal terá um caráter atípico e, nesse 
sentido, as disposições consagradas no Código dos Contratos Públicos (CCP) serão seguidas a título 
orientador. 

 

8. PROCEDIMENTO CONCURSAL 

Identificada a intenção de criação do NDT do concelho de Faro, elaborados os termos de referência e 
identificado o número de camas aplicável ao NDT proposto, comunicada esta intenção ao observatório do 
PROT Algarve e apreciados os termos de referência por parte do observatório, a assembleia municipal sob 
proposta da câmara municipal delibera iniciar os procedimentos de gestão indireta, para efeitos de criação 
do NDT através de PAT, sujeito a procedimento de concurso público nos termos dos artigos 89.º-B a 89.º-J 
do regulamento do PDM de Faro, bem como, do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

A decisão referida é acompanhada de uma proposta de caderno de encargos e programa de concurso. 

                                                      
1
 Cfr. Fernanda Paula Oliveira in Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 maio, - 

Comentado, 2016, editora Almedina - comentário ao artigo 79.º do RJIGT. 
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8.1. O júri 

Nos termos do artigo 89.º-E do regulamento do PDM de Faro, o concurso é da responsabilidade da câmara 
municipal que designa o júri e do qual a CCDR Algarve e o Turismo de Portugal, I.P. são membros. 

Compete ao júri o seguinte: 

a) Realizar todas as operações do concurso, nomeadamente, a apreciação das candidaturas, a 
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das candidaturas e das propostas; 

b) Desempenhar as funções de autoridade instrutora a que alude a Lei n.º 83/95, de 31 de agosto, na 
sua atual redação (Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro); 

c) Elaborar os fatores e eventuais subfatores e fixar a respetiva ponderação, necessários e adequados 
à aplicação dos critérios de avaliação das propostas para aprovação da câmara municipal até termo 
do prazo de apresentação das mesmas. 

8.2. Tramitação do procedimento 

As propostas técnicas e o relatório de qualificação referentes à admissão de propostas de PAT serão objeto 
de divulgação, por um prazo mínimo de 10 dias, para formulação de sugestões e para apresentação de 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento. 

Posteriormente a câmara municipal, atentos os resultados da consulta acima referida e o relatório de 
avaliação das propostas, selecionará uma proposta de PAT, deliberará a elaboração de plano, e celebrará o 
contrato para planeamento com o concorrente vencedor do concurso, nos termos dos artigos 79.º a 81.º do 
RJIGT, com vista a disciplinar as relações contratuais futuras durante o prazo de elaboração do plano de 
pormenor, e do qual deverão constar os elementos identificados no n.º 2 do artigo 89.º-B do regulamento 
do PDM de Faro. 

A câmara municipal procederá então à divulgação da deliberação de elaborar o plano, em Diário da 
República, através da comunicação social e na respetiva página da internet, informando os respetivos 
prazos de elaboração e o período de participação, que não será inferior a 15 dias nos termos do n.º 2 do 
artigo 88.º do RJIGT. 

O promotor procede então à elaboração do plano, que seguirá os trâmites legais da elaboração de planos 
conforme estipulado no RJIGT. Após aprovação do plano de pormenor, pela assembleia municipal, para 
efeitos da sua execução e conforme consta também do n.º 1 do artigo 89.º-L do regulamento do PDM de 
Faro será celebrado contrato de urbanização para a execução do plano, dando-se início à execução do NDT. 

8.3. Faseamento 

Para a definição do faseamento aplicável à criação do NDT foi tomado como base o fluxograma que consta 
do documento Bases Gerais para a Implementação de Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT) e 

Núcleos de Desenvolvimento Económico (NDE), com as adaptações decorrentes das alterações introduzidas 
pela nova redação do RJIGT, tendo assim sido consideradas as fases de concurso, planeamento e execução. 

Desta forma estima-se que o NDT será concretizado num prazo total de 84 meses (sete anos) que incluem 
os prazos estabelecidos pela legislação aplicável, os prazos necessários para a preparação dos elementos 
técnicos e administrativos, bem como aqueles necessários á apreciação e tomada de decisão sobre os 
mesmos, desdobrado nas seguintes fases: 

1.ª Fase – Concurso: desde a consulta ao observatório até à celebração do contrato para planeamento; 

2.ª Fase – Planeamento: após a celebração do contrato para planeamento e até aprovação do PP; 
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3.ª Fase – Execução: após celebração do contrato de urbanização até finalização do processo de 
implementação do NDT. 

 

9. REGRAS REFERENTES AO PROGRAMA DE AÇÃO TERRITORIAL (PAT)  

9.1. Disposições específicas 

Ao nível do planeamento territorial, o PAT configurará uma unidade operativa de planeamento e gestão, a 
desenvolver e concretizar por plano de pormenor.  

Na componente de programação o PAT representa um nível intermédio na configuração espacial do 
território (entre PDM e PP), definindo os elementos essenciais, a estrutura básica e a distribuição genérica 
dos usos, que terá de ser desenvolvida e concretizada através da configuração específica dos espaços 
públicos e das áreas a edificar, por plano de pormenor, que procede à prévia explicitação do zonamento. 

O PAT deverá consistir, fundamentalmente, num instrumento contratual, pelo que não estabelece o regime 
de uso do solo, nem concede direitos de uso do solo aos particulares contratantes, uma vez que apenas os 
planos municipais de ordenamento do território podem definir esse regime, classificando e qualificando o 
solo. 

 

9.2. Objetivos 

O PAT terá de conter as normas prescritivas para cumprir com os seguintes objetivos mínimos: 

a) Gerir a transformação predial que resulte do plano de pormenor, nos termos e de acordo com a 
legislação aplicável; 

b) Apresentar, para aprovação, a proposta de PP; 

c) Apresentar, para procedimento de controlo prévio, os projetos das operações urbanísticas; 

d) Urbanizar completamente a(s) unidade(s) de execução que constitua(m) o objeto do PAT e realizar 
as obras públicas adicionais que se especifiquem para cumprir o disposto nas alíneas seguintes, com 
sujeição às previsões temporais e económicas do plano, que não deverão ultrapassar o prazo de 4 
anos após a data de celebração do contrato de urbanização; 

e) Conectar e integrar adequadamente a urbanização com as redes de infraestruturas gerais, de 
energia elétrica de baixa tensão, telecomunicações e outros serviços públicos existentes ou a criar 
no curto prazo, previstos no Plano Plurianual de Actividades do Município; 

f) Obter pareceres ou autorizações para realizar as ligações com os serviços de abastecimento de luz, 
água, gás, telecomunicações e outros; 

g) Executar as demais infraestruturas, espaços públicos e equipamentos necessários para não reduzir 
nem desequilibrar os níveis de qualidade, quantidade ou capacidade dos serviços existentes e 
exigíveis regulamentarmente, incluindo a construção das obras complementares exteriores que 
forem necessárias, nomeadamente a necessidade de executar programas de recuperação da 
paisagem rústica ou urbana; 

h) Obter os solos a ceder gratuitamente ao Município, no âmbito da(s) unidade(s) de execução ou 
adstritos ao mesmo, como compensação pela adequação das infraestruturas gerais, conforme 
estipulado n.º 3 do artigo 170.º, o artigo 175.º e artigo 183.º do RJIGT; 
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i) Obter a área de cedência para o domínio privado do município correspondente ao excedente do 
aproveitamento urbanístico legalmente autorizado, conforme determina o n.º 6 do artigo 178.º do 
RJIGT, sem prejuízo da obrigação legal de suportar os encargos de urbanização correspondentes às 
cedências, taxas e compensações, nos termos legais; 

j) Estabelecer a repartição equitativa dos encargos e benefícios da ação entre os proprietários, 
conforme determina o n.º 3 do artigo 149.º do RJIGT; 

k) Estabelecer prazos para edificar os lotes resultantes da ação urbanística, incluindo um cronograma 
no qual se indique expressamente os prazos de edificação e as penalidades associadas ao não 
cumprimento. 

 

9.3. Conteúdo da proposta técnica 

Os documentos técnicos a apresentar pelo candidato a promotor urbanístico para concretização do NDT 
serão os que os presentes termos de referência determinam.  

Deverão ser entregues em suporte de papel e também em formato digital sendo que, neste caso, devem 
conter assinaturas eletrónicas reconhecidas, integrados em suporte físico de cd/dvd, e as peças desenhadas 
devem corresponder aos formatos “DXF”, “DWG”, ou “Shp”, em conformidade com disposto no Decreto-Lei 
n.º 141/2014, de 19 de setembro, e toda a informação alfanumérica associada à cartografia, deverá vir 
estruturada num sistema de gestão de base de dados relacional, com vista à sua futura integração no 
Sistema de Informação Geográfica. 

As peças escritas serão entregues nos formatos “Word for Windows”, “pdf” ou outros que sejam 
considerados mais adequados. 

Sem prejuízo do acima referido, o promotor deverá entregar: 

a) Memória descritiva e justificativa onde se descrevem os objectivos do PAT, âmbito, critérios de 
ordenamento espacial do conjunto e integração funcional com o sistema urbano, mecanismos, 
etapas e prazos de execução da acção, entre outros. Esta memória conterá uma informação 
urbanística básica sobre as características iniciais dos terrenos e características da envolvente e das 
pré-existências; 

b) Proposta de definição de âmbito e alcance da avaliação ambiental identificando, descrevendo e 
avaliando, de forma apropriada e em função de cada caso particular, a coerência com as normas 
orientadoras e prescritivas dos instrumentos de ordenamento do território em vigor, 
nomeadamente os conteúdos estabelecidos no PROT Algarve, relativos ao sistema de cidades e de 
aglomerados, sistema de comunicação e transportes, equipamentos, infraestruturas ou serviços 
supramunicipais e recursos naturais básicos, os cenários alternativos e, em cada um deles, os 
efeitos diretos e indiretos que a ação possa ter sobre a saúde e qualidade de vida das pessoas 
incluindo o cálculo da taxa de esforço familiar de acesso à habitação no município, a água, a 
atmosfera, o solo, a fauna, a flora, a energia, a paisagem, o património cultural, aferidos por 
indicadores do sistema de monitorização do PROT Algarve, bem como o contributo da avaliação 
destes elementos para o cumprimento das suas metas e objectivos; 

c) Caracterização da realidade biofísica dos terrenos objecto da pretensão (características naturais, 
usos do solo, infra-estruturas existentes, entre outros); 
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d) Estudo prévio da proposta de ocupação com a definição dos sistemas gerais, usos globais, traçados 
das redes e serviços fundamentais, e definição espacial das etapas de ação - neste estudo prévio 
(com escalas compatíveis com os conteúdos materiais exigíveis) é importante que estejam 
referenciados e definidos elementos vinculativos e as indicações ou critérios de ordenamento de 
carácter indicativo que servirão de guia para posterior desenvolvimento do plano e projetos de 
execução da respectiva operação urbanística; 

e) Normas urbanísticas para o desenvolvimento do plano e execução da urbanização e que conterão 
todos os critérios de ordenamento, composição espacial, características dos edifícios, dos 
equipamentos, dos sistemas viários e outras infra-estruturas e, em geral, todas as orientações e 
normas regulamentares; 

f) Definição dos usos globais e respectivos parâmetros (dentro das limitações impostas pelos 
instrumentos de gestão territorial aplicáveis), e restantes valores para a distribuição equitativa de 
encargos e benefícios incluindo o cálculo do aproveitamento lucrativo tipo da(s) unidade(s) de 
execução. 

 

9.4. Conteúdo da proposta jurídico – económica 

Da proposta de PAT terá obrigatoriamente de fazer parte a proposta jurídico-económica que determina, 
provisoriamente, as condições jurídicas, económicas e financeiras da execução da intervenção, e que, 
posteriormente, se transformará em contrato de urbanização, estipulando os direitos e as obrigações dos 
participantes na execução da ação urbanística.  

Não serão aceites propostas que tenham omissões, erros ou abstracções que não permitam conhecer 
claramente tudo o que a câmara municipal considere fundamental. 

A proposta deverá incluir, a documentação relativa aos seguintes aspectos: 

a) Regulamento das relações do promotor urbanístico com os proprietários, especificando a 
modalidade de retribuição ao promotor e informação suficiente que permita aos proprietários 
conhecerem as consequências económicas que decorram para eles da proposta e a escolha de cada 
modalidade de retribuição; 

b) Certificação da titularidade e identificação gráfica e cadastral dos terrenos objeto da operação 
urbanística colocados à disposição do promotor urbanístico, sejam de sua propriedade ou de outros 
proprietários com os quais tem procuração que permite afecta-los, com garantia real inscrita no 
registo de propriedade para o cumprimento das obrigações próprias do dito promotor urbanístico 
ou contrato, com assinaturas reconhecidas notarialmente, para assegurar a execução dos objectivos 
essenciais e complementares da operação urbanística. A afectação será transferida para as parcelas 
ou lotes em consequência do processo de execução urbanística do plano a desenvolver; 

c) Quadro resumo dos dados económicos relevantes, incluindo a estruturação e aplicação dos 
mecanismos de perequação dos benefícios e encargos à(s) unidade(s) de execução; 

d) Demonstração das competências financeiras do proponente, que garanta a execução da ação em 
causa. 
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9.5. Equipa técnica 

Tendo em conta as características do NDT e a forma de execução, quer para efeitos da elaboração da 
proposta de PAT como do plano, a equipa técnica será obrigatoriamente multidisciplinar constituída, pelo 
menos por: 

- Um arquiteto; 

- Um engenheiro civil ou engenheiro técnico civil; 

- Um arquiteto paisagista; 

- Um técnico urbanista; 

- Um técnico de turismo; 

- Um licenciado em direito. 

À equipa acima definida deverão acrescer técnicos com formação adequada no que concerne às avaliações 
ambiental e económica. 

O acompanhamento interno será assegurado pelo Departamento de Infraestruturas e Urbanismo, ao qual 
caberá a coordenação do processo com o promotor urbanístico e demais intervenientes. 

O acompanhamento externo será garantido pela CCDR Algarve, e serão efetuadas consultas setoriais às 
entidades representativas dos interesses a ponderar. 

 

10. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Os critérios de qualificação das propostas são os que constam do artigo 89.º-G do regulamento do PDM de 
Faro, conjugados com o disposto no PROT Algarve, e que se transcrevem: 

a) Critérios de qualificação urbanística: 

i) A cada NDT corresponde uma área de solo contínua e mínima de 25 hectares, sendo de 70 
hectares no caso de se localizar numa área classificada; 

ii) A área máxima urbanizável (área a dotar de infra-estruturas urbanísticas a edificar) não será 
superior a 30% da área total do NDT, sendo que a restante área deve compreender as áreas de 
equipamentos (como o golfe), e os espaços verdes adequados, desempenhando também 
funções de enquadramento; 

iii) A densidade de ocupação bruta máxima correspondente a cada área urbanizável não deve ser 
superior a 60 camas por hectare, podendo ser de 100 camas por hectare em parcelas ocupadas 
exclusivamente com hotéis e pousadas; em áreas classificadas a densidade máxima será de 20 
camas por hectare, podendo ser de 30 camas por hectare em parcelas ocupadas 
exclusivamente com hotéis e pousadas; 

iv) A composição urbana de cada NDT deve corresponder a nucleações que traduzam menores 
extensões de infra-estruturas para a globalidade do NDT; 

v) No que concerne às tipologias turísticas: Na faixa costeira entre os 500 e 2000 metros, 
admitem-se exclusivamente hotéis de 4 e 5 estrelas, isoladamente ou integrados em conjuntos 
turísticos, e aldeamentos turísticos, também de 4 e 5 estrelas, afetos ao turismo e sempre 
integrados em conjuntos turísticos, e ainda pousadas; No restante território fora da faixa 
costeira, admitem-se hotéis de 4 e 5 estrelas, isoladamente ou integrados em conjuntos 
turísticos, e aldeamentos turísticos e hotéis apartamentos, também de 4 e 5 estrelas, sempre 
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integrados em conjuntos turísticos, e ainda pousadas, devendo todas as tipologias turísticas 
corresponder, no mínimo, a 70 % da capacidade total do NDT; 

vi) Compatibilidade entre as características de ocupação de uso do solo propostas com o sítio e a 
sua área de enquadramento, designadamente, em termos do seu valor ambiental, patrimonial 
e paisagístico; 

vii) O NDT deve dispor de acessos rodoviários adequados. 

b) Critérios de qualificação económica e social: 

i) O empreendimento turístico deve promover a criação de postos de trabalho diretos e 
investimentos em novas infraestruturas turísticas e de lazer que se considerem relevantes para 
as novas áreas em que se inserem; 

ii) O projeto assuma um carácter inequivocamente turístico, traduzido não apenas na solução 
urbanística, arquitetónica, paisagística e ambiental, mas também no modelo de exploração e 
gestão, sendo que a contratualização, para efeitos de concretização do NDT, deve assegurar a 
manutenção destas características ao longo do período da sua vida útil. 

c) Critérios de qualificação ambiental: 

i) Disponibilidade sustentável e durável de água suficiente, em quantidade e qualidade, através 
das origens mais adequadas; 

ii) Garantia de tratamento dos efluentes líquidos, na sua totalidade; 

iii) Adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos; 

iv) Compromisso de obter a certificação de todo o empreendimento pela Norma ISO 14001; 

v) Compromisso de assumir as obrigações decorrentes das medidas de minimização de impactes 
ambientais que vierem a ser determinadas em avaliação de impacte ambiental. 

No programa de concurso e caderno de encargos serão assinalados, por ordem decrescente de importância 
e com a ponderação que lhe é atribuída, os critérios objetivos que devem servir de base para a avaliação e 
adjudicação da proposta de PAT. 

Os critérios de avaliação valorizarão, com carácter independente, os documentos correspondentes à 
proposta técnica e à proposta jurídico – económica. 

Os critérios de avaliação relativos à proposta técnica do plano são os que constam do artigo 89.º-I do 
regulamento do PDM de Faro, sendo que os factores e subfactores necessários e adequados à aplicação dos 
critérios indicados anteriormente serão aprovados pela câmara municipal, nos termos a definir no caderno 
de encargos do concurso público a promover. 

Consideram-se para os devidos efeitos os seguintes critérios de avaliação da proposta técnica: 

a) Critérios de avaliação urbanísticos: 

i) Compatibilidade com os fins do PROT Algarve; 

ii) Qualidade da solução urbanística e arquitectónica proposta; 

iii) Qualidade dos espaços públicos previstos; 

iv) Integração de usos, nomeadamente turísticos, de habitação, de lazer e de serviços culturais, 
potenciados pelo projecto; 
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v) Integração e valorização paisagística; 

vi) Classificação proposta para empreendimentos turísticos. 

b) Critérios de avaliação económica e social: 

i) Compatibilidade com os fins do PROT Algarve; 

ii) Número total e qualificação dos postos de trabalho diretos criados; 

iii) Volume e sustentabilidade do investimento associado; 

iv) Contribuição para a diversificação da oferta turística regional, explorando segmentos de maior 
valor acrescentado; 

v) Atividades de promoção intensiva do conhecimento associadas; 

vi) Programa de responsabilidade social prosseguida pela entidade concorrente nos últimos dois 
anos. 

c) Critérios de avaliação ambiental: 

i) Compatibilidade com os fins do PROT Algarve; 

ii) Sustentabilidade da arquitectura e da solução urbanística proposta; 

iii) Qualificação ambiental da área envolvente associada ao projecto; 

iv) Eficiência energética, em especial no que respeita ao uso de energias renováveis; 

v) Adequação da solução adotada em matéria da gestão de resíduos; 

vi) Adequação das soluções de minimização e compensações dos impactes ambientais associados à 
execução do projeto; 

vii) Adequação da solução de certificação ambiental proposta e dos sistemas de monitorização; 

viii) Seleção de espécies vegetais adaptadas às condições edafo-climáticas do sítio; 

ix) Reabilitação ambiental e paisagística de áreas que o requeiram, no sítio e na sua envolvente e 
manutenção permanente dos seus valores ambientais e paisagísticos. 

Os critérios de avaliação relativos à proposta jurídico-económica valorizarão, entre outros, os seguintes 
aspectos: 

a) Investimento em programas de reabilitação paisagística rústica ou urbana no exterior do âmbito 
espacial do programa, com objectivos complementares ao mesmo; 

b) Investimento na requalificação de áreas urbano-turísticas (nos termos do número 2.1.4 do Capitulo 
V do PROT Algarve); 

c) Número, projeto, localização e qualidade dos fogos submetidos a regime de custos controlados que 
o promotor urbanístico se comprometa a promover; 

d) Financiamento de programas e atividades intensivas de conhecimento, com a liderança ou 
participação de centros de investigação da Universidade do Algarve, envolvidos numa parceria 
destinada a criar sinergias em torno de projetos inovadores e certificados por uma entidade 
credível, como por exemplo, a Fundação de Ciência e Tecnologia. 
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11. CONCORRENTES/PROMOTORES URBANÍSTICOS 

11.1. Características e obrigações 

As regras referentes aos concorrentes são as que constam do artigo 89.º-F do regulamento do PDM de Faro 
podendo vir a ser mais especificadas no procedimento de concurso público, contudo, salienta-se o facto de 
poderem apresentar proposta e ser promotores urbanísticos para implementação de NDT, bem como, 
promover a ação urbanística, todas as pessoas singulares ou coletivas, portuguesas ou estrangeiras, que 
tenham plena capacidade de atuar, sejam ou não proprietários dos terrenos afetados desde que 
apresentem legitimidade para o efeito, e reúnam as condições de capacidade económica, financeira, 
técnica e profissional exigíveis em cada caso, conformes com os critérios de admissão estabelecidos nas 
peças concursais, a elaborar numa fase posterior, e devidamente identificados pelo Município no anúncio 
de concurso. 

O promotor obriga-se a elaborar o plano de pormenor e o projeto de urbanização, a apresentar uma 
proposta de contrato de urbanização e o modelo de execução da operação urbanística e de gestão da área 
intervencionada. Ou seja, o contrato incluirá a elaboração do plano, do projecto de urbanização e sua 
execução no prazo fixado, e uma percentagem de edificação a concretizar no mesmo prazo para que em 
todos os projetos as camas turísticas estejam em funcionamento antes das restantes. 

Os custos da urbanização serão suportados pelo promotor, bem como, a compensação e/ou cedência ao 
Município das áreas para a instalação ou reforço dos sistemas gerais e das infraestruturas exteriores aos 
prédios que compõem a(s) unidade)s) de execução assim como as áreas, previstas na lei, para 
equipamentos e infraestruturas locais. Caso a intervenção contemple prédios de terceiros, o promotor 
obrigar-se-á a fazer constar os compromissos assumidos nos seus atos ou contratos, que se sub-rogarão no 
lugar daquele. 

A percentagem de edificação simultânea com as obras de urbanização deve ser igual ou superior a 60%, que 
garanta que, em todos os projetos, as camas turísticas estejam em funcionamento antes das restantes. 

 

11.2. Garantias a prestar ao município 

O concorrente vencedor do procedimento concursal para execução do NDT do concelho de Faro terá de 
constituir uma caução (mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, depósito em 
numerário ou seguro caução), nos termos análogos ao consagrado no nº 3 do artigo 89.º do Código dos 
Contratos Públicos, no momento da celebração do contrato para planeamento, equivalente a 0,25% da 
estimativa do investimento na operação urbanística, excluindo o valor do terreno, o equipamento móvel e o 
IVA aplicável e em vigor, nas condições a determinar nas peças do programa de concurso a elaborar. 
 
Esta caução será libertada com a celebração do contrato de urbanização. 
 
Será ainda prestada pelo promotor urbanístico uma outra caução, com base no artigo 54.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, na sua redação em vigor, a qual será apresentada após a 
notificação da decisão de aprovação do plano de pormenor, no momento da celebração do contrato de 
urbanização, nos termos consagrados no nº 3 do artigo 8.º de Decreto Regulamentar nº 15/2015, de 19 de 
agosto, em montante de definir pela câmara municipal com base nos dados e valores que constarem do 
conteúdo material e documental do plano. 
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