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INTRODUÇÃO 

Refere-se o presente trabalho à elaboração do Relatório que respeita ao REOT – Relatório do 

Estado do Ordenamento do Território. Este Relatório do REOT tem em anexo dois outros Estudos, 

que o suportaram: 

 

• Relatório de Avaliação da Execução do Plano Director Municipal de Faro, 2008, 

Munícipio de Faro, Equipa Multidisciplinar da Revisão do PDM (ANEXO 1); 

• Contributos dos vários Departamentos da Câmara Municipal de Faro para a 

elaboração do REOT (ANEXO 2), a saber: 

o Departamento de Planeamento Estratégico – Dr. João Vargas 

o Departamento de Projectos, Obras e Equipamentos Municipais – Engª Virgínia 

Abreu 

o Fagar – Engª Carla Magalhães 

o Divisão de Sistemas de Informação e Comunicação – Dr. Francisco Sousa 

o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros – Engª Susana Pais 

o Departamento de Apoio Jurídico e Contencioso – Drª Ofélia Ramos 

o Divisão de Acção Social – Drª Ana Isabel Pereira 

o Departamento de Cultura – Drª Cristina Neto 

o Divisão de Educação – Dr. José Domingos 

o Gabinete de Apoio à Presidência – Engª Natacha Alentejano 

o Departamento de Administração e Finanças – Drª Maria Antónia Nascimento 

o Departamento de Urbanismo – Arqtº Armando Cochado 

 

O presente Relatório está organizado em quatro Partes. Na primeira procedemos ao 

enquadramento contextual da elaboração do Plano Director Municipal em vigor, PDM-95, e no 

segundo à análise das dinâmicas entretanto verificadas (1995 - 2011)e ao nível de execução 

daquele instrumento de planeamento. 

 

Nas Partes III e IV, analisa-se o novo contexto estratégico e de planeamento que enquadrará a 

Revisão do PDM, terminando com um conjunto de recomendações que possam contribuir para a 

reflexão que deverá nortear a referida revisão. 
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 PARTE I – ENQUADRAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL EM VIGOR, PDM - 95 

 

1. CONTEXTO E ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO – EVOLUÇÃO 

 

1.1. EVOLUÇÃO DO QUADRO LEGAL  

 

A política de ordenamento do território não dispôs até finais dos anos 90 de um instrumento legal 

integrador, não obstante os progressos resultantes de várias iniciativas legislativas, de que resultou 

um conjunto de instrumentos de planeamento e ordenamento territorial: em 1982 são instituídos os 

Planos Directores Municipais (PDM) (Decreto-lei nº 208/82, de 26 de Maio); no ano seguinte criam-

se os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) (Decreto-Lei nº 338/83, de 20 de 

Julho); em 1990 há uma primeira tentativa de integrar várias figuras de planos de ordenamento do 

território (Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março); em 1993 são criados os Planos Especiais de 

Ordenamento do território (PEOT), que, de acordo com o mesmo diploma, deveriam ser articulados 

com outros instrumentos de ordenamento do território (Decreto-lei nº 151/95, de 24 de Junho). 

 

Finalmente, em 1998, através da Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, o País passa a dispor de uma Lei 

de Bases de Política de Ordenamento do Território e Urbanismo, que define globalmente os 

objectivos e princípios desta política e estabelece o conjunto coerente e articulado dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito nacional, regional e local, em que ela assenta e 

que constitui o sistema de gestão territorial (SGT). 

 

Desenvolvendo as orientações daquela Lei de Bases, o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro 

(alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro) precisa e aprofunda os conceitos, 

objectivos e conteúdos dos vários IGT e o respectivo regime de coordenação.1 

 

Neste contexto o Plano Director Municipal de Faro corresponde à fase de planeamento dos 

territórios municipais enquadrados pelo Decreto-Lei 69/90, tendo sido enquadrado pelo PROT – 

Algarve, um dos primeiros Planos Regionais de Ordenamento do Território. 

                                                 
1 Relatório do PNPOT, 2007, pp3. 
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1.2. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE - 1991 

 
O primeiro Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve foi aprovado pelo Decreto 

Regulamentar nº11/91, de 21 de Março e “constituiu um instrumento de ordenamento do território 

concebido para procurar inverter as tendências de uma gestão territorial verdadeiramente 

ameaçadora não apenas dos valores ambientais do Algarve, mas também do seu próprio futuro 

económico” (preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros nº 126/2001). 

 

Os estudos do PROT de 91 apontavam, fundamentalmente, para a diversificação da estrutura 

económica procurando o desenvolvimento mais equilibrado dos diversos sectores 

económicos, mas dando prioridade à indústria transformadora. No cenário apontado, o 

turismo manter-se-ia como sector importante, continuando a desenvolver-se mas sem se configurar 

como sector dominante. 

 

À indústria era dada prioridade a fim de ser vencida a difícil fase de arranque do sector. A 

construção civil era mobilizada principalmente pela construção de infraestruturas, de novas 

instalações industriais, e de habitação. 

 

No sector das pescas previa-se o aumento da produtividade no sector, com a consequente 

transferência de mão-de-obra para outras profissões, e o fomento significativo da aquacultura. 

 

Também na agricultura perspectivava-se o aumento da produtividade através da exploração mais 

racional dos recursos, com diminuição do número de explorações e aumento da área por 

exploração. 

 

O Relatório do PDM salienta, neste âmbito, que “as estratégias formuladas no PROT, no que 

implicam de contenção de tendências instaladas, nomeadamente, quanto à expansão do turismo e 

do sector imobiliário, e a dinamização de sectores sem dinâmica de expansão e modernização, 

caso das indústrias e das pescas, exige a adopção de políticas sectoriais da administração pública 

que, até ao momento, não se manifestaram se forma consequente e consertada e que, a não se 

concretizarem poderão tornar inoperantes muitas das propostas de reordenamento do território. 

Esta poderá constituir a principal dificuldade à adopção destas estratégias e à mobilização das 

forças sociais e dos investimentos necessários à sua concretização” (relatório PDM, pp19). 

 

O PDM de Faro foi elaborado num importante contexto de mudança, em pleno processo de reforço 

da integração europeia, em que por esta razão se assistia a uma mudança significativa do quadro 
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jurídico e institucional do planeamento urbanístico, que viria a exigir a revisão e adaptação dos 

processos de gestão dos municípios, mas também dos departamentos da Administração Central 

com jurisdição no Território. 

 

O PROT constituía-se, assim, como o quadro de directrizes regionais que serviu de enquadramento 

aos instrumentos de gestão municipal. 

 

No Relatório do Plano é salientado este contexto de mudança, quando se refere que “O PDM 

deverá traduzir não apenas os condicionamentos e as condições de uso do território concelhio, 

mas antes de mais, formular um projecto para o Município, assente numa estratégia de 

ordenamento que permita a Faro enfrentar os desafios de Futuro, mobilizar o interesse público 

e privado em torno de projectos fundamentais para o concelho, e responder às novas exigências 

sociais, culturais e económicas, que se colocarão com o desenvolvimento global do país, e com o 

surgimento de novos espaços e de novas relações territoriais” (Relatório, 1994, pp8). 

 

O PROT de 90, parte dos princípios gerais e objectivos de nível superior à época 2, e assume uma 

opção estratégica de desenvolvimento assente no desenvolvimento integrado da Região e a 

valorização de todas as suas potencialidades, tal como já referido anteriormente. Esta opção 

passaria por robustecer a economia do Algarve e torná-la competitiva no espaço europeu, 

sobretudo através do contrabalançar do modelo de crescimento exclusivamente baseado no 

turismo e por recentrar a actividade económica nos pólos da agricultura e da pesca, 

tradicionalmente radicadas na Região e com perspectivas de evolução. Passaria também pela 

promoção de actividades portadoras de futuro, designadamente no domínio das indústrias 

tecnologicamente evoluídas e dos serviços avançados. 

 

Esta opção de carácter estratégico é reflectida nos objectivos específicos regionais: 

• Garantir condições para o desenvolvimento socioeconómico equilibrado; 

• Utilizar racionalmente o espaço; 

• Gerir responsavelmente os recursos naturais e proteger o ambiente. 

 

A Cidade de Faro constitui o único Centro Regional, na hierarquização da rede urbana definida pelo 

PROT, que classifica Portimão como único centro sub-regional, Loulé como único centro com 

funções sub-regionais, distribuindo os restantes como centros supra-concelhios, básicos e com 

funções básicas. 

                                                 
2 As Grandes Opções do Plano – Portugal 1992; O Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (1989-93); A Carta 
Europeia de Ordenamento do Território e outras resoluções no âmbito do Conselho da Europa, com implicações sobre 
utilização do recurso “solo”; programa de Desenvolvimento Regional do Algarve 1986-90, e sua actualização para o 
período de 1990-93; Programas Operacionais do Sotavento e do Barlavento. 
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Um dos princípios elencados é Reforçar o nível de centros intermédios e principalmente o de Faro 

como Centro Regional. Aqui o PROT explicita que. “Faro, para vir de facto a ser o centro superior 

da Região, deverá suprir uma série de carências actualmente existentes. É de referir a ausência de 

um Tribunal da Relação, de algumas repartições regionais da Administração Central (Educação, 

Estradas, entre outras), o papel ainda modesto da Universidade e do Politécnico, as carências na 

área cultural (p.ex. teatro, biblioteca científica), a falta de hotéis modernos e de atractivos turísticos, 

tais como um aquário / jardim zoológico, centro histórico recuperado e valorizado, a falta de 

grandes superfícies comerciais, entre outros. Urge promover o desenvolvimento urbano da área 

central da cidade e organizar o tráfego intra-urbano” (relatório PROT, 1990, pp38). 

 

No que respeita aos princípios de ordenamento do território o PDM de Faro traduziu e explicitou a 

hierarquia urbana proposta pelo PROT, que apontava Faro como “Centro Superior” que 

correspondia ao nível mais elevado de equipamentos, serviços e funções na estrutura urbana da 

Região. Por outro lado, os aglomerados de Estói, Stª. Bárbara de Nexe, Conceição e Montenegro 

foram considerados tal como no PROT como áreas a consolidar, sendo Estói um Centro de 

Funções Básicas. 

 

Realça ainda o facto da proximidade entre Faro e Olhão sugerirem uma cooperação estreita no que 

se refere ao planeamento e à localização de equipamentos especializados com influência regional 

(complementaridade de funções destes dois centros), bem como a necessidade do reforço de 

Portimão como o Centro do Barlavento, por excelência. 

 

Para além do estabelecimento da centralidade dos núcleos urbanos, o PROT atribui funções 

específicas aos aglomerados, no sentido de “orientar acções que visem garantir o suporte da base 

económica, na óptica dum desenvolvimento equilibrado e harmoniosos”. Assim, eram atribuídas as 

funções (I), H e (T) à cidade de Faro que correspondiam a: 

(I) – Consolidação da actividade industrial; 

H  – reforço / Expansão do parque habitacional; 

(T) – Localidade importante para a actividade turísticas / preferência para a sua 

consolidação. 

 

A Estói não é atribuída função específica, assim como em relação à cidade de Faro o terciário não 

surge no PROT como função específica, função essa, a que se deu uma importância estratégica no 

PDM. 

 

A estrutura da rede viária proposta pelo PROT foi respeitada e completada, assim como a 

hierarquia apontada, articulando-a com os critérios que orientaram a definição da rede urbana. O 
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PDM considerou o corredor alternativo a Norte da Cidade (Variante de Faro), bem como a nova via 

de caminho de ferro (Variante à cidade) e ainda a nova via de acesso ao aeroporto internacional, 

não contemplada no PROT, mas prevista pela Junta Autónoma das Estradas. 

 

No PDM acentuava-se, assim, o papel de Faro como centro principal da região, polifuncional mas 

predominantemente terciário, cujo desenvolvimento e qualificação se considerava estratégico para 

a região no novo quadro da integração comunitária, no qual se perspectivava uma forte influência e 

polarização dos centros urbanos do Sul de Espanha (Sevilha e Huelva) fortemente favorecidos por 

novas acessibilidades criadas com a integração da Andaluzia na rede de auto-estradas europeias e 

na rede de comboios de alta velocidade (CAV). 

 

Neste sentido, o PDM de Faro, completava o PROT-Algarve propondo: 

• O reforço e modernização da estrutura de serviços públicos e privados em Faro; 

• A instalação em Faro de Equipamentos especializados de nível supra-municipal e regional que 

reforçassem as funções centrais de nível superior; 

• A criação de um pólo tecnológico de nível regional; 

• O reforço da dimensão demográfica da cidade através de um aumento da oferta habitacional. 
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1.3. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

Nos primeiros anos deste século, Portugal vai ajustando o seu posicionamento estratégico ibérico e 

europeu, no contexto do reforço e progressivo alargamento da Comunidade Europeia. 

 

Em 2007 é publicado o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que constitui 

o instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de âmbito nacional, com 

precedência em relação aos restantes instrumentos de gestão territorial. 

 

No enquadramento de Portugal na Península Ibérica, o Relatório do PNPOT evidencia as duas 

componentes estruturais maiores que integram a Península Ibérica: o núcleo continental, a Meseta, 

e as fachadas (orlas) marítimas, sendo que a estas há que juntar a dimensão insular, de grande 

valor estratégico, tanto no Atlântico (Canárias, Açores e Madeira) como no Mediterrâneo (Baleares) 

(Ver Figura). 

 

Figura 1 – Península Ibérica – Grandes Conjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do PNPOT, 2007. 
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De acordo com o PNPOT, o perfil estratégico da cooperação transfronteiriça em 2007-2013 vai 

centrar-se, em especial, na organização territorial e nos recursos comuns tendo em vista o 

aprofundamento das experiências de cooperação no domínio do desenvolvimento e do 

ordenamento dos espaços transfronteiriços, pela procura se soluções conjuntas para problemas 

que são comuns aos dois lados da fronteira (Relatório PNPOT, pp23). 

 

Figura 2 – Cooperação Transfronteiriça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do PNPOT, 2007. 
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A coerência do ordenamento do conjunto da Península deverá implicar, desde logo, maior 

cooperação no planeamento estratégico das fachadas marítimas, dotadas de complementaridades 

mas competindo também em várias frentes. O esforço de cooperação é particularmente necessário 

no domínio dos valores ambientais, com destaque para a gestão conjunta dos recursos 

hidrológicos, onde se têm aliás conseguido importantes progressos (idem). 

 

Figura 3 – População das Regiões Metropolitanas e Cidades da Península Ibérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do PNPOT, 2007. 

 

O desenvolvimento das cidades médias portuguesas das áreas fronteiriças contribuiu para dar 

maior coerência à rede urbana peninsular. O “fim da fronteira” não beneficiou apenas as cidades 

médias espanholas próximas da fronteira e dotadas de um maior potencial interactivo, resultante da 

sua população e do nível de concentração de funções públicas e privadas. O dinamismo destas 

cidades espanholas estimulou o desenvolvimento das cidades portuguesas próximas da fronteira, 

através do incremento de trocas comerciais, da expansão do turismo e da cooperação técnica, 

científica e cultural. Assim se passou na fronteira do Minho (Vigo/Pontevedra em relação a Viana 

do Castelo ou Braga), em Trás-os-Montes (Ourense e Chaves, Zamora/Léon e Bragança), na Beira 
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(Salamanca em relação à Guarda e à Covilhã, e Plasência e Cáceres para Castelo Branco), no 

Alentejo (Cáceres e Portalegre) e no Algarve (Huelva e Sevilha em relação ao “grande 

Faro”.(idem, pp25). 

 

Figura 4 – Sistema urbano em Portugal Continental e  

Acessibilidades e Conectividade Internacional em Portugal Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do PNPOT, 2007. 

 

Parece-nos importante relevar alguns aspectos do contexto estratégico do PNPOT (com referência 

a 2007), bem como das opções estratégicas territoriais para a Região do Algarve nele contidas, 

sobretudo porque existem alterações profundas de pressupostos, que aliás vêm também a ser 

reflectidas no novo Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve de 
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2007).  Será certamente, cremos, de uma leitura cruzada de evolução da última década e 

meia, que será possível retirar algumas ilações, a aprofundar em sede de revisão do PDM. 

 

Assim, e no que se refere ao contexto estratégico, o PNPOT salienta o facto do Algarve representar 

perto de 4% do PIB nacional, sendo contudo a sua importância económica claramente superior. 

Região fortemente internacionalizada pela via das actividades turísticas seria responsável por cerca 

de 8% das exportações nacionais de bens e serviços (Relatório PNPOT, pp116). 

 

• É uma das regiões mais dinâmicas do País, com um crescimento populacional elevado 

(16% entre 1991 e 2001, explicado exclusivamente pela atracção de emigrantes) 

acompanhado por uma expansão do produto regional também substancialmente superior 

à média nacional. 

o Entre 2001 e 2011 a Região mantém um crescimento elevado de 14%. 

• Nas últimas décadas o desenvolvimento do Algarve baseou-se quase exclusivamente na 

exploração intensa de factores territoriais, em particular os ligados ao clima, ao sol e à 

praia. 

• Conseguiu criar uma imagem internacional que se traduziu num forte crescimento de 

fluxos turísticos; 

• Gerou-se uma procura de espaços residenciais que, envolvendo também elementos 

determinantes de especulação fundiária, alimentou um grande dinamismo da construção 

civil, tendo o ritmo da construção acelerado fortemente no final dos anos 90. 

• A produção industrial entrou em regressão e, salvo pequenas excepções, só sobreviveram 

algumas actividades mais directamente ligadas ao mercado turístico ou à construção civil. 

• A agricultura sofreu igualmente um rápido declínio, não representando mais de 5% da 

economia regional; 

 

O Algarve transformou-se numa economia de construção e de serviços, mas sem que o 

impulso do turismo se tenha traduzido em equivalente qualificação do terciário. Apenas a 

Universidade traduziu a instalação de serviços com um âmbito supra-regional (idem). 

 

 

Desta análise conclui-se que o modelo dos anos 90 reflectido no 1º PROT, apoiado na 

diversificação e equilíbrio da estrutura económica regional, particularmente em relação ao 

turismo, não se verificou. Ao contrário, o turismo é agora (e definitivamente) assumido como 

o catalisador das actividades económicas regionais. 
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Em termos prospectivos, o PNPOT evidencia a necessidade de qualificar a estrutura económica e 

encontrar um modelo de desenvolvimento alternativo ao tendencial, sublinhando que o Algarve tem 

condições para se afirmar como uma região competitiva no contexto da sociedade do 

conhecimento e para se assumir como um espaço essencial para a internacionalização da 

economia nacional, conjugando quatro vectores de evolução: a) diversificação e qualificação dos 

serviços turísticos, combinando o crescimento do sector com fortes melhorias de qualidade; b) 

elevado crescimento dos serviços mercantis, com exploração das oportunidades de 

desenvolvimento de uma base de serviços empresariais necessários à qualificação das actividades 

da região e de criação de novos nichos de serviços de “exportação”; c) recuperação do papel 

exportador da agricultura, pescas e indústria, com integração destes sectores na cadeia de 

fornecimento das actividades turísticas; e d) aposta nas actividades intensivas em 

conhecimento, quer no domínio da indústria e dos serviços, quer nos domínios do ensino, da 

investigação e da cultura, e, em particular, nos segmentos associados ao turismo e que mais 

facilmente possam por estes ser impulsionados. 

 

Os cenários do PNPOT que assumem esta evolução apontam para que o Algarve continue a 

reforçar o seu peso económico no conjunto do País, na base de uma economia fortemente 

terciarizada, onde ao lado de serviços turísticos diversificados e qualificados, tem relevo um 

segmento de serviços avançados dirigidos a procuras exteriores. Nesta perspectiva, o Algarve 

deve procurar uma integração competitiva no contexto das regiões europeias, o que passa não 

apenas pela inserção nas redes transeuropeias e pela exploração das oportunidades que daí 

decorrem mas, sobretudo, por uma participação liderante em redes e programas de 

cooperação e pela afirmação da região como localização competitiva de funções terciárias de 

âmbito europeu. O potencial, a estrutura e as dinâmicas do sistema urbano serão decisivos 

para a qualificação da oferta de serviços e para a implantação de actividades inovadoras que 

reforcem a competitividade internacional da economia do Algarve (Relatório PNPOT, pp117 e 

seguintes). 

 

A estratégia de desenvolvimento, a longo prazo, apontado no PNPOT para o Algarve privilegia 

quatro grandes objectivos estratégicos: 

1º - Qualificar e diversificar o cluster Turismo/Lazer; 

2º - Robustecer e qualificar a economia e promover actividades intensivas em conhecimento; 

3º - Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

4º - Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

No contexto das opções estratégicas territoriais apenas é feita uma referência espacialmente 

localizada, onde se inclui Faro, e que é: 
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• Assumir o papel estratégico das aglomerações de Castro Marim - Vila Real de Santo 

António, articulada com Tavira, e de Faro – Loulé - Olhão e Portimão – Lagos - Lagoa, 

incluindo a zona de charneira de Albufeira, para a inserção internacional da Região e 

promover condições de desenvolvimento de equipamentos e funções de projecção 

internacional. 

As restantes opções estratégicas poder-se-ão concretizar tanto em Faro, ou no conjunto de Faro-

Loulé-Olhão, como noutros conjuntos ou aglomerados da Região. 

 

Por fim, o modelo territorial do PNPOT, sintetizado nas duas figuras seguintes, releva que os 

principais motores da competitividade situar-se-ão no litoral e estruturar-se-ão em torno de pólos 

urbanos articulados em sistemas policênctricos: para além dos Arcos Metropolitanos do Porto, 

Centro Litoral e de Lisboa, o Arco Metropolitano do Algarve, polinucleado e tendencialmente linear, 

projectando o seu dinamismo, segundo modelos de desenvolvimento diferenciados, para o interior 

e ao longo da Costa Vicentina e do Rio Guadiana. 
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1.4. PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO 

 

A Constituição da República Portuguesa contemplou pela primeira vez a regionalização em 

Portugal Continental, em 1976. Mas o processo da sua implementação sofreu sucessivos 

adiamentos por parte dos governos, nas décadas seguintes. Contudo, a partir dos anos 90, a 

discussão em torno da regionalização intensificou-se concluindo-se pela necessidade de colocar 

em prática o processo, sendo que, com a revisão constitucional de 1997, a regionalização passou a 

ser, obrigatoriamente, alvo de referendo.  

 

No dia 8 de Novembro de 1998, a proposta de regionalização de Portugal Continental em 8 regiões 

distintas – Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, 

Estremadura e Ribatejo, Região de Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve – foi levada a referendo, 

mas a elevada abstenção verificada levou a que este fosse considerado como não vinculativo. 

 

A realização do Plano Director Municipal de Faro, bem como do Plano Estratégico de Faro, 

aconteceram precisamente no período de intensificação da discussão sobre a criação de Regiões, 

acreditando-se que seria concretizado. 

 

Figura 5.- Proposta de criação de Regiões 
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1.5. INTEGRAÇÃO EUROPEIA, INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 

 

Portugal integrou a União Europeia em Janeiro de 1986. A partir dessa data, e à semelhança dos 

outros países membros, teve a possibilidade de se candidatar ao co-financiamento europeu que, 

associado a investimento nacional público e privado, constituiu um apoio determinante na 

realização de numerosas acções de desenvolvimento. 

 

A entrada em vigor do PDM de Faro coincidiu com o início do segundo Quadro Comunitário de 

Apoio (QCA II, 1994-1999).  

 

O QCA II teve como objectivos: a aproximação de Portugal à União Europeia e a redução das 

assimetrias regionais internas e apoiou-se num conjunto de programas por sector e por região, 

designados intervenções operacionais.  

 

Foram desenvolvidos 17 Programas Operacionais agrupados em 4 Eixos Prioritários (EIXO 1 - 

Qualificar os Recursos Humanos e o Emprego, EIXO 2 - Reforçar os Factores de Competitividade 

da Economia, EIXO 3 - Promover a Qualidade de Vida e a Coesão Social e EIXO 4 - Fortalecer a 

Base Económica Regional), que traduziram objectivos estratégicos da política de desenvolvimento 

do país. 

 

O Programa Operacional do Algarve para o mesmo período (PROA – 94/99 -2001) contou com 34 

Unidades de Gestão, tendo sido homologados 189 projectos envolvendo um investimento de cerca 

de 29.584 mil contos.  

 

Da análise global deste programa é possível concluir que os sectores de maior concentração do 

investimento aprovado foram as Acessibilidades, o Ambiente e a Renovação Urbana, os quais 

corresponderam às prioridades estabelecidas no Programa Regional. 
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No seu conjunto o investimento naqueles sectores representou perto de 77% do investimento 

aprovado. Em seguida surgem as infraestruturas ligadas ao desporto e Cultura (11%), bem como 

os apoios prestados às Actividades Económicas (6%), aos Estudos, Investigação e 

Desenvolvimento (1%) e a Outros Sectores. 

 

Figura 6 – PROA – Programa Operacional do Algarve – 94/99 

Investimento por Concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCDR Algarve, Relatório Final de Execução, PROA Programa Operacional do Algarve, 2001. 

 

Faro, a par de Olhão e de Portimão foram os concelhos com maior volume de investimento. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO 

Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) 

 

 

Dezembro 2011  
19

No Sub-Programa A – Infraestruturas de Apoio ao Desenvolvimento Local, Faro concretizou 

projectos com um investimento elegível global de cerca de 3,5 milhões de Euros, dos quais 16% 

referem-se a projectos de requalificação urbana, 35% estão associados a infraestruturas 

(abastecimento de água, sobretudo), e 49% a projectos da rede viária. 

 

No Sub-Programa B – Acções de Apoio ao Desenvolvimento da Região, Faro concretizou 

projectos com um investimento elegível de cerca de 9,8 milhões de Euros, dos quais 83% 

respeitam a dois projectos muito relevantes: a Variante de Faro – Nó do aeroporto / EN2 e o 

Estacionamento no Largo de São Francisco, Acessos e Recuperação da Muralha. Os restantes 

13% de investimento distribuíram-se pelo Projecto do Interceptor de Águas Residuais Domésticas 

(9%) e pelo Parque Ribeirinho de Faro (8%). 

 

No Sub-Programa C – Acções de Apoio à Dinamização Económica / Valorização do potencial 

endógeno, Faro concretizou projectos com um investimento ilegível de cerca de 500.000 Euros 

referentes a Assistência Técnica. 

 

O QCA III, Quadro Comunitário de Apoio para Portugal relativo ao período 2000-2006, adoptou 

três domínios prioritários de intervenção: a valorização do potencial humano; o apoio à actividade 

produtiva e a estruturação do território. A operacionalização destes domínios prioritários, 

concretizou-se através de 4 Eixos Prioritários, que agrupam os 19 Programas Operacionais, 

definidos por sectores e regiões e que contemplam, de forma inovadora, um funcionamento 

integrado e complementar entre si (EIXO 1 - Elevar o nível de qualificação dos portugueses, 

promover o emprego e a coesão social; EIXO 2 - Alterar o perfil produtivo em direcção às 

actividades do futuro; EIXO 3 - Afirmar o valor do território e da posição geo-económica do país; 

EIXO 4 - Promover o desenvolvimento sustentável das regiões e a coesão nacional). 
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1.6. SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

O contexto económico de realização do PDM de Faro foi muito marcado por dois factores: 

 

• A integração europeia e a orientação dos quadros comunitários de apoio ao investimento; 

• Pelo processo eminente de Regionalização, que claramente posicionava Faro como 

Capital Regional, num papel de liderança territorial. 

 

Por outro lado, a realização do PDM de Faro deu-se num contexto de significativa alteração e 

densificação do quadro legislativo e normativo no que respeita ao ordenamento do território e às 

questões ambientais. 

 

Por fim, ao longo dos 10 anos subsequentes à publicação do PDM assistiu-se a uma significativa 

alteração das perspectivas económicas (em relação ao quadro inicial), que vêm a ser reflectidas 

nos vários documentos e instrumentos posteriores, nomeadamente no PNPOT e no 2º PROT 

Algarve. 
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2. QUADRO DE REFERÊNCIA DE PARTIDA   

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Director Municipal de Faro, elaborado entre 1990 e 1995 e ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) nº 174/95, de 19 de Dezembro, foi um instrumento de administração 

do território, e tal como é referido no seu Relatório, não sendo um plano de desenvolvimento 

económico e social, procurou traduzir espacialmente uma opção de desenvolvimento, 

favorecendo ou condicionando a utilização do território pelos diversos sectores de actividade, 

defendendo e valorizando os recursos naturais e humanos, numa perspectiva de desenvolvimento 

integrado. 

 

Assim, em termos metodológicos, foi desenvolvido um quadro de componentes estratégicas com 

base no qual se desenvolveram as opções de organização do território, sendo relevado, desde 

logo, o reforço e qualificação de Faro como futura capital regional e principal centro de serviços da 

região. 

 

Importa pois, para uma melhor análise crítica da implementação do PDM, recordar o quadro de 

partida, ou seja os 5 objectivos do PDM, e o quadro de componentes estratégicas que decorreram 

desses objectivos, traduzidos em Linhas Estratégicas e num Quadro de Projectos e Acções. 

 

 

2.2. OBJECTIVOS DO PDM 95 

 

O Plano Director Municipal de Faro definiu cinco objectivos principais, que foram: 

1º Objectivo – Reforçar Faro como Capital Regional; 

2º Objectivo – Apoiar o desenvolvimento das actividades económicas do concelho e da região; 

3º Objectivo – Defender e desenvolver a qualidade cultural, ambiental e paisagística do concelho; 

4º Objectivo – Ordenar o povoamento do concelho com vista a melhorar o quadro de vida da 

população; 

5º Objectivo – Mobilizar as forças sociais para o desenvolvimento do concelho. 
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1º Objectivo – Reforçar Faro como Capital Regional 

 

A questão da Capitalidade de Faro continua a ser pertinente, passada que foram quase duas 

décadas. Faro era na altura, e continua a ser, a capital administrativa da Região, pelo papel que 

efectivamente exerce como centro político, administrativo e económico. 

 

Nos anos 90 identificava-se a concorrência com outros centros urbanos, nomeadamente Portimão, 

reflectidos em estudos da administração pública, caso do Sistema Urbano a nível nacional 

(GEPAT) ou no PROT do Algarve (CCRA). 

 

A importância desta questão e a sua actualidade sugerem o aprofundamento do tema, começando 

pela explicitação do contexto dos anos 90. O Relatório do PDM referia que “a consolidação e 

desenvolvimento de Faro como capital regional moderna e centro urbano com importância nacional 

era uma questão estratégica para o PDM. “De facto, a progressiva concorrência e interrelação 

entre os centros urbanos, não só a nível nacional mas, cada vez mais a nível das regiões 

europeias, exige que seja dada especial atenção às condições do futuro desenvolvimento das 

cidades como “nós” das relações sociais, económicas e culturais entre regiões”.  

 

Salientava ainda que o futuro de Faro como Capital Regional dependeria, por um lado, da sua 

capacidade para polarizar uma região que quanto mais desenvolvida fosse, maiores benefícios 

traria à cidade, e, por outro, da capacidade de se relacionar positivamente com outras cidades e 

regiões, designadamente no quadro da integração de Portugal na Comunidade Europeia. 

 

A questão da Capitalidade volta a ser abordada e aprofundada aquando da elaboração do Plano 

Estratégico da Cidade de Faro, realizado entre Dezembro de 1994 e Junho de 1995, no âmbito do 

qual foi possível realizar uma reflexão alargada, envolvendo várias entidades e a sociedade civil. 

Nesta altura, para além do pano de fundo da integração europeia perfilava-se a emergência do 

processo de regionalização administrativa, a partir do qual era previsível uma alteração significativa 

da posição geo-económica e as relações territoriais da Região e da Cidade no contexto, tanto 

nacional, como do Sul da Península, processo esse que não foi implementado. 

 

 

2º Objectivo – Apoiar o desenvolvimento das actividades económicas do concelho e da 

região 

 

Nos anos 90, o panorama das actividades económicas do concelho é marcado pelo domínio do 

sector terciário, estreitamente relacionado com a função regional de Faro, e pela importância da 
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agricultura. O sector secundário é pouco importante, apresentando uma estrutura industrial débil, 

concentrada e pouco dinâmica, e o turismo tem uma expressão pouco significativa que contrasta 

com a generalidade dos concelhos do litoral. 

 

O desenvolvimento das actividades económicas tem em Faro, à época, duas vertentes principais: 

por um lado, o desenvolvimento da estrutura económica relacionada com as necessidades da 

população do concelho, e com o crescimento demográfico e correspondente necessidade de 

criação de novos postos de trabalho; por outro lado, o desenvolvimento de actividades 

relacionadas com o desenvolvimento da região, tendo em atenção o papel específico de Faro no 

contexto regional (Relatório PDM, pp9). 

 

A perspectiva de Faro como capital regional do Algarve, enquadrada no processo de 

regionalização, na altura em discussão, “facilita” o apontar da especialização funcional de Faro no 

contexto regional, muito associada às funções terciárias, e de algum modo marginal ao processo 

de crescimento turístico da região, com uma significativa vitalidade. 

 

 

3º Objectivo – Defender e desenvolver a qualidade cultural, ambiental e paisagística do 

concelho 

 

As características geomorfológicas e paisagísticas do concelho de Faro, incluindo áreas de grande 

valor paisagístico e cultura e de sensibilidade ecológica, obrigaram a uma análise criteriosa e à 

ponderação dos níveis de protecção face à necessidade também sentida de crescimento das 

estruturas territoriais, designadamente da Cidade e das áreas de povoamento rural e de 

Infraestruturas urbanas. 

 

Foram quatro unidades dominantes identificadas, a saber: 

• Sistema Urbano de Faro, constituído pela cidade e seus prolongamentos periféricos ao 

longo da EN-125 e pelas áreas “periurbanas” de Montenegro, Patacão e Gambelas; 

• A área da Ria Formosa com o complexo lagunar, as ilhas e o cordão dunar; 

• A Campina, com a ocupação agrícola dominante e que integrava um povoamento 

disseminado; 

• E os Cerros, na zona do Barrocal, ocupados por alguns aglomerados e núcleos 

habitacionais, mas ainda fortemente marcados por uma paisagem rural de agricultura de 

sequeiro e matos. 
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A preservação das áreas mais sensíveis do ponto de vista ecológico era já reconhecida e mesmo 

estabelecida em diversos diplomas legais e instrumentos de planeamento como a REN, RAN, 

Plano da Ria Formosa e PROT do Algarve. Estes dois planos acentuavam as vertentes de 

condicionamentos à utilização dos solos, mas não propunham critérios e programas concretos para 

a utilização dos recursos existentes e para o aproveitamento social das áreas de maior 

sensibilidade ecológica e paisagística, que remetiam para o nível local. 

 

Estes aspectos obrigaram a um maior aprofundamento ao nível do planeamento municipal e do 

PDM, das propostas de ordenamento das diversas áreas com a identificação dos pontos de conflito 

com zonas condicionadas por outros planos ou por áreas de reserva, no sentido de se 

compatibilizarem os usos e os objectivos estratégicos. 

 

Por um lado, a defesa e valorização das áreas sensíveis foi identificado como objectivo estratégico, 

privilegiando-se a preservação e valorização do conjunto da Ria Formosa, a defesa e valorização 

para o uso agrícola da campina e das zonas do Barrocal e a defesa e valorização dos Cerros de 

Nexe, Guilhim e de S. Miguel, bem como da sua silhueta, impedindo a expansão indiscriminada da 

construção, que aliás no primeiro se veio a verificar. 

 

 

4º Objectivo – Ordenar o povoamento do concelho com vista a melhorar o quadro de vida da 

população 

 

Este objectivo centrava-se na necessidade de ordenar o povoamento concelhio tendo em vista 

proporcionar à população residente e trabalhadora um quadro de vida ajustado às suas 

necessidades. 

 

O Relatório do PDM evidencia a questão da dispersão-concentração do povoamento, como sendo, 

em parte uma questão social, cultural e económica, quando ligada à actividade agrícola e à 

estrutura da propriedade. A dispersão do povoamento, tradicional no concelho, foi assim uma das 

formas de povoamento considerado nos estudos do PDM, mas que o PROT-Algarve de 90 

contrariava, impondo condicionamentos que o PDM teve de integrar. 
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5º Objectivo – Mobilizar as forças sociais para o desenvolvimento do concelho 

 

Partiu-se do princípio de que a moderna administração do território não assentava mais numa 

atitude passiva dos municípios, mas antes no diálogo entre o município e os agentes locais, 

sobretudo os agentes determinantes no processo de desenvolvimento do Concelho e no debate 

sobre as questões fundamentais para o seu futuro. 

 

Neste sentido pretendia-se que o PDM constituísse um documento orientador e programático para 

uma administração activa do território municipal. 

 

 

2.3. ESTRATÉGIA DO PDM 95  

 

A definição dos princípios e do modelo territorial para o concelho assentou num quadro de 

componentes estratégicas, decorrentes dos 5 objectivos enunciados, com base no qual se 

justificaram as opções feitas quanto à organização do território, afectação de áreas aos diversos 

usos e, ainda, num quadro de projectos e acções que se consideraram fundamentais e prioritários 

para implementar o projecto de futuro para o concelho de Faro. Assim, formularam-se as seguintes 

linhas estratégicas: 

 

A – Elevar o nível de serviço prestado por Faro como centro Urbano e Capital Regional 

Nesta linha destacam-se alguns aspectos, nomeadamente o nível de serviços prestados, por 

exemplo pelo aeroporto internacional de Faro, pelo Hospital Distrital, pela Universidade do Algarve, 

pelos serviços públicos e empresas privadas, ou pelos equipamentos culturais, a marcar a 

qualidade do serviço prestado por Faro como centro Regional. Destaca-se ainda a especial 

atenção e prioridade que deveriam ser dadas na década seguinte às áreas da saúde, desporto, 

cultura e recreio, onde se verificavam maiores deficiências comparativamente com outros centros 

regionais da rede urbana do País. 

 

B – Melhorar a acessibilidade interna e externa 

A questão Ada acessibilidade era tida como estratégica para o futuro da Região, do Concelho e de 

Faro como Capital Regional. Perspectivava-se a liberalização do transporte aéreo a nível nacional 

e comunitário, o que veio a acontecer com a introdução dos voos low-costs, para melhorar a 

acessibilidade de Faro a outros centros urbanos europeus, e a Lisboa e ao Porto. 
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C – Melhorar a funcionalidade urbana e qualidade ambiental 

Foram diagnosticadas na altura algumas deficiências de funcionamento da cidade, como a 

deficiente localização de indústrias, ou a concentração de serviços na área central sem a 

correspondente resolução dos problemas de acesso e estacionamento. A intervenção nestes 

aspectos, bem como nos acessos e transportes públicos, circulação de peões, na correcta 

localização na cidade de serviços, equipamentos, e das áreas residenciais foram identificados 

como importantes para atingir um bom nível de funcionalidade. 

Relevava-se, assim, estratégica a melhoria da eficácia e comodidade de utilização dos serviços 

instalados. 

 

D – Potenciar as interdependências de Faro com a Região e complementaridades inter-

municipais 

Salienta-se, neste âmbito, que o futuro de Faro se deveria perspectivar com base nas suas 

potencialidades e vocações específicas, e nas suas inter-relações com a Região, assumindo Faro 

como a Capital da Região Turística mais importante do País e como o centro urbano de maior 

dimensão a Sul do Tejo. 

Era assim apontado como objectivo do ordenamento municipal o estabelecimento de um quadro de 

interrelações do Concelho com a Região e, em particular, com os concelhos limítrofes de Olhão, 

Loulé e S. Brás de Alportel. 

 

E – Prioridade ao desenvolvimento do sector de serviços (públicos e privados) com a função 

de apoio ao desenvolvimento das actividades económicas da Região, nomeadamente: 

• Na área da investigação e difusão de tecnologias; 

• No alargamento e melhoria das funções superiores da administração pública e privada 

(instalações de sedes de empresas e departamentos regionais da administração); 

• Na modernização dos sistemas de transmissão (telecomunicações); 

• No alargamento e modernização dos serviços de apoio à exportação e comercialização de 

produtos e serviços da Região (exposições, feiras); 

• No alargamento e melhoria das estruturas de prestação de serviços complementares 

especializados (banca, seguros, gabinetes de projectos, gabinetes técnicos 

especializados); 

• Desenvolvimento e modernização da infraestrutura hoteleira urbana, com base na 

hotelaria tradicional e na restauração. 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO 

Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) 

 

 

Dezembro 2011  
27

F – Apoio ao desenvolvimento e modernização das infraestruturas regionais, com 

prioridade: 

• À modificação da rede ferroviária e rodoviária, de ligação regional, e estruturante da 

Cidade; 

• Ao aeroporto de Faro, melhorando acessos e equipamentos complementares de hotelaria 

e aluguer de serviços; 

• Ao Porto Comercial, melhorando acessos, instalações para passageiros para 

desenvolvimento de ligações internacionais e melhorando o enquadramento paisagístico e 

urbano; 

• Às telecomunicações, apoiando a instalação de novos equipamentos. 

 

G – Defesa e Valorização das potencialidades agrícolas do Concelho, tanto na Campina 

como do Barrocal, com prioridade: 

• À regulamentação da edificabilidade nas áreas rurais; 

• À implementação de políticas coordenadas de solos e habitação para enquadramento e 

inversão da tendência para o povoamento disperso que não esteja ligado à agricultura; 

• À implementação das infraestruturas de comercialização dos produtos agrícolas. 

 

H – Apoio ao desenvolvimento industrial a nível regional articuladamente com as 

orientações gerais estabelecidas pelo PROT e, coordenadamente com os municípios 

limítrofes, privilegiando: 

• A instalação de serviços complementares e de apoio à indústria (comercialização e 

serviços de manutenção de equipamentos, estabelecimento de correlações entre a 

Universidade e as empresas como via de absorção de novas tecnologias e práticas de 

gestão); 

• A instalação de pequenas indústrias de apoio ao consumo urbano; 

• O reordenamento das indústrias localizadas no tecido urbano e incompatíveis com os 

usos residenciais e de serviços; 

• A transferência de indústrias perigosas localizadas dentro dos perímetros urbanos; 

• A canalização de novas indústrias para as áreas industriais da Região, caso não possam 

ser implantadas no Concelho; 

• Reordenamento e eventual expansão da zona industrial-portuária de Faro; 

• Definição de uma política de solos compatível com o tipo de desenvolvimento industrial a 

privilegiar. 
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I – Apoio selectivo ao desenvolvimento do Turismo 

Como orientação geral estabelecia-se a contenção do imobiliário turístico, dos “aldeamentos” e da 

dispersão das moradias de ocupação temporária, e que se privilegiassem: 

• 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 multimédia, núcleos museológicos); 

• Aproveitamento cultural e turístico do Palácio de Estói. 

 

J – Apoio ao desenvolvimento integrado da Ria Formosa 

Ocupando a área da Ria cerca de ¼ da área total do concelho, e representando um importante 

património natural e cultural da Região apresentava-se como estratégica a definição de um 

Programa de aproveitamento das suas potencialidades, nomeadamente: 

• Para o desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e desportivas (núcleos 

museológicos ligados à Ria, pesca desportiva, vela, etc.); 

• Para o desenvolvimento de actividades económicas compatíveis com o equilíbrio 

ecológico e preservação das características naturais da zona; 

• Para o desenvolvimento das actividades portuárias e industriais; 

• Para a valorização da Cidade e das áreas urbanas ribeirinhas (ligação da Cidade à Ria, 

Parque Ribeirinho). 

 

 

2.4. PROGRAMAS E ACÇÕES DO PDM 95 

 

Com base nas linhas estratégicas e no modelo de ordenamento proposto, Identificaram-se um 

conjunto de Acções e Projectos considerados importantes para a implementação dos objectivos e 

linhas estratégicas do PDM.  

 

Podemos agrupar estas acções e projectos em três itens, a saber: 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• Nova Área de Terciário e Serviços; 

o Feiras e Exposições, Congressos e Centro de Negócios; 
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• Área de Actividades da Torre de Natal; 

• Área de Actividades da EM520-2; 

• Reconversão da área industrial do Bom João; 

• Pólo Tecnológico de Gambelas; 

• Reordenamento da Zona Industrial do Bom João. 

 

ESPAÇOS VERDES E DE LAZER 

• Parque urbano de Santo António; 

• Parque Ribeirinho; 

• Passeio Ribeirinho. 

 

FUNCIONALIDADE URBANA 

• Trânsito e estacionamento na zona central da cidade. 

 

No Capítulo seguinte analisamos os objectivos propostos para cada um destes projectos, bem 

como o seu nível de execução, e interacção com outros relacionados. 
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2.5. PLANO ESTRATÉGICO DE FARO 

 

O Plano Estratégico da Cidade de Faro, realizado entre Dezembro de 94 e Junho de 95, traduz o 

resultado de uma reflexão alargada sobre o desenvolvimento da cidade e sobre o seu papel como 

principal centro urbano da Região e Capital de Distrito, tendo como pano de fundo o quadro de 

integração de Portugal na Comunidade Europeia, e a emergência do Processo de Regionalização 

Administrativa, o qual se previa viesse a alterar significativamente a posição geo-económica e as 

relações territoriais da Região e da Cidade no contexto tanto nacional como do Sul da Península. 

 

O Plano aposta fortemente numa estratégia para a afirmação da “Capitalidade de Faro” tendo como 

objectivo geral: “Afirmar Faro face à Região e ao Exterior, melhorando a sua competitividade e 

reforçando as vantagens comparativas na rede urbana regional, nacional e ibérica”. 

 

Neste Plano é relevada a necessidade de reforço da estrutura espacial Faro-Olhão e do 

estabelecimento de articulações e complementaridades entre as duas cidades, considerando-se 

este como um sistema local, com vantagens de alargamento à cidade de Loulé.  

 

Para a implementação do objectivo geral delinearam-se 5 Estratégias, para as quais se definiram 

objectivos específicos, a saber: 

 

Estratégia A – Renovar o perfil de especialização de Faro 

A1 - Modernizar a prestação de serviços à Cidade e à Região (serviços avançados às actividades 

económicas, serviços à colectividade e pessoais); 

A2 – Valorizar as áreas de investigação, desenvolvimento tecnológico e da formação; 

A3 – Reforçar uma base económica diversificada; 

A4 – Reforçar Faro como centro de encontro e de tomada de decisões, com imagem de 

representação regional. 

 

Estratégia B – Reordenar e Requalificar a Cidade, preparar Faro para o século XXI 

B1 – Reordenar a cidade com base num novo modelo de desenvolvimento urbanístico; 

B2 – Revalorizar a Cidade consolidada e requalificar e integrar as áreas periféricas; 

B3 - Garantir uma articulação qualificada e equilibrada com a Ria Formosa; 

B4 – Melhorar a acessibilidade interna e externa de Faro; 

B5 – Garantir bons níveis de qualidade do ambiente urbano. 
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Estratégia C – Desenvolver a animação cultural e a convivência urbana 

C1 – Promover as actividades e a produção cultural e desportiva tradicionais e emergentes na 

cidade; 

C2 – Reforçar a integração Cidade-Universidade; 

C3 – Valorizar o espaço público urbano, tornar a Cidade amigável; 

C4 – Dinamizar equipamentos culturais existentes e criar novos espaços culturais. 

 

Estratégia D – Desenvolver a Capacidade Mobilizadora da Cidade incentivando novos 

protagonismos e iniciativas locais 

D1 – Mobilizar vontades, aproveitar capacidades e criar dinâmicas de mudança nas áreas 

estratégicas de desenvolvimento da cidade; 

D2 – Desenvolver a cooperação entre os agentes urbanos públicos e privados; 

D3 – reforçar o protagonismo da Câmara na mobilização e concentração de iniciativas de carácter 

estratégico. 

 

Estratégia E – Reforçar a Integração e Coesão Territorial, aprofundando a solidariedade e a 

cooperação regional 

E1 – Reforçar as complementaridades na rede urbana regional e em particular no sistema Faro-

Olhão-Loulé; 

E2 – Reforçar e dinamizar a cooperação intermunicipal, institucional e público-privada; 

E3 – Projectar no exterior a imagem da Cidade e da Região; 

E4 – Promover a concertação estratégica com outras cidades do Algarve e da Andaluzia. 

 

 

Das análises efectuadas, nomeadamente na concretização de diversos projectos, considera-

se que tenham sido as linhas estratégica C, B e A as que tiveram maiores níveis de 

implementação. 
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PARTE II – EXECUÇÃO DO PDM - DINÃMICAS 

 

3. DINÂMICA POPULACIONAL 1991 / 2011 

 

3.1. DINÂMICA REGIONAL 

 

Na última década a região do Algarve manteve a dinâmica de crescimento demográfico resultante 

da atracção e fixação de população imigrante a qual se terá traduzido, de acordo com os dados 

provisórios do Recenseamento Geral da População de 2011 (Quadro 1), num acréscimo de 56.203 

residentes, o que representa 14% de crescimento em relação a 2001, passando a população da 

região de 395.218 para 450.484 habitantes. 

 

Para este aumento da população contribuíram todos os concelhos com excepção de Alcoutim (-875 

hab.) e Vila do Bispo (-74 hab.). 

 

O concelho de Faro acompanhou este processo passando de 58.051 para 63.976 habitantes o que 

corresponde a um crescimento de 10,2% entre 2001 e 2011, inferior, contudo, aos 14,4% 

verificados na década anterior. 

 

Actualmente, os concelhos de Faro, Loulé e Portimão, com populações acima dos 50.000 

habitantes, destacam-se no conjunto da região para a qual contribuem com 42% da população 

residente. São também estes concelhos que, com os de Albufeira, Lagoa, Olhão, e Vila Real de 

Santo António apresentam densidades de ocupação populacional superiores a 200 habitantes por 

Km2 destacando-se dos outros concelhos da região. (Quadro 2). 

 

Deve destacar-se ainda que os concelhos motores do crescimento da região, em termos absolutos 

e no vinténio 1991 a 2011, foram Albufeira, Faro, Loulé e Portimão sendo que só este último 

aumentou consecutivamente o seu dinamismo (passou de uma taxa de crescimento de 15,4% para 

24,5%) e no total do vinténio aumentou cerca de 20.000 habitantes enquanto que Albufeira, Faro e 

Loulé viram reduzidos os seus ritmos de crescimento na ultima década. 

 

Estes valores confirmam a importância da complementaridade territorial e das sinergias que podem 

ser criadas entre os concelhos e as cidades de Faro, Olhão e Loulé para o desenvolvimento de 

uma polaridade urbana no Sotavento algarvio com base numa rede policêntrica constituída por 

estas cidades, a qual poderá vir a acolher 200.000 habitantes em 2030, como admite o PROT 

Algarve. 
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De facto, estes três concelhos terão actualmente, com o de São Brás de Alportel, 190.333 

residentes, o que corresponde a 42,8% da população do Algarve. 

 

 

Quadro 1- População residente e variações de crescimento por concelho em 1991, 2001 e 2011 

 População 

 1991 2001 2011 Var. 91-01 Var. 01-11 %91-01 %01-11 

Algarve 341404 395218 450484 53814 55266 15,8 14,0 

Albufeira 20949 31543 40657 10594 9114 50,6 28,9 

Alcoutim 4571 3770 2895 -801 -875 -17,5 -23,2 

Aljezur 5006 5288 5884 282 596 5,6 11,3 

Castro Marim 6803 6593 6719 -210 126 -3,1 1,9 

Faro 50761 58051 63967 7290 5916 14,4 10,2 

Lagoa 16780 20651 23030 3871 2379 23,1 11,5 

Lagos 21526 25398 30755 3872 5357 18,0 21,1 

Loulé 46585 59160 70240 12575 11080 27,0 18,7 

Olhão 36812 40808 45383 3996 4575 10,9 11,2 

Portimão 38833 44818 55818 5985 11000 15,4 24,5 

São Brás de Alportel 7526 10032 10693 2506 661 33,3 6,6 

Silves 32924 33830 37087 906 3257 2,8 9,6 

Tavira 24857 24997 26571 140 1574 0,6 6,3 

Vila do Bispo 5762 5349 5275 -413 -74 -7,2 -1,4 

V. R. de Santo António 14400 17956 19473 3556 1517 24,7 8,4 

Fonte: Elaboração própria, Dados dos Censos. 
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Quadro 2 – População e densidade populacional por concelho 2001 

 
Pop 2001 

Area 

(Km2)2001 
Hab/Km2 

Albufeira 31543 140,46 224,57 

Alcoutim 3770 575,3 6,55 

Aljezur 5288 323,64 16,34 

Castro Marim 6593 299,83 21,99 

Faro 58051 201,77 287,71 

Lagoa 20651 88,5 233,34 

Lagos 25398 213,92 118,73 

Loulé 59160 764,04 77,43 

Olhão 40808 126,42 322,80 

Portimão 44818 179,35 249,89 

São Brás de Alportel 10032 149,95 66,90 

Silves 33830 679,33 49,80 

Tavira 24997 607,17 41,17 

Vila do Bispo 5349 178,99 29,88 

V. R. de Santo António 17956 57,52 312,17 

Fonte: Elaboração própria, Dados dos Censos. 

 

 

3.2. NÍVEL INTRA-CONCELHIO 

 

As projecções demográficas realizadas para o concelho no âmbito da elaboração do PDM de 1995, 

com base nos dados provisórios do RGP de 1991, apontaram para três cenários prospectivos de 

evolução tendo sido adoptado o valor 59.628 habitantes para 2011. Face aos dados provisórios 

agora disponíveis (Quadro 3), o RGP de 2011 indica 63.967 residentes para o concelho de Faro o 

que representa uma diferença, para mais, de 6,8% em relação às previsões do PDM. No entanto, 

esta diferença vem consolidar a hipótese da dinâmica de crescimento demográfico que 

esteve subjacente às propostas de ordenamento do PDM de que resultou, nomeadamente, a 

proposta de integração da cidade e da área de Montenegro/Gambelas no “Sistema Urbano 

de Faro”. 

 

Os dados de população já disponíveis para as freguesias permitem verificar que foi, exactamente, 

nas freguesias de São Pedro e de Montenegro que se instalou o maior dinamismo demográfico do 

concelho entre 1991 e 2011. Neste período as freguesias que integram o “Sistema Urbano de 

Faro”, Sé, São Pedro e Montenegro, cresceram 12.033 habitantes, passando de 39.661 para 
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51.696 habitantes, sendo de destacar que este valor corresponde a 80,8% da população do 

concelho, em 2011. 

 

Os restantes 12.271 residentes distribuem-se pelas três freguesias rurais com valores de 

população relativamente equivalentes mas onde se destaca o crescimento de 19,9% da freguesia 

das Conceição no último decénio (+748 habitantes). 

 

Dos dados referentes às três freguesias que integram o “Sistema Urbano de Faro” (Quadro 3) 

destacam-se os seguintes aspectos: 

 

• O contínuo crescimento demográfico nas três freguesias entre 1991 e 2011; 

• O grande crescimento da freguesia de Montenegro, 4.855 residentes, entre 1991 e 2011; 

• A quebra do ritmo de crescimento da freguesia da Sé entre 2001 e 2011; 

• A tendência de estabilização da população na freguesia de São Pedro. 

 

Estes aspectos apontam, por um lado, para uma clara concentração da população na área da 

cidade e na sua envolvente próxima o que constitui uma oportunidade para reconfigurar o 

espaço urbano de Faro, e, por outro lado, para o decréscimo da população na zona central da 

cidade e para o provável efeito da oferta de novas habitações na redistribuição espacial da 

população. 

 

Quadro 3 - População residente e variações de crescimento por freguesia em 1991,2001 e 2011 

Fonte: Elaboração própria, Dados dos Censos. 

 

 

 

 

 População 

 1991 2001 2011 Var. 91-01 Var. 01-11 %91-01 %01-11 

Concelho de Faro 50761 58051 63967 7290 5916 14,4 10,2 

Conceição 3662 3751 4499 89 748 2,4 19,9 

Estoi 3100 3538 3640 438 102 14,1 2,9 

Santa Bárbara de Nexe 4338 4119 4132 -219 13 -5,0 0,3 

Faro (São Pedro) 11228 12761 14553 1533 1792 13,7 14,0 

Faro (Sé) 25120 28546 28975 3426 429 13,6 1,5 

Montenegro 3313 5336 8168 2023 2832 61,1 53,1 
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3.3. DINÂMICAS DE ALOJAMENTO 

 

As dinâmicas de construção de alojamento seguiram as dinâmicas demográficas regionais, já 

referidas, como se pode verificar nos dados seguintes. 

 

População Residente e Alojamentos – 2001 - 2011 

 

Na Região a população cresce 14% e o alojamento cresce 37% 

 

SECTOR 1 (FARO, LOULÉ, SÃO BRÁS E OLHÃO) 

Abaixo da População cresce 13%  

Média Regional Alojamento cresce 30%  

 Diminui o posicionamento 

 População passa de 43% → 42%  

 Alojamento passa de 38% → 36%  

 

SECTOR 2 (PORTIMÃO, LAGOS, LAGOA) 

Acima da População cresce 21%  

Média Regional Alojamento cresce 45%  

 Reforça posicionamento 

 População passa de 23% → 24%  

 Alojamento passa de 23% → 25%  

 

ALBUFEIRA 

Muito acima da População cresce 29%  

Média Regional Alojamento cresce 48%  

 Reforça / mantém posicionamento 

 População passa de 8% → 9%  

 Alojamento mantém de 11% → 11%  

 

Verifica-se que o acréscimo percentual do alojamento é, em todos os casos, superior ao da 

população residente o que se deverá por um lado à diminuição da dimensão média das famílias e 

ao acréscimo da residência de lazer. 
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4. DINÂMICA SÓCIO-ECONÓMICA 

 
No contexto sócio-económico dos anos 90, o Plano Director Municipal apontava princípios de 

ordenamento que enquadrassem os objectivos de desenvolvimento equacionados, para o conjunto 

de actividades existentes ou a criar, a saber: 

 

• Agricultura 

• Turismo 

• Terciário e Serviços 

• Indústria e outras áreas de actividades 

• Logística 

• Pólo Tecnológico 

 

 

4.1. AGRICULTURA 

 

Neste âmbito destacava-se a Campina de Faro, com uma ocupação agrícola intensiva, assente na 

horticultura de ar livre e de estufa, responsável por um elevado valor acrescentado e fonte de 

ocupação bem remunerada de muitas pessoas. A regulamentação foi no sentido de preservar a 

sua capacidade produtiva, contendo a ocupação edificada dispersa. Com o objectivo de 

compatibilizar a intensificação agrícola com a salvaguarda necessária dos aquíferos, criaram-se 

espaços agrícolas condicionados, onde a utilização de fertilizantes químicos e orgânicos deveria 

ser controlada pelas entidades competentes. 

 

O PROT 2007 releva também este espaço, associado ao Sistema Urbano de Faro-Montenegro, 

como Unidade Territorial. Importará aprofundar a evolução económica da campina, no novo 

contexto de reforço da internacionalização económica. 

 

 

4.2. TURISMO 

 

Considerava-se que, sendo Faro a capital da principal Região Turística do país, deveria jogar um 

papel que a distinguisse na estrutura turística regional. 
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Ora, não sendo a vocação turística de Faro predominantemente balnear, apontava-se que fosse 

mais relacionada com a função de Faro como Centro Administrativo e de Serviços, ou seja para um 

turismo de negócios, de congressos, cultural e profissional. 

 

Destacavam-se já as potencialidades naturais de Faro, com destaque para o Parque Natural da 

Ria Formosa. O ordenamento turístico assentou assim nas seguintes propostas: 

 

i) Na prioridade à localização de novas unidades hoteleiras na cidade de Faro, 

nomeadamente na área de congressos e nova área de serviços/terciário, bem como 

na zona de Gambelas e no aglomerado de Estoi e à requalificação do Parque 

Hoteleiro urbano, secundado pela melhoria dos serviços prestados através da 

formação profissional do Sector. 

Apesar da não concretização da área de congressos, Faro/Montenegro viu 

aumentar o seu parque hoteleiro e construiu-se a Pousada no Palácio de Estoi. 

ii) No aproveitamento do núcleo histórico de Estoi para o desenvolvimento turístico e 

cultural 

A construção da Pousada e de uma outra unidade hoteleira no centro de 

Estói, a par da intervenção de requalificação do espaço público, foram 

intervenções que alcançaram o objectivo definido no PDM. 

iii) Na qualificação dos equipamentos a construir, apostando na diversidade da classificação 

turística das unidades e cuidadosa integração urbana e paisagística; 

A construção e requalificação de equipamentos, nomeadamente na área 

cultural alcançaram este objectivo. 

iv) Na melhoria do relacionamento da Cidade com a Ria, através de um percurso 

ribeirinho, da criação de uma nova Doca de Recreio e da manutenção e valorização 

da Doca actual; 

O Percurso Ribeirinho foi em parte implementado (1ª intervenção)  é objecto 

da intervenção Polis. 

v) Em potenciar a utilização recreativa da Ria Formosa, com actividades compatíveis com 

a sensibilidade da área, nomeadamente através da criação do Parque Ribeirinho, da 

contenção e reordenamento dos núcleos existentes nos cordões dunares e da criação 

de áreas de apoio de praias. 

Objecto da intervenção Polis. 

vi) Na criação de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico na zona dos Cerros; 

Por adaptação do PDM ao novo PROT, os NDT passaram a seguir a tramitação 

deste instrumento de ordenamento. Assim, em 2010 a Câmara Municipal de 

Faro aprovou a criação de dois Núcleos de Desenvolvimento Turístico para o 
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concelho. Foram a concurso 515 camas do NDT Litoral, que compreende o 

perímetro territorial da freguesia do Montenegro, e mais 515 do NDT Barrocal/ 

Campina, que abarca as freguesias de Estoi, Santa Bárbara de Nexe e 

Conceição. 

 

 

A Câmara Municipal evidenciava os objectivos para este processo de concurso, relevando que as 

participações deveriam «promover o reforço das valências do local, a compatibilização com os 

valores ambientais e patrimoniais, bem como as relações com o turismo cultural da cidade e do 

núcleo de Estoi». Deveriam também, em função da freguesia respectiva, «promover diferentes 

produtos turísticos»: na freguesia da Conceição, a relação com a Campina de Faro; em Estoi, a 

componente cultural de Milreu e o centro histórico da aldeia; em Santa Bárbara de Nexe, a relação 

com a paisagem e o quadro panorâmico existente; e na freguesia de Montenegro, a Ria Formosa, o 

turismo de natureza e o turismo de investigação. 

vii) Na construção de dois novos parques de campismo – nas zonas de Gambelas e de Santa 

Bárbara de Nexe, que não chegaram a ser implementados. 

 

 

4.3. TERCIÁRIO / SERVIÇOS 

 
Para a concretização do objectivo de reordenamento e expansão das actividades terciárias 

superiores na Cidade, o PDM previa uma nova área dedicada na expansão contígua da Cidade de 

Faro, designada Nova área de Terciário e Serviços. Esta área constituía um novo eixo/coroa da 

cidade de Faro, a Norte da Av. Calouste Gulbenkian, e paralelo ao novo corredor / variante da linha 

do Caminho de Ferro, com o objectivo de dotar a Cidade de um conjunto de equipamentos que 

reforçassem a sua função de apoio ao desenvolvimento económico local e regional.  

 

Este eixo integraria áreas de feiras e exposições, centro de congressos, escritórios de 

negócios, hotéis, restauração e áreas de lazer e culturais compatíveis. Articulava-se também 

com alguns equipamentos já existentes, nomeadamente escolares, de formação e desportivos. Da 

análise da figura junta, com a sobreposição do esquema deste eixo com a realidade actual verifica-

se que não foi concretizado. A variante do caminho-de-ferro foi também entretanto 

abandonada. O reforço funcional deu-se de forma radial, sobretudo ao longo da EN 125 que 

entra na Cidade, através da construção de novos equipamentos culturais e de formação e de 

novos espaços comerciais. 
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Figura 7 - Esquema de Ordenamento da Nova Área Terciária e de Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do PDM, 1995. 

 

Figura 8 - Esquema de Ordenamento da Nova Área Terciária e de Serviços, sobreposto com 

levantamento actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Relatório do PDM, 1995, e SIG Câmara Municipal de Faro. 
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4.4. INDÚSTRIA E OUTRAS ÁREAS DE ACTIVIDADES 

 

Área de Actividades da Torre de Natal 

Esta área tinha por objectivo a expansão de funções urbanas não integráveis em tecido urbano e o 

desenvolvimento de um sistema supra-concelhio das actividades industriais e de serviços 

complementares. Não foi concretizada. 

 

Reconversão da área industrial do Bom João 

A zona industrial do Bom João, localizada junto ao Porto Comercial, ocupa uma área de cerca de 

30 hectares. Trata-se de uma área privilegiada, localizada estrategicamente em relação à área 

portuária, à acessibilidade regional e ao centro da Cidade. 

 

Os objectivos da operação de reconversão prevista na altura eram a compatibilização da ocupação 

industrial com os usos urbanos envolventes e a sua rentabilização através de uma maior 

densificação e racionalização da sua utilização. 

 

Com o abandono da função de abastecimento de combustíveis, o Porto perdeu grande parte 

da sua actividade e assistiu-se ao acelerar do abandono desta área industrial, que não deixa 

de continuar a ter uma localização estratégica para a Cidade. 

 

Reordenamento da Zona Industrial do Vale da Venda 

Os objectivos deste projecto eram a delimitação e rentabilização da ocupação industrial da zona, 

com a infraestruturação de toda a área no respeitante às redes de água e esgotos e a criação de 

uma via marginal, adjacente à zona, de acesso aos lotes industriais e paralela à EN 125. 

 

Este projecto foi parcialmente implementado, nomeadamente no que respeita ao 

melhoramento das condições de acessibilidade e infraestruturas. 

 

4.5. LOGÍSTICA 

 

Área de Actividades da EM520-2 

Junto ao nó da Via do Infante e portanto com uma excelente acessibilidade regional pretendia-se 

nesta área a concretização da localização das grandes infraestruturas de distribuição e 

comercialização. Melhor dizendo, dotar o concelho de equipamentos modernos de impacte 

regional, que necessitassem de grandes áreas de implantação e de boas acessibilidades para 

pessoas e bens. 
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Foi nesta área concretizada a implantação do Mercado Abastecedor da Região de Faro, 

moderno Centro Logístico do Algarve, que constitui um importante equipamento 

estruturante de interesse público, fundamental para o desenvolvimento regional e 

ordenamento urbano e comercial do Algarve.  

 

Esta Estrutura dispõe de um conjunto de novos e funcionais espaços destinados aos diversos 

operadores do ramo alimentar e não alimentar, preparadores e embaladores, armazenistas, 

distribuidores, transportadores, tal como a outros prestadores de serviços em actividades 

complementares.  

 

Este Centro Logístico dispõe de um Pavilhão Hortofrutícola, um Pavilhão de Pescado e Marisco, 

um Cash & Carry, um Núcleo Administrativo e Comercial, bem como um Entreposto e três blocos 

de Armazéns. Numa 2ª fase está prevista a construção de um Entreposto de apoio ao Pescado e 

Marisco e de mais dois Entrepostos. 

 

 

4.6. PÓLO TECNOLÓGICO DE GAMBELAS 

 

Este projecto tinha por objectivo a implementação na região Sul do País de um parque tecnológico 

(numa área de cerca de 60 hectares) que respondesse às necessidades de criação de interface 

entre a investigação, a indústria e a tecnologia, no sentido de modernizar e diversificar o tecido 

produtivo. 

 

Não chegou a ser implementado, embora tenha tido desenvolvimentos recentes (Março de 2011) 

com a criação de um Grupo de Trabalho constituído pela Câmara Municipal de Faro, a 

Universidade do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a 

ANA, Aeroportos de Portugal, para aprofundar e desenvolver a criação de um Parque de 

Tecnologia a instalar em Gambelas, o PTIA – Parque Tecnológico Internacional do Algarve. 

 

O espaço de intervenção encontra-se definido no PDM como uma Unidade Operativa de 

Planeamento (UOP3 – Pólo Tecnológico) destinada à sua instalação, tendo a Câmara em curso o 

processo de elaboração do Plano de Pormenor. 
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No Relatório Executivo do PTIA salienta-se que a “qualificação do solo conferida por aquele 

instrumento de gestão territorial (PDM), possibilitou a salvaguarda até aos dias de hoje de 

um território privilegiado para aquela função, dada a excelente localização junto da 

Universidade do Algarve e do Aeroporto Internacional de Faro.  

 

Estes dois aspectos, conjugados com o facto da ANA, SA possuir em elaboração um plano de 

ampliação da sua infra-estrutura - “O Aeroporto Internacional de Faro como Oportunidade para 

o desenvolvimento Competitivo da Região do Algarve”3, muito direccionado para a expansão 

das áreas de negócio associadas aos aeroportos, com uma estreita ligação aos tecidos económico 

e social da região e seguindo os objectivos do inovador conceito “cidade-aeroporto”, segundo o 

qual estas plataformas constituem nós de uma rede, que ganham competitividade, no actual 

contexto da globalização, consoante a diversidade e qualidade dos serviços que conseguem atrair 

e passando, por conseguinte, a ganhar clientela e posição estratégica nas rotas internacionais, 

constituem uma verdadeira oportunidade para o desenvolvimento do Plano de Urbanização da 

UOP3 que irá enquadrar e possibilitar a concretização do Pólo Tecnológico do Algarve, em Faro”. 

 

 

4.7. PARQUE DAS CIDADES 

 

Entretanto surgiu uma nova importante área, designada por Parque das Cidades, localizada em 

territórios dos Municípios de Faro e Loulé, que foi objecto de Plano de Pormenor, publicado pela 

Resolução do Conselho de ministros nº 64-A/2001 de 17 de Maio, alterado pelo Aviso 

nº29943/2008, de 18 de Dezembro. 

 

Esta área foi entretanto consagrada em PDM de Faro como mais uma Unidade Operativa de 

Planeamento (UOP 9). 

 

São objectivos do Plano de Pormenor permitir a construção do Estádio Intermunicipal Faro--Loulé, 

no contexto da candidatura da Federação Portuguesa de Futebol à realização do Campeonato 

Europeu de 2004, e associar o referido Estádio à realização, de forma integrada e planeada, de um 

empreendimento de interesse público, designado por Parque das Cidades, que propicie o 

desenvolvimento e bem-estar das populações, nomeadamente nas áreas de lazer, desporto, 

cultura, investigação, saúde e ambiente. 

                                                 
3 2008, Consórcio formado por AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS, BRUNO SOARES / ARQUITECTOS e DHV. 
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O PP prevê a construção de 5 grandes áreas de equipamento, com os seguintes programas 

funcionais: 

 

a) EQ1 — Estádio Intermunicipal Faro-Loulé 

A parcela EQ1, destinada à localização do Estádio Intermunicipal e equipamentos complementares, 

que deve contemplar: 

a) Construção de um estádio de futebol com 30 000 lugares sentados, dois terços dos quais 

cobertos; 

b) Construção de um parque de estacionamento com capacidade para cerca de 700 lugares; 

c) Projecto de espaços exteriores do Estádio Intermunicipal e dos equipamentos complementares, 

que deve articular-se com o projecto a desenvolver no corredor verde localizado nos limites da 

parcela EQ1 com as parcelas EQ2 e EQ3. 

 

b) EQ2 — pavilhão multiusos; 

A parcela EQ2 destina-se à localização do pavilhão multiusos, cujo programa contempla valências 

para congressos, conferências, seminários, desportos e eventos culturais, sendo que o projecto de 

execução deve obedecer às seguintes condições: 

a) Área de construção: « 35 000 m2; 

b) Área de implantação: « 30 000 m2; 

c) Projecto de espaços exteriores do pavilhão multiusos que deve articular-se com o projecto a 

desenvolver no corredor verde localizado nos limites da parcela EQ2 com a parcela EQ1. 

 

c) EQ3 — pista de atletismo; 

A parcela EQ3, destinada à localização da pista de atletismo, será objecto de um projecto de 

execução específico que deve contemplar: 

a) A localização de uma pista de atletismo de 400 m, para 

competições oficiais, com bancadas e instalações de apoio; 

b) Projecto de espaços exteriores da pista de atletismo, que deve articular-se com o projecto a 

desenvolver no corredor verde localizado nos limites da parcela EQ3 com a parcela EQ1. 

 

d) EQ4 — unidade de saúde; 

A parcela EQ4 destina-se à localização de uma unidade de saúde, cujo programa contempla, de 

entre outras valências, unidade de ambulatório, unidade de internamento médico-cirúrgico, unidade 

de meios complementares, unidade de medicina física e reabilitação, unidade de medicina 

desportiva, unidades de altos, médios e baixos dependentes, sendo que o projecto de execução 

deve prever estacionamento privativo e heliporto e obedecer às seguintes condições: 

a) Área de construção: « 45 000 m2; 
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b) Área de implantação « 30 000 m2; 

c) Número máximo de pisos: dois pisos acima da cota de soleira e pontualmente três, admitindo-se 

a construção de caves, não contabilizadas na área de construção, para instalação de 

equipamentos e infra-estruturas específicas; 

d) Projecto de espaços exteriores que deve articular-se com o projecto a desenvolver para o 

corredor verde que atravessa a parcela. 

 

e) EQ5 — estação de transferência de Faro-Loulé-Olhão e estação de triagem do Sotavento. 

A parcela EQ5 destina-se à localização da estação de transferência de Faro-Loulé-Olhão e da 

estação de triagem do Sotavento, que se integram na obra do sistema multimunicipal de 

valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Algarve, sendo que o projecto de 

execução deve obedecer às seguintes condições: 

a) Área de construção: « 3000 m2; 

b) Área de impermeabilização: « 25 000 m2; 

c) Projecto de espaços exteriores que enquadre os equipamentos a edificar. 

 

São ainda previstas quatro áreas de estacionamento localizadas em quatro parcelas, com as 

seguintes designações e capacidades: 

a) P1 — parque norte, com capacidade para cerca de 590 lugares de estacionamento para veículos 

ligeiros; 

b) P2 — parque central/norte, com capacidade para cerca de 1220 lugares de estacionamento para 

veículos ligeiros; 

c) P3 — parque central/sul, com capacidade para cerca de 800 lugares de estacionamento para 

veículos ligeiros; 

d) P4 — parque nascente, com capacidade para cerca de 165 lugares de estacionamento para 

veículos pesados. 
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Figura 9 – Parque das Cidades – Faro / Loulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área verde equipada compreende uma área com 31,14 ha, com funções de regulação e 

protecção, onde se prevê o desenvolvimento de actividades de lazer, lúdicas, culturais, de 

investigação, desportivas e religiosas, contemplando a criação dos seguintes equipamentos: 

a) Jardim botânico; 

b) Espaços ajardinados para lazer; 

c) Lagos, para enquadramento, lazer e rega; 

d) Circuito de manutenção, em articulação com a restante área do empreendimento; 

e) Pista de cross; 

f) Campo de golfe para aprendizagem, com nove buracos; 

g) Campos de treino; 

h) Parque infantil; 

i) Edifícios de apoio, incluindo restaurante, clube de golfe e quiosques; 

j) Espaço com características multifuncionais para desenvolvimento de actividades variadas, sendo 

de destacar o culto ecuménico; 

k) Escola de trânsito, destinada a crianças entre os 4 e os 14 anos. 
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O Estádio está construído bem como a Estação de Transferência.  

Quanto ao Pavilhão Multi-usos, associando um Auditório para 1.8oo pessoas e o Pavilhão do 

Algarve, encontra-se em fase de projecto e procura de financiamento. 

Está prevista a construção do Hospital Central, e de um Centro de Estágios Desportivos., estando 

construído e em funcionamento o Laboratório Regional de Saúde Pública 

 

A concretização desta nova centralidade, obriga necessariamente a repensar os espaços de 

centralidade do Sistema Urbano Faro-Montenegro, no âmbito da revisão do PDM. 
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5. DINÃMICAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

 
Para efeitos da avaliação das dinâmicas de ocupação do solo urbano utilizam-se neste Relatório, 

como indicadores, as percentagens de solo predominantemente edificado em relação aos solos 

classificados como urbano consolidado e urbanizável, no PDM. 

 

Os valores que serviram de base à avaliação constam dos quadros e das figuras das páginas 

seguintes referentes aos aglomerados urbanos de Faro, Montenegro/Gambelas, Estói, Santa 

Bárbara de Nexe, Conceição, Patacão e Bordeira. 

 

Nesta avaliação não foram consideradas as pequenas áreas edificadas dispersas no espaço rural, 

classificadas como “espaços urbanizáveis a reestruturar” as quais correspondem, 

predominantemente, a áreas edificadas de baixa densidade com uso habitacional e/ou 

comercial/industrial. A avaliação da ocupação destas áreas é, por um lado, difícil e, por outro lado, 

pouco significativa para os objectivos do REOT dado que totalizam, no concelho, cerca de 240 ha, 

e, sobretudo, visam a colmatação de espaços intersticiais e a utilização de infra-estruturas 

existentes ou projectadas. 

 

Os espaços urbanos analisados, correspondentes aos 7 principais aglomerados do concelho, 

totalizam 1.120 ha. No Quadro 4 apresentam-se os resultados da avaliação, em percentagem, do 

solo já predominantemente ocupado com edificação e infraestruturas dentro dos perímetros 

urbanos e nos espaços classificados no PDM como urbanizados (consolidados) e como 

urbanizáveis (susceptíveis de programação). 

 

O “Sistema Urbano de Faro” totaliza 928,6 ha dos quais 72,7% se encontram ocupados, estando 

distribuídos da seguinte forma: 

• Na cidade de Faro, 98,6% do espaço urbano consolidado e 59,6% do espaço urbanizável 

encontram-se ocupados. 

• Na área de Montenegro/Gambelas, estão ocupados 86,7% do espaço urbano e 48,9% do 

espaço urbanizável. 
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Neste último caso há que ter em consideração que cerca de 60 ha do espaço urbanizável está 

destinado ao Pólo Tecnológico de Gambelas o que permite considerar que 69,8% daquele espaço 

se encontra já ocupado ou condicionado a um uso diferenciado de carácter estratégico para o 

concelho e para a região. 

 

Quadro 4 - Avaliação da Ocupação dos Solos em Perímetros Urbanos 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradAglomeradAglomeradAglomerad

oooo    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaço 
Urbano 

(ha) 

Espaço 
Urbanizáv

el (ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanoUrbanoUrbanoUrbano 
(ha) 

Espaço Urbano 
Espaço 

urbanizável 
Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(h

a) 

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(h

a) 

Ocupad
o (ha) 

% 
Não 

Ocup.(h
a) 

% 
Total 
(ha) 

% 

Cidade de 
Faro 

337,23
4 

229,004 566,238566,238566,238566,238    
332,53

2 
4,702 

136,42
4 

92,580 
468,95468,95468,95468,95

6666    
8888
3333    

97,28297,28297,28297,282    
1111
7777    

566,238566,238566,238566,238    
10101010
0000    

Montenegr
o/ 

Gambelas 
79,106 287,329 366,435366,435366,435366,435    68,805 10,301 

140,60
4 

146,72
5 

209,40209,40209,40209,40
9999    

5555
7777    

157,02157,02157,02157,02
6666    

4444
3333    

366,435366,435366,435366,435    
10101010
0000    

Estoi 26,140 38,038 64,17864,17864,17864,178    20,111 6,029 6,517 31,521 26,62826,62826,62826,628    
4444
1111    

37,55037,55037,55037,550    
5555
9999    

64,17864,17864,17864,178    
10101010
0000    

Sta. 
Bárbara de 

Nexe 
9,155 29,722 38,87738,87738,87738,877    4,501 4,654 10,485 19,237 14,98614,98614,98614,986    

3333
9999    

23,89123,89123,89123,891    
6666
1111    

38,87738,87738,87738,877    
10101010
0000    

Conceição 10,857 15,159 26,01626,01626,01626,016    6,194 4,663 3,034 12,125 9,2289,2289,2289,228    
3333
5555    

16,78816,78816,78816,788    
6666
5555    

26,026,026,026,016161616    
10101010
0000    

Patacão 14,945 13,594 28,53928,53928,53928,539    12,286 2,659 5,523 8,071 17,80917,80917,80917,809    
6666
2222    

10,73010,73010,73010,730    
3333
8888    

28,53928,53928,53928,539    
10101010
0000    

Bordeira 24,265 6,622 30,88730,88730,88730,887    8,695 15,570 1,551 5,071 10,24610,24610,24610,246    
3333
3333    

20,64120,64120,64120,641    
6666
7777    

30,88730,88730,88730,887    
10101010
0000    

TOTAL 
501,70

2 
619,468 

1121,171121,171121,171121,17
0000    

453,12
4 

48,578 
304,13

8 
315,33

0 
757,26757,26757,26757,26

2222    
6666
8888    

363363363363,90,90,90,90
8888    

3333
2222    

1121,171121,171121,171121,17
0000    

10101010
0000    

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos Dados SIG Câmara Municipal de Faro. 

NOTA: O solo urbano, delimitado por perímetro urbano, integra o espaço urbanizado e o espaço urbanizável. 

 

Os restantes aglomerados, com excepção de Estói e do Patacão que têm percentagens de 

ocupação do solo urbano superiores respectivamente a 80% e a 60%, apresentam percentagens 

de ocupação inferiores a 40%. 

 

Com excepção de Estói, todos os aglomerados analisados têm actualmente taxas de ocupação dos 

espaços urbanizados superiores às dos espaços urbanizáveis. 

 

Estói cujo espaço urbanizável de expansão representa 59,2% do solo incluído no perímetro urbano, 

apresenta uma ocupação de 82,9% do espaço urbanizável e 77% do espaço urbanizado. Note-se 

que este aglomerado viu reforçadas as suas funções turísticas e de lazer no Concelho, na última 

década. 
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Da avaliação realizada podem retirar-se as seguintes conclusões: 

• A cidade de Faro e o aglomerado de Estói encontram-se numa situação limite de 

ocupação do solo disponível para o crescimento urbano o que implica a ponderação sobre 

as necessidades de novas áreas de expansão e a regeneração das áreas sub-

aproveitadas, como é o caso da área industrial do Bom João em Faro; 

• A área urbana de Montenegro/Gambelas foi a área de maior crescimento demográfico 

entre 1991 e 2011 (+ 4855 habitantes) ultrapassando as freguesias da Sé (+ 3855) e de 

São Pedro (+ 3325), o que justifica uma especial avaliação das capacidades e 

potencialidades desta área na revisão do PDM; 

• A área urbana de Patacão apresenta apetência para a instalação de actividades 

comerciais, de serviços e de logística na sua relação com a EN-125, com a Campina e 

com a proximidade a Faro. A ocupação de mais de 80% do seu espaço urbano 

consolidado aponta para a necessidade de avaliar a adequação do espaço urbanizável 

disponível à instalação de novas actividades; 

• Os restantes aglomerados urbanos dispõem ainda de capacidade significativa tanto nos 

espaços urbanizados como nos urbanizáveis; 

• As pequenas áreas urbanizáveis a reestruturar existentes, que têm por objectivo ordenar a 

ocupação edificada no espaço rural, evitando a dispersão das construções e acolhendo 

funções ligadas às actividades agrícolas, devem ser objecto de avaliação na revisão do 

PDM de acordo com as normas do PROT- Algarve para a “edificação no solo rural” e a 

“edificabilidade em espaços urbanos de baixa e muito baixa densidade”. 
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CIDADE DE FARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradoAglomeradoAglomeradoAglomerado    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaço 
Urbano 

(ha) 

Espaço 
Urbanizável 

(ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
PePePePer. r. r. r. 

UrbanoUrbanoUrbanoUrbano 
(ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha) 
% 

Total 
(ha) 

% 

Cidade de 
Faro 

337,234 229,004 566,238566,238566,238566,238    332,532 4,702 136,424 92,580 468,956468,956468,956468,956    83838383    99997,2827,2827,2827,282    17171717    566,238566,238566,238566,238    100100100100    
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MONTENEGRO/GAMBELAS  

 
 
 
 
 
 
 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradoAglomeradoAglomeradoAglomerado    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaç
o 

Urban
o (ha) 

Espaço 
Urbanizáv

el (ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanUrbanUrbanUrban
oooo (ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(ha

) 

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(ha

) 

Ocupad
o (ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha
) 

% 
Total 
(ha) 

% 

Montenegro
/ Gambelas 

79,106 287,329 
366,43366,43366,43366,43

5555    
68,805 10,301 140,604 146,725 209,409209,409209,409209,409    

5555
7777    

157,026157,026157,026157,026    
4444
3333    

366,43366,43366,43366,43
5555    

10101010
0000    
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ESTOI 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

  
 
            

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradAglomeradAglomeradAglomerad

oooo    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaç
o 

Urban
o (ha) 

Espaço 
UrbanizávUrbanizávUrbanizávUrbanizáv

elelelel (ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanUrbanUrbanUrban
oooo (ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(ha

) 

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(ha

) 

Ocupad
o (ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha
) 

% 
Total 
(ha) 

% 

Estoi 
26,14

0 
38,038 

64,1764,1764,1764,17
8888    

20,111 6,029 6,517 31,521 26,62826,62826,62826,628    
4444
1111    

37,55037,55037,55037,550    
5555
9999    

64,1764,1764,1764,17
8888    

10101010
0000    
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SANTA BÁRBARA DE NEXE 

 
 
 

 
  
 
  
 

 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradoAglomeradoAglomeradoAglomerado    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaço 
Urbano 

(ha) 

Espaço 
Urbanizável 

(ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanoUrbanoUrbanoUrbano 
(ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha) 
% 

Total 
(ha) 

% 

Sta. 
Bárbara de 

Nexe 
9,155 29,722 38,87738,87738,87738,877    4,501 4,654 10,485 19,237 14,98614,98614,98614,986    39393939    23,89123,89123,89123,891    61616161    38,87738,87738,87738,877    100100100100    
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CONCEIÇÃO  

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradoAglomeradoAglomeradoAglomerado    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUASITUAÇÃO ACTUASITUAÇÃO ACTUASITUAÇÃO ACTUALLLL    

Espaço 
Urbano 

(ha) 

Espaço 
Urbanizável 

(ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanoUrbanoUrbanoUrbano 
(ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha) 
% 

Total 
(ha) 

% 

Conceição 10,857 15,159 26,01626,01626,01626,016    6,194 4,663 3,034 12,125 9,2289,2289,2289,228    35353535    16,78816,78816,78816,788    65656565    26,01626,01626,01626,016    100100100100    
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PATACÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradAglomeradAglomeradAglomerad

oooo    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaç
o 

Urban
o (ha) 

Espaço 
Urbanizáv

el (ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanUrbanUrbanUrban
oooo (ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(ha

) 

Ocupad
o (ha) 

Não 
Ocup.(ha

) 

Ocupad
o (ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha
) 

% 
Total 
(ha) 

% 

Patacão 
14,94

5 
13,594 

28,5328,5328,5328,53
9999    

12,286 2,659 5,523 8,071 17,80917,80917,80917,809    
6666
2222    

10,73010,73010,73010,730    
3333
8888    

28,5328,5328,5328,53
9999    

10101010
0000    
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BORDEIRA  

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Nome Nome Nome Nome 
AglomeradoAglomeradoAglomeradoAglomerado    

PDMPDMPDMPDM    SITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUALSITUAÇÃO ACTUAL    

Espaço 
Urbano 

(ha) 

Espaço 
Urbanizável 

(ha) 

Total/ Total/ Total/ Total/ 
Per. Per. Per. Per. 

UrbanoUrbanoUrbanoUrbano 
(ha) 

Espaço Urbano Espaço urbanizável Total/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro UrbanoTotal/ Perímetro Urbano    

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

Não 
Ocup.(ha) 

Ocupado 
(ha) 

% 
Não 

Ocup.(ha) 
% 

Total 
(ha) 

% 

Bordeira 24,265 6,622 30,88730,88730,88730,887    8,695 15,570 1,551 5,071 10,24610,24610,24610,246    33333333    20,64120,64120,64120,641    67676767    30,88730,88730,88730,887    100100100100    
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PDM - Classes de Espaço e Categorias 

legend
a área Classe Categoria 

1 6,685 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

2 54,159 Espaços Urbanos Espaços urbanos não estruturantes 

3 10,9 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

4 2,155 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

5 24,265 Espaços Urbanos  Espaços urbanos estruturantes 

6 6,622 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

7 3,581 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

8 2,268 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

9 2,606 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

10 12,304 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

11 11,268 Espaços Urbanos  Espaços urbanos não estruturantes 

12 8,994 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

13 25,97 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

14 4,521 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

15 7,946 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

16 9,155 Espaços Urbanos  Espaços urbanos estruturantes 

17 8,042 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

18 2,718 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

19 9,322 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

20 6,994 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

21 3,752 
 Espaços 

Urbanizáveis  Espaços urbanizáveis de expansão 

22 2,231 
 Espaços 

Urbanizáveis  Espaços urbanizáveis a reestruturar 

23 2,84 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

24 10,373 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

25 38,038 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

26 26,14 Espaços Urbanos  Espaços urbanos estruturantes 

27 10,859 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

28 0,942 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

29 9,378 Espaços Urbanizáveis 
Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins -Comerciais / 
Industriais 

30 6,665 Espaços Urbanizáveis 
Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins -Comerciais / 
Industriais 

31 12,722 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

32 1,819  Espaços Urbanos  Espaços urbanos não estruturantes 

33 7,119 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

34 7,435 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

35 2,77 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

36 1,711 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 
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37 22,534 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins específicos 

38 10,857 Espaços Urbanos Espaços urbanos estruturantes 

39 12,231 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

40 2,643 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

41 2,928 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

42 3,569 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

43 12,24 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

44 3,109 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins específicos 

45 13,594 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

46 11,245 Espaços Urbanos Espaços urbanos estruturantes 

47 4,852 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

48 2,854 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

49 11,324 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

50 2,266 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

51 3,831 Espaços Urbanos Espaços urbanos não estruturantes 

52 3,7 Espaços Urbanos Espaços urbanos estruturantes 

53 
195,41

9 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

54 9,444 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

55 2,163 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

56 8,471 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins - 

57 65,27 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins específicos 

58 5,906 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar 

59 17,498 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins - 

60 
181,06

3 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

61 4,809 Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins - 

62 79,106 Espaços Urbanos  Espaços urbanos estruturantes 

63 26,64 Espaços Urbanizáveis Espaços Urbanizáveis Espaços urbanizáveis de expansão 

64 
295,06

9 Espaços Urbanos  Espaços urbanos estruturantes 

65 42,165 Espaços Urbanos  Espaço urbano histórico de Faro 

66 30,443 Espaços Urbanizáveis  Espaços urbanizáveis a reestruturar para fins específicos 
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6. ACESSIBILIDADES E INFRAESTRUTURAS 

 
6.1. AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO 

 

Para a caracterização desta infraestruturas baseamo-nos no Relatório efectuado pela Augusto 

Mateus & Associados, em consórcio com a DHV e Bruno Soares, Arquitectos (2009), designado “O 

Aeroporto Internacional de Faro, como Oportunidades para o Desenvolvimento Competitivo da 

Região do Algarve”. 

 

O Aeroporto Internacional de Faro situa-se a 4 km da cidade de Faro, capital Algarvia, detendo um 

carácter, funcionalidade e importância distintivas ao assumir-se como o principal aeroporto turístico 

nacional e segunda estrutura aeroportuária mais importante do país servindo as regiões do Algarve 

e a região espanhola de Huelva. O Aeroporto Internacional de Faro foi inaugurado a 11 de Julho de 

1965 tendo-se desenvolvido rapidamente, em termos de tráfego e ampliação e modernização de 

infra-estruturas, especialmente induzidos por factores como o crescimento da procura turística 

internacional da região, crescimento das ligações low cost e pelo incremento da sua influência no 

contexto do sudoeste peninsular. 

 

O aeroporto de Faro caracteriza-se por ter um perfil de ligações que coloca a infra-estrutura no eixo 

de movimentações dos principais fluxos de passageiros internacionais e nacionais especialmente 

nas movimentações induzidas por motivações turísticas, apenas ultrapassado pelo Aeroporto 

Internacional de Lisboa. O tráfego de passageiros apresenta uma estrutura por mercados 

emissores significativamente concentrada, com apenas sete países a representarem 97% do fluxo 

total num ranking liderado pelo Reino Unido (61% do total do tráfego de passageiros em 2007). 

 

O número de companhias aéreas a desenvolver actividade no aeroporto de Faro tem 

acompanhando as tendências actuais de globalização repercutidas no aumento da procura dos 

serviços prestados pelo aeroporto a um ritmo acelerado ao nível do tráfego de passageiros, 

operando actualmente neste aeroporto 28 companhias regulares e 42 companhias charter. Em 

Portugal, a implantação de companhias aéreas de low cost tem vindo a ser notório, estando a 

operar a nível nacional cerca de 27 companhias deste segmento12, com crescimentos do tráfego 

de passageiros transportados na tipologia de baixo custo de transportes aéreos aumentado de 

forma exponencial traduzida em quotas de mercado crescentes destas empresas. 

 

Os efeitos imediatos desta movimentação crescente das companhias de baixo custo traduziram-se, 

por um lado, num aumento do tráfego aéreo, essencialmente no transporte de passageiros e de 
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uma lógica concorrencial com efeitos na redução notória das tarifas das rotas em que estas 

companhias operam e, por outro lado, na potenciação do turismo das regiões cujos aeroportos 

aderiram a esta nova lógica de transporte, em especial no segmento “short break”. As 

aproximadamente 19 companhias aéreas de baixo custo instaladas no aeroporto de Faro realizam, 

a partir daqui, um grande número de voos domésticos, internacionais e intercontinentais. A Easyjet, 

companhia aérea britânica de baixo custo, lidera o top 15 em termos de fluxo de passageiros numa 

listagem dominada por transportadoras aéreas da tipologia low cost (AM&A, p.101 e seguintes). 

 

No âmbito do PROT-Algarve, o Aeroporto Internacional de Faro integra a Sub-unidade Territorial de 

Faro / Campina de Faro, junto com outros equipamentos e infra-estruturas estruturantes da região 

nos quais se inclui a Universidade do Algarve, o Porto de Faro, o Hospital Distrital de Faro, o 

Mercado Abastecedor da Região de Faro e o Parque das Cidades, tornando a área Cidade de Faro 

/ Montenegro o “principal centro urbano da Região”. 

 

Reconhecendo a envolvente norte do Aeroporto como uma “área edificada fragmentada e de 

dimensão significativa”, o PROT propõe para esta sub-unidade um conjunto de orientações acções 

prioritárias, onde devemos destacar: 

 

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

promovendo a requalificação das áreas de contacto com a Ria Formosa; 

• Promover a estruturação urbanística da sub-unidade, equacionando as áreas urbanas e de 

equipamentos estruturantes – cidade de Faro/Montenegro, Aeroporto, Porto, Mercado Abastecedor 

da Região de Faro e Parque das Cidades – e reforçar a acessibilidade/mobilidade interna e 

externa, sem comprometer o uso agrícola da Campina de Faro (p.160). 

 

O reforço das acessibilidades e mobilidades deverá ter em vista a afirmação das aglomerações 

urbanas e da competitividade regional e assentar, entre outras opções, na promoção do 

desenvolvimento de sistemas ferroviários ligeiros cuja oferta seja adequada à dimensão e natureza 

dos fluxos de procura actuais e prospectivos, destacando-se no sotavento algarvio a área de 

influência da aglomeração urbana Faro/Loulé/Olhão e a possibilidade desta se afirmar e consolidar 

como um sistema urbano policêntrico. 

 

Neste aspecto, o PROT defende a articulação do sistema ferroviário ligeiro com os restantes 

modos ferroviários (p.192) e necessidade de se garantir ligações em Faro entre o centro da cidade 

e os equipamentos da sub-unidade territorial Faro / Campina de Faro, nomeadamente o Pólo 

Universitário de Gambelas, o Aeroporto, o Parque Ribeirinho, o Mercado Abastecedor da Região 
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de Faro (MARF) e o Parque das Cidades, podendo esta rede inicial ser ampliada até 

Loulé/Vilamoura e Tavira (p.50). 

 

No âmbito da promoção do desenvolvimento económico, o PROT define ainda um conjunto de 

orientações para os investimentos da administração central, devendo-se destacar aqui os 

seguintes: 

 

• A realização de investimentos estratégicos em infra-estruturas de internacionalização da região 

algarvia, nomeadamente no Aeroporto Internacional de Faro; 

• A dinamização do surgimento de parcerias fortes, designadamente com a Universidade do 

Algarve, para a criação do Parque das Novas Actividades, o qual deverá constituir-se como elo 

fundamental do processo de transformação da estrutura económica da Região, estrategicamente 

localizado em relação ao Aeroporto Internacional e à A22 na área de aglomeração urbana principal, 

eventualmente com uma estrutura multi-polar (p.120). 

 

Em termos estritamente aeroportuários, o PROT-Algarve estabelece um conjunto de objectivos 

para o transporte aéreo onde devemos destacar os seguintes: 

 

• Assegurar a necessária evolução da capacidade e qualidade ao Aeroporto Internacional de Faro, 

em complementaridade com os outros modos de transporte e assegurando as redes de 

abastecimento de combustíveis; 

• Reforçar a capacidade de transporte aéreo em infra-estruturas aeroportuárias complementares ao 

Aeroporto Internacional de Faro, nomeadamente (…) através da construção de novo aeródromo a 

localizar entre Faro e Loulé, para desvio da procura de aviação geral (aeronaves até 20 toneladas) 

do Aeroporto Internacional de Faro e especialmente vocacionado para servir a aviação executiva 

(p. 50-1). 

 

No que especificamente diz respeito ao abastecimento de combustíveis, o PROT propõe ainda o 

estudo das seguintes alternativas: 

• Por via marítima para o porto de Faro, com pipeline para o aeroporto de Faro e para a área 

logística do MARF; 

• Por via ferroviária até ao futuro Parque de Combustíveis do Patacão e pipeline para o aeroporto 

de Faro; 

• Na forma actual, por ferrovia até Loulé e depois por rodovia, evitando o atravessamento das áreas 

urbanas; (p.51). 
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O Relatório que vimos citando (Mateus, 2008) identifica um conjunto de propostas e 

projectos de âmbito territorial com potencial articulação com o Aeroporto de Faro, vinculados 

nos Planos Directores Municipais em vigor, destacando-se as situações que permitam 

reconhecidas melhorias significativas da sua integração territorial no sistema urbano algarvio. 

Releva assim: 

 

a) A definição no PDM de Faro da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do Pólo 

Tecnológico, com uma área de aproximadamente 65 ha na área de Gambelas, destinada ao 

desenvolvimento de uma área de indústrias não poluentes de alta tecnologia, ou que beneficiem da 

proximidade da Universidade ou do aeroporto; 

b) A definição no PDM de Faro da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da zona 

urbanizável para fins comerciais do Guilhim, com aproximadamente 89 ha, destinada a usos 

comerciais e de armazenamento, podendo incluir áreas de equipamentos e serviços públicos de 

nível supra municipal, tal como o MARF, e admitindo a reconversão do actual quartel do Guilhim 

para usos comerciais; 

c) A definição no PDM de Faro de um corredor de reserva para um traçado ferroviário proposto 

para norte de Faro; 

d) A área disponível (aproximadamente 30 ha) para o desenvolvimento do Campus da 

Universidade do Algarve;  

e) Os projectos associados ao Polis da Ria Formosa em Faro na envolvente do aeroporto, 

nomeadamente o Parque Ribeirinho e o Parque Ambiental do Ludo; 

f) Os projectos previstos para a rede viária da cidade de Faro, incluindo nomeadamente a criação 

da 3ª Circular com ligação ao Aeroporto a nascente de Montenegro; 

g) A proposta de investimento privado no desenvolvimento de um sistema ferroviário ligeiro em 

Faro, articulando a área do Bom João, a Av. Calouste Gulbenkian, o Aeroporto de Faro e o 

Campus da Universidade, com eventuais prolongamento para norte, no sentido Parque das 

Cidades / Loulé, e para nascente em direcção a Olhão, tirando partido da linha de caminho de ferro 

existente; 

h) Os diversos projectos urbanos previstos para a cidade de Faro, nomeadamente a requalificação 

da Frente Ribeirinha, as expansões habitacionais para norte e o desenvolvimento e relocalização 

nesta zona junto à 3ª circular de diversos equipamentos (Novo Tribunal, Sede da Polícia Judiciária, 

Quartel dos Bombeiros, etc.); 

i) A desactivação do centro de combustíveis do Bom João e a regeneração urbanística e ambiental 

daquela área associada a um projecto de oferta habitacional; 

j) O desenvolvimento em curso do Hospital Particular de Faro, junto ao Campus da Universidade 

em Gambelas; 

k) A proposta de investimento para a criação de uma área comercial outlet junto ao MARF; 
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l) Os investimentos associados à requalificação da EN-125, que inclui igualmente intervenções nas 

ligações entre Loulé e o Parque das Cidades, a conclusão da variante a Faro em direcção a Olhão 

e a construção da variante à EN-2 entre Faro e São Brás de Alportel; 

m) A intenção de desenvolver o novo Aeródromo de Loulé, em articulação com a ANA e orientado 

para o serviço a jactos privados e apoio à protecção civil, ao qual se pretende igualmente associar 

o desenvolvimento de uma área empresarial; 

n) A decisão de localizar no Parque das Cidades o novo Hospital Central do Algarve; 

o) O projecto de desenvolvimento no Parque das Cidades de um pólo tecnológico orientado para o 

sector da saúde, resultante de uma parceria entre as câmaras municipais de Loulé e Faro e a 

Universidade do Algarve, líder do projecto; 

p) O projecto em Olhão para a criação de um centro incubador de empresas ligadas às ciências e 

exploração do mar, articulando a Universidade do Algarve e o IPIMAR. 

 

Na área de estudo, a integração territorial do Aeroporto de Faro deverá ter fundamentalmente como 

base o território definido entre a infra-estrutura aeroportuária e os principais centros urbanos dos 4 

concelhos (Faro, Olhão, Loulé, Almancil e S. Brás de Alportel). 

 

Neste território, importa em primeiro lugar procurar reforçar as interacções funcionais do aeroporto 

com os principais centros de articulação com a economia regional, nomeadamente (ver figura): 

• A cidade de Faro, entendida como principal centro urbano da região, onde se concentram uma 

parte importante da população trabalhadora no aeroporto e uma parte significativa dos serviços 

administrativos, de apoio a empresas e equipamentos de âmbito regional; 

• O Porto de Olhão, entendido como o principal pólo de ligação com a Ria Formosa e o Mar, 

na vertente das actividades piscatórias, da aquacultura marítima e da exploração e investigação 

dos recursos marinhos. Neste âmbito, o Aeroporto poderá sobretudo desempenhar um papel de 

intermediação enquanto infra-estrutura ao serviço da exportação; 

• O MARF, tendo em consideração nomeadamente a sua capacidade de expansão e o seu papel 

de possível ‘retaguarda’ logística do Aeroporto e do Porto de Olhão, bem como de potencial 

plataforma de intermediação da produção agrícola algarvia orientada para a exportação; 

• O Parque das Cidades, onde se perspectiva a localização de alguns importantes investimentos 

em equipamentos de âmbito regional (tal como Hospital Central e o novo pólo tecnológico orientado 

para o sector da saúde), e cuja área apresenta ainda alguma capacidade de acolhimento de 

actividades económicas. 
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Figura 10 – Integração Territorial do Aeroporto de Faro na Área de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AM&A, Consórcio, “O Aeroporto Internacional de Faro como 

oportunidade para o desenvolvimento competitivo da Região do Algarve”, 2009. 

 

 

A eficiência e o fortalecimento das relações funcionais do Aeroporto com os 4 centros de 

articulação regional identificados poderão ser significativamente favorecidos, em termos territoriais, 

pelo desenvolvimento de alguns projectos previstos e propostos para a rede viária da área de Faro 

/ Campina de Faro, os quais, simultaneamente, melhorarão as condições de acessibilidade do 

Aeroporto à Via do Infante e, consequentemente, a Lagos/Portimão e Huelva (idem). 

 

São eles: 

 

a) A requalificação da infra-estrutura e imagem da EN-125, acelerando o tendencial processo de 

reconversão e requalificação da faixa adjacente de áreas industriais e de serviços entre Almancil e 

a cidade de Faro; 
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b) O ‘fecho’ da variante à cidade de Faro da EN-125, aliviando o atravessamento rodoviário do 

centro da cidade e ‘aproximando’ o aeroporto dos centros urbanos a nascente, nomeadamente de 

Olhão e do seu Porto; 

 

c) O desenvolvimento da variante à EN-2, melhorando a ligação entre a cidade de Faro, o MARF e 

S. Brás de Alportel; 

 

d) O desenvolvimento de uma nova ligação rodoviária entre o aeroporto e o Parque das 

Cidades/Loulé. Esta ligação permitiria uma melhoria substancial na articulação territorial entre o 

Aeroporto e os equipamentos do Parque das Cidades. No âmbito desta intervenção, e de modo a 

melhorar o acesso ao aeroporto dos centros urbanos a poente, haverá ainda que aprofundar a 

possibilidade e as implicações de uma ligação à EN-125 e à A-22, porventura a partir da 

remodelação do nó viário existente a sul do Parque das Cidades; 

 

e) O desenvolvimento de uma nova ligação rodoviária entre o Parque das Cidades e o MARF, o 

que permitiria (i) melhorar a sua articulação com o aeroporto, (ii) em conjunto com as restantes 

intervenções na rede rodoviária possibilitaria também fechar um anel viário ligando Cidade de Faro 

– Aeroporto – Parque das Cidades – MARF, e consequentemente, (iii) estruturar e ordenar as 

actividades atraídas pelos nós da A-22. 

 

Em síntese, cremos que o Aeroporto Internacional de Faro pode reforçar a importância 

regional que já detém, podendo ainda contribuir para a reorganização funcional das suas 

áreas adjacentes, nomeadamente no que respeita à reestruturação funcional do Sistema 

Faro-Montenegro e ao reforço do papel estruturante de Faro no conjunto urbano Faro-Loulé-

Olhão. 

 

 

6.2. PORTO COMERCIAL 

 

De acordo com dados recentes o IPTM – Instituto Português de Transportes Marítimos está 

apostado na revitalização do Porto Comercial de Faro, inserido numa estratégia mais global para 

os Portos Comerciais do Algarve. 

 

Neste contexto, o contrato assinado entre o ITPM e a CIMPOR, para o transporte de cimento para 

Cabo Verde é um sinal importante de revitalização, quadruplicando o tráfego de cargueiros pelos 

menos nos próximos 3 anos, e permite perspectivar o Porto de Faro com outros tipos de 

actividades. 
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Além de cargueiros, perspectiva-se, no médio prazo, o tráfego de barcos turísticos no Porto 

Comercial de Faro, nomeadamente mega-iates e cruzeiros de média dimensão. 

Para os primeiros, será criada uma estrutura de apoio (com o processo de concurso a decorrer), 

cujo enfoque será o apoio e formação das tripulações destes mega-iates, com componente de 

pilotagem, mas também hoteleira. 

 

Prevê-se igualmente uma componente de pequenas reparações, sobretudo as mais sofisticadas. 

Atrair o negócio dos cruzeiros, cujos impactos económicos extravasam em muito os serviços 

prestados pelo Porto, estendendo-se à cidade e a vários pontos da região, também é um objectivo 

assumido pelo ITPM. As condições de acesso pela barra e a bacia de manobras, no centro da Ria 

Formosa limitam o tipo de intervenções. Contudo, a componente de apoio a mega-iates poderá ser 

extensível a cruzeiros mais pequenos, apostando-se num nicho de mercado diferenciador, de 

cruzeiros de menor dimensão e tematizados. 

 

Num novo contexto de actividade portuária, a requalificação da área portuária e da zona 

industrial associada volta a ser pertinente. 
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PARTE III – NOVO CONTEXTO DE ENQUADRAMENTO 
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7. NOVO CONTEXTO E QUADRO DE FINANCIAMENTO PARA A GESTÃO TERRITORIAL 

 

A presente conjuntura económica internacional, europeia e nacional configura um contexto de 

dificuldades económico-financeiras, que certamente se traduzirão na procura de novos modelos de 

gestão, nomeadamente dos Municípios, tendo em conta a sua sustentabilidade a prazo. 

 

Por outro lado, e como foi referido anteriormente, o contexto sócio-económico da Região alterou-se 

significativamente, demonstrando uma vitalidade demográfica muito relevante nas dinâmicas 

nacionais, tendo-se assumido o Turismo como vector fundamental do desenvolvimento regional. 

 

As orientações nacionais bem como as condições de financiamento da Comunidade Europeia 

continuam a marcar o quadro de financiamento para o desenvolvimento regional e local, estando 

em curso a implementação do QREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional para o período 

2007-2013. 

 

O QREN assume como grande desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das 

portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a 

promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de 

qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do 

aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas.  

 

A prossecução deste desígnio estratégico, indispensável para assegurar a superação dos mais 

significativos constrangimentos à consolidação de uma dinâmica sustentada de sucesso no 

processo de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, é assegurada pela 

concretização, com o apoio dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, por todos os 

Programas Operacionais, no período 2007-2013, de três grandes Agendas Operacionais 

Temáticas, que incidem sobre três domínios essenciais de intervenção: potencial humano, 

factores de competitividade da economia e valorização do território. 

 

Para o enquadramento deste novo Quadro, foi elaborada a “Estratégia de Desenvolvimento do 

Algarve 2007-2013”, pela CCDR-Algarve (2006). Este documento no ponto de enquadramento 

comunitário do período de programação 2007-2013, salienta o facto de o Algarve passar a 

beneficiar de um regime transitório especial (pela Região deixar de estar coberta pelo novo 

objectivo de Convergência), regime esse que “representará uma quebra progressiva de verbas ao 

longo do próximo período de sete anos mas, em termos de elegibilidades temáticas, não deverá 

implicar qualquer alteração em relação às regras que vigorarão para o conjunto do objectivo 

Convergência” (CCDR Algarve, Estratégia de desenvolvimento do Algarve 2007-2013). 
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No mesmo documento refere-se que o novo estatuto comunitário que resulta para o Algarve tem 

dois tipos de consequências - a já mencionada redução dos apoios estruturais para o 

desenvolvimento, e a muito provável diminuição do tecto de intensidade de auxílios de Estado 

autorizado pela Comissão Europeia para os incentivos a conceder às empresas instaladas ou a 

instalar na região. 

 

Se a estes problemas associarmos o facto de as duas regiões vizinhas – o Alentejo e, sobretudo, a 

Andaluzia – manterem o seu estatuto actual, verifica-se que se cria um efeito-ilha no caso do 

Algarve: em relação às regiões que a circundam, a região terá relativamente menos recursos 

externos para alavancar o seu desenvolvimento económico e social e deterá instrumentos 

financeiros de atractividade das empresas também menos favoráveis, ainda que tal situação possa 

ser amenizada por um reforço da cooperação inter-regional. Os factores intrínsecos de 

competitividade da região, também no que respeita à atracção de investimento e recursos, tornam-

se assim uma aposta chave na estratégia para os próximos anos (idem). 

 

A ambição para a Região, em sintonia com o debate regional que conduziu à elaboração do novo 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve foi definida nos seguintes termos: 

 

Afirmação do Algarve como uma das regiões mais desenvolvidas do país e da Europa, 

dotada de recursos humanos altamente qualificados e com uma economia dinâmica, 

diversificada e competitiva, impulsionada pelo cluster do turismo, recreio e lazer, 

robustecida pelo surgimento de novos sectores complementares de especialização, 

qualificada pelo desenvolvimento sustentável de novas actividades e serviços avançados e 

ancorada na valorização do conhecimento e da inovação, assegurando em simultâneo níveis 

elevados de emprego, de coesão e protecção social e preservando os valores ambientais. 

 

Trata-se, de forma condensada, da assumpção pela região do salto qualitativo que terá de dar 

para se tornar numa das regiões mais desenvolvidas e competitivas do país e da Europa, 

com um desenvolvimento cada vez mais assente na economia do conhecimento e que 

salvaguarde os valores sociais, culturais e ambientais que lhe permite afirmar-se, já hoje, como 

uma das regiões turísticas mais relevantes do espaço europeu. 
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A concretização de uma estratégia de desenvolvimento conduziu à definição dos seguintes quatro 

objectivos estratégicos, com os respectivos eixos de desenvolvimento: 

 

Objectivo: Qualificar, inovar e robustecer a economia 

I - Diversificar e qualificar o cluster turismo/lazer; 

II - Robustecer e modernizar a economia regional; 

III - Reestruturar os modelos organizativos do tecido empresarial; 

IV - Desenvolver um nicho de serviços intensivo em conhecimento; 

Objectivo: Valorizar os recursos humanos e criar mais competências 

V - Melhorar as condições de empregabilidade para absorver novas qualificações; 

VI - Melhorar as qualificações dos jovens e dos adultos, valorizando as competências básicas e 

tecnológicas; 

VII - Fomentar iniciativas de desenvolvimento sócio-económico de apoio à integração de grupos 

vulneráveis; 

VIII - Modernizar e qualificar a Administração Pública da região;  

Objectivo: Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo 

IX - Promover um modelo territorial articulado e potenciador dos seus diversos espaços; 

X - Melhorar as acessibilidades e a mobilidade; 

XI - Completar as redes regionais de equipamentos; 

XII - Qualificar o espaço público e a paisagem; 

Objectivo: Consolidar um sistema ambiental sustentável 

XIII - Completar e garantir infra-estruturas ambientais de qualidade; 

XIV - Criar níveis elevados de protecção ambiental; 

XV - Promover a participação, as boas práticas e políticas de informação e de educação ambiental; 

XVI - Implementar uma política de prevenção de riscos. 

 

Será pois neste novo quadro de objectivos e de eixos de desenvolvimento estratégicos que 

Faro deverá procurar situar-se, aproveitando da sua localização estratégica em termos de 

acessibilidades, dos factores competitivos que já detém, nomeadamente ao nível da 

investigação e desenvolvimento, reforçando o seu papel como Capital da mais importante 

Região Turística do País. 
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8.  NOVOS INSTRUMENTOS DE ESTRATÉGIA E DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO QUE 

ENQUADRAM A REVISÃO DO PDM 

 

8.1. PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO 2007 E 2011 

 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), publicado pela Resolução do Conselho de 

Ministros 53/2007, foi lançado com o objectivo de servir de base à concretização de acções 

definidas para o crescimento sustentado do Turismo nacional e orientar a actividade do Turismo de 

Portugal, IP, entidade pública central do sector, bem como a dos seus parceiros públicos e privados 

no quadro de uma cooperação efectiva.  

 

Assumido o Turismo como actividade transversal, determinante para o desenvolvimento 

económico, social e cultural, este plano tem ainda a função de articular as políticas definidas para o 

sector com outras áreas, nomeadamente o ordenamento do território, o ambiente, o 

desenvolvimento rural, o património cultural, a saúde, o desporto, as infraestruturas e o transporte 

aéreo. 

 

O Turismo de Portugal apresentou recentemente as propostas de revisão do PENT para 2015, 

onde se faz um balanço dos primeiros anos de aplicação do PENT e se focalizam os objectivos e 

as metas a alcançar naquele horizonte temporal. 

 

O Turismo interno desenvolveu-se de forma sustentada desde a aprovação do PENT, mas o 

contexto da crise económica internacional, marcado pela forte contracção da procura nos principais 

mercados emissores, levou em 2009 a uma deterioração da performance do Turismo externo que 

comprometeu a concretização dos objectivos globais. Ainda assim, entre 2006 e 2010 Portugal 

ganhou quota nos mercados emissores Espanha, França e Brasil e conseguiu um bom 

desempenho a nível do Turismo interno, embora tenha sofrido com a conjuntura depressiva dos 

mercados do Reino Unido, Alemanha e Irlanda. 

 

Este período ficou também marcado pela consolidação de um conjunto de tendências estruturais 

que impactam naturalmente a estratégia que Portugal deve seguir nos próximos anos enquanto 

destino turístico, nomeadamente de forma a aproveitar a recuperação dos nossos principais 

mercados emissores e retomar o caminho de crescimento que se vinha a registar antes da crise de 

2009.  
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No conjunto de evoluções recentes do contexto, destacam-se (i) a afirmação definitiva da internet 

enquanto canal de pesquisa e transacção, emergindo as redes sociais e as comunidades online 

como importantes instrumentos de promoção e interacção com os turistas, (ii) o reforço da 

tendência de desenvolvimento do peso das companhias aéreas low cost e dos efeitos que estas 

induzem no sector (sobretudo ao nível da potenciação dos short breaks), (iii) a emergência de 

consumidores mais abertos a oportunidades de última hora, mais exigentes no valor recebido pelo 

que pagam e cada vez mais focados na diversidade e qualidade das experiências; (iv) o reforço da 

concorrência entre destinos, em particular pela afirmação de novos destinos de rápido crescimento 

como a Turquia, Egipto e Marrocos. 

 

O desenvolvimento do Turismo nacional no horizonte 2010-2015 deverá estar assente em 11 linhas 

de desenvolvimento que, partindo da base definida no PENT, incorporam agora as evoluções 

necessárias para alinhamento com o contexto, assegurando a concretização dos objectivos 

definidos, que são: 

 

1 – Sustentabilidade como modelo de desenvolvimento – Desenvolver o turismo sustentável 

potenciando cadeias de valor relacionadas, dinamizando a economia local, conservando o meio 

ambiente e fomentando práticas ambientalmente responsáveis por parte de todos os agentes e, 

demonstrando que o turismo não só não destrói como adiciona valor e qualidade de vida. 

 

2- Mercados Emissores – Assumir o mercado espanhol como prioritário para o crescimento 

externo, defender a posição no Reino Unido, Alemanha e França (com oferta s segmentadas) e 

dinamizar o crescimento em oito mercados, nos quais se destacam o Brasil que se assume como 

aposta e os países escandinavos pelo seu contributo para atenuar a sazonalidade e pela adesão 

ao golfe e ao turismo náutico. 

 

3 – Acessibilidades aéreas – Manter as ligações aéreas conseguidas nos últimos três anos, 

continuando o esforço de abertura de novas rotas e de aumento de frequências provindas de rotas 

de reconhecido interesse turístico para Portugal. 

 

4 – Estratégia de produtos – Desenvolver e estruturar uma oferta multiproduto nas várias regiões, 

renovando a oferta de “sol & mar”, apostando numa estruturação inovadora de turismo cultural e 

religioso e reforçando a aposta no golfe, no turismo de negócios e na estruturação do turismo de 

saúde e bem-estar enquanto atenuadores da sazonalidade. 

 

5 – Regiões e Pólos – Assumir as Entidades Regionais de Turismo / Direcções Regionais do 

Turismo como motores da estruturação e enriquecimento da oferta local, dinamizando o 
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envolvimento do tecido empresarial e dos agentes públicos, devendo focar a sua acção na melhoria 

dos produtos prioritários suportados nos seus recursos turísticos distintivos e assentar nestes o seu 

esforço promocional. 

 

6 – Promoção e distribuição – Reforçar a capacidade de venda do sector, fomentar a promoção e 

distribuição online, alinhar os investimentos promocionais por mercado com o seu peso relativo nas 

receitas e com os objectivos de desenvolvimento perspectivados, adequando também o mix de 

instrumentos de promoção em função da respectiva eficácia. 

 

7 – Experiências e conteúdos – Desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que 

constituam factores de diferenciação turística e estejam na base das experiências marcantes e 

genuínas, constituindo também novas oportunidades de actividade económica. 

 

8 – Eventos – Dinamizar um calendário de eventos nacionais que reforcem a notoriedade do 

destino e a captação de turistas internacionais, bem como um calendário de eventos regionais que 

incluam uma mostra da história, tradições e cultura locais e cuja autenticidade enriqueça a 

experiência do turista. 

 

9 – Qualidade urbana, ambiental e paisagística – Assumir a qualidade urbana, ambiental e 

paisagística como uma componente fundamental de valorização e qualificação do destino Portugal 

assegurando, para tal, um maior envolvimento neste domínio por parte das entidades ligadas ao 

turismo, que deverão ser responsáveis por intervenções. 

 

10 – Qualidade de serviços e dos recursos humanos - Reforçar a qualidade do turismo 

português ao longo dos momentos de interacção com o turista, nomeadamente através de 

operacionalização de um sistema de qualidade turística e da formação e valorização dos recursos 

humanos, com instrumentos de avaliação regular. 

 

11 – Eficácia e modernização da actuação dos agentes públicos e privados – facilitar a 

interacção das empresas com o Estado, promover a difusão do conhecimento e estimular a 

inovação e modernização empresarial, em particular no tocante a promoção e comercialização. 

 

Em termos prospectivos, o PENT refere que a Região do Algarve deverá obter um 

crescimento do número de hóspedes estrangeiros de cerca de 5,5% ao ano até 2015 

atingindo os 2,3 milhões, mais do que duplicando os nacionais que deverão gerar 4,2 

milhões em 2015, enquanto que as dormidas de estrangeiros deverão chegar aos 10,6 

milhões (Figura 11). 
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Figura 11 – Prospectiva para Algarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Roland Berger, in Plano Estratégico Nacional do Turismo – propostas para revisão no horizonte 2015. 

 

A nível regional, os esforços de desenvolvimento da oferta deverão focar-se nos produtos que 

apresentam um maior potencial, considerando quer os recursos da região, quer a procura por parte 

dos principais mercados emissores. Assim, deve ser dada a primazia a atingir um elevado nível de 

qualidade de oferta de um conjunto restrito de produtos, em detrimento de uma oferta mais 

alargada de produtos, mas sem estruturação que permita a qualquer deles ser motivo forte de 

atracção de turistas. 

 

Figura 12 – Produtos prioritários por Região 
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O Turismo para Faro foi sempre assumido de forma marginal, tanto no Plano Director Municipal em 

vigor, onde a aposta era nos serviços e no desenvolvimento industrial e logístico de apoio à região, 

como no primeiro PROT Algarve, que enquadrou o PDM referido. 

 

Neste novo contexto, cremos que Faro poderá assumir um papel importante, na capitalidade 

da região turística do Algarve, num primeiro plano por dispor da mais importante infra-

estrutura de acessibilidade – o aeroporto internacional de Faro, que tende a modernizar-se e a 

acompanhar as tendências mais recentes de articulação destas infraestruturas com as actividades 

subsidiárias e os tecidos urbanos onde se inserem. 

 

Por outro lado, ao desenvolver as componentes de inovação e tecnologias de ponta, bem como as 

componentes culturais em que já se destaca, Faro poderá ambicionar a constituir-se uma 

referência enriquecedora no âmbito das “experiências turísticas” e dos “eventos”. Turismo 

Cultural, Turismo de Negócios, Turismo de Saúde e Bem-estar, que constituem produtos 

atenuantes da sazonalidade do “sol e mar” poderão constituir uma aposta para Faro. 

 

Por fim, referir a importância estratégica que pode ter a Ria Formosa no desenvolvimento de um 

turismo associado ao património natural e cultural, e à investigação científica relacionada 

(turismo científico). 

 

 

8.2. PROT ALGARVE 

 

O novo Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, publicado em 2007, assume 

como ambição para a Região, a afirmação do Algarve como “Uma Região Dinâmica, Competitiva e 

Solidária no contexto da Sociedade do Conhecimento”. 

 

No Alinhamento da Estratégia definida para 2007-2013 já referida anteriormente, o PROT 

prossegue quatro grandes objectivos estratégicos definidos em torno da consolidação dos 

conceitos fundamentais do desenvolvimento – competitividade económica, coesão social e 

sustentabilidade ambiental que devem ser entendidos como um todo interdependente (Relatório do 

PROT, pp22), e que são: 

I) Qualificar e Diversificar o Cluster Turismo / Lazer; 

II) Robustecer e Qualificar a Economia, promover Actividades intensivas em Conhecimento; 

III) Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo 

IV) Consolidar um Sistema Ambiental Sustentável e Durável. 
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Com base nos objectivos estratégicos e no trabalho desenvolvido com os actores regionais foram 

definidas prioridades de actuação, assumindo-se sete opções estratégicas que correspondem a 

grandes objectivos e linhas de intervenção estruturantes da organização, ordenamento e 

desenvolvimento territorial da Região: 

1. Sustentabilidade Ambiental, que traduz preocupações de protecção e valorização de 

recursos naturais e de biodiversidade; 

2. Reequilíbrio Territorial, na qual se reflectem objectivos de coesão territorial e de fomento 

do desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas do interior da Região; 

3. Estruturação urbana, através da qual se orienta o sistema urbano na perspectiva de uma 

melhor articulação com os espaços rurais, do reforço da competitividade territorial e da 

projecção internacional da Região; 

4. Qualificação e diversificação do Turismo, com o objectivo fundamental de melhorar a 

competitividade e a sustentabilidade do cluster Turismo / Lazer, evoluindo para uma oferta 

de maior qualidade e para uma maior diversidade de produtos turísticos; 

5. Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Histórico-Arqueológico, que traduz 

o reconhecimento do potencial de aproveitamento deste recurso territorial; 

6. Estruturação das redes de Equipamentos Colectivos, que constituem elementos 

estruturantes da reorganização territorial da Região; 

7. Estruturação das Redes de Transporte e Logística, numa lógica de competitividade e 

equilíbrio territorial e de melhor inserção nos espaços nacional e europeu. 

 

O Modelo territorial traduz espacialmente as opções estratégicas de base territorial e visa orientar a 

reconfiguração territorial e funcional do Algarve. É composto pelos cinco sistemas considerados 

mais relevantes, que são: 

• Sistema Urbano, incluindo as relações com os espaços rurais; 

• Sistema de Turismo; 

• Sistema do Litoral; 

• Sistema Ambiental; 

• Sistema de Acessibilidades e Mobilidade. 
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O Concelho de Faro integra duas Sub-Unidades Territoriais: 

• Sub-Unidade Territorial de Faro / Campina de Faro; 

• Sub-Unidade territorial da Ria Formosa. 

 

Em termos de Sistema Urbano, o PROT estrutura a rede urbana do Algarve a partir das seguintes 

centralidades: 

• Faro – Loulé – Olhão, com interligações com S. Brás de Alportel, 

Quarteira/Vilamoura e Almancil; 

• Portimão – Lagos – Lagoa, com interligação com Silves; 

• Albufeira – Guia, em articulação com as duas polinucleações anteriores; 

• Vila Real de Santo António – Castro Marim com interligações com a Andaluzia; 

• Tavira, na articulação do conjunto anterior com o conjunto centrado em Faro. 

 

Faro – Loulé – Olhão é considerada a aglomeração principal, constituída num raio de 20 Km 

a partir de Faro, que poderá atingir uma população presente de 2000 mil habitantes em 2030. 

Inclui Faro, Loulé e Olhão, podendo abranger outros pólos, designadamente S. Brás de Alportel e 

Almancil, e em complementaridade, Tavira. Com uma forte melhoria das acessibilidades poderá 

constituir uma aglomeração multipolar de dimensão suficiente para atingir os limiares de novas 

funções urbanas, e sobretudo, gerar economias de aglomeração e de transacção, que são a base 

das novas formas de competitividade. 

 

O Plano Director Municipal de Faro foi alterado por Adaptação e Rectificação pelo Aviso nº 

17503/2008 de 6 de Junho, fazendo este diploma a adaptação ao PROT publicado pela Resolução 

de Conselho de Ministros nº 102/2007, de 3 de Agosto, e ao POOC Vilamoura – Vila Real de Santo 

António, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº102/2007 de 3 de Agosto. 
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9. ORLA COSTEIRA E RIA FORMOSA 

 

9.1. AGENDA REGIONAL DO MAR – Contributos para o Plano de Acção para o Cluster 

Mar Algarve 

 

O processo participado de elaboração da Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013 

identificou o Mar Algarve como um dos vectores âncora para o sucesso e competitividade da 

região. Foi neste contexto que a CCDR Algarve dinamizou um conjunto de acções, nomeadamente 

a constituição de um grupo de trabalho em torno do Mar Algarve e o lançamento das bases para 

um Plano Estratégico para o sector. 

 

Ao longo dos últimos três anos foi amplamente debatido – com um leque alargado de especialistas, 

nacionais e internacionais - o papel do MAR na região e o papel que a região pode assumir no 

âmbito da Estratégia Nacional para o sector. De entre as linhas de acção identificadas como 

possíveis e potencialmente frutuosas, ressalta a constituição de um Cluster Regional em torno 

do Mar. 

 

Em termos operacionais o QREN remete o reconhecimento dos Clusters para as chamadas 

“Estratégias de Eficiência Colectiva”, impondo a concretização de um plano de acção que 

fundamente a actuação conjunta de “…empresas e de outras instituições de suporte, que partilhem 

uma visão para a economia de um território…”. 

 

Neste âmbito a CCDR tem vindo a desenvolver, em parcerias público-público e público-

privado, um conjunto de iniciativas que contribuam para a definição das estratégias de 

acção e de investimento público e privado a nível regional. 

 

No documento referenciado relevam-se as dimensões estratégicas do Mar do Algarve salientando-

se que “a actual conjuntura configura uma oportunidade que exige ao Algarve a definição de uma 

estratégia regional para o Mar que responda aos desafios nacionais e internacionais, permitindo a 

valorização do recurso e o desenvolvimento das actividades que lhe estão associadas, fomentando 

assim a economia regional. O aproveitamento do recurso MAR será ainda mais intenso, dentro das 

medidas de eficiência e eficácia, se se souber actuar em todas as suas dimensões”.    
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Assim, é elencada como ambição para o Mar Algarve: 

Garantir às gerações presentes e futuras a manutenção e o usufruto do seu património marinho e 

marítimo (natural e cultural) associado ao desenvolvimento social e da economia do mar, através 

da gestão da zona costeira e do Mar do Algarve de forma sustentável, equitativa, holística e 

integrada, promovendo uma ética do mar e criando uma imagem de marca marítima inovadora e 

internacional, baseada em critérios de excelência do conhecimento, dinâmica de participação, 

inovação e liderança. 

 

Os objectivos estratégicos que derivam da análise SWOT efectuada e da formulação da ambição 

estratégica para o Mar Algarve, podem vir a configurar os eixos de um futuro Plano de Acção e são 

os seguintes: 

 

1. Recuperação, Protecção e Conhecimento da Biodiversidade do Mar Algarve; 

2. Desenvolvimento e consolidação de uma economia sustentável para o Mar Algarve; 

3. Reconciliação entre Homem-Mar através do desenvolvimento de uma imagem de marca; 

4. Assumir uma posição de destaque e de especialização nos Assuntos do Mar; 

5. Desenvolvimento de um sistema de governança para os Mares do Algarve; 

6. Desenvolvimento de uma Ética do Mar. 

 

Importa, pois, reflectir qual o papel que Faro e o Sistema Urbano Faro-Loulé-Olhão podem assumir 

no contexto desta estratégia, explorando as complementaridades territoriais e locais. 

 

 

9.2. PLANO ESTRATÉGICO DO POLIS LITORAL, RIA FORMOSA 

 

RIA FORMOSA POLIS Litoral 

Requalificação e Valorização da Orla Costeira 

 

O Programa do XVII Governo Constitucional consagra para as zonas costeiras o 

desenvolvimento de uma política integrada e coordenada que favoreça a protecção 

ambiental e a valorização paisagística, mas que enquadre também a sustentabilidade e a 

qualificação das actividades económicas que aí se desenvolvem. 

 

Reconhecendo a importância estratégica da zona costeira e considerando que as intervenções no 

litoral devem prosseguir objectivos concretos de modernidade e inovação, no respeito pelas suas 

tradições, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 90/2008, de 3 de Junho, determina a 

realização de um conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de risco e de 
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áreas naturais degradadas situadas no litoral, em espaços de intervenção prioritária, designado por 

Polis Litoral — Operações de Requalificação e Valorização da Orla Costeira. 

 

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. – Sociedade para a Requalificação e Valorização da 

Ria Formosa SA – constituída entre o Estado e os municípios de Loulé, Faro, Olhão e Tavira, foi 

criada no âmbito do Polis Litoral — Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla 

Costeira — e visa a gestão, coordenação e execução do investimento a realizar na Ria Formosa, 

na área e nos termos definidos no Plano Estratégico, a ser aprovado pela assembleia geral da 

Sociedade e pelo município de Vila Real de Santo António. 

 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 92/2008, de 3 de Junho, a Sociedade elaborou o Plano 

Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria Formosa, tendo por base o 

Quadro Estratégico da Operação elaborado pelo grupo de trabalho nomeado por Despacho n.º 18 

250/2006, 3 de Agosto, do Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. 

 

O presente Plano Estratégico tem por objectivo: 

 

> Constituir-se como o plano operacional da Sociedade, onde se integra um conjunto de 

projectos/acções concordantes com as orientações estratégicas sectoriais e territoriais definidas 

para o Algarve, no quadro da política nacional e regional subjacente ao QREN e seus programas 

operacionais; 

 

> Enquadrar e potenciar uma operação integrada, quer em termos de projectos/acções a realizar, 

quer em termos de actores públicos e privados a mobilizar; 

 

> Desenvolver uma intervenção de requalificação e valorização desta zona costeira, de forma 

exemplar e diversificada, respondendo a situações de risco para pessoas e bens; 

 

> Consubstanciar uma estratégia supramunicipal e intersectorial, consensualizada entre os 

diversos agentes relevantes; 

 

> Implementar uma estratégia integrada, coerente e de futuro para a Ria Formosa, assente em três 

grandes objectivos — zona costeira preservada, zona costeira vivida e zona costeira de recursos. 

 

A área de intervenção objecto deste Plano Estratégico é de 19 245 ha, abrangendo uma extensão 

de 48 km de frente costeira ao longo dos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de 
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Santo António. Esta corresponde, para terra, ao limite da Zona Terrestre de Protecção3 do Sistema 

Litoral do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, e estende-se, para este, até ao 

limite do concelho de Vila Real de Santo António e, para oeste, até à praia de Vale de Lobo. 

 

A estratégia de intervenção definida para esta zona costeira assenta na afirmação “Ria Formosa 

— zona costeira singular — referencial de sustentabilidade” e consubstancia-se em três eixos 

estratégicos, que agrupam diferentes tipologias de projectos e acções, a saber: 

 

> Eixo 1. Preservar o património ambiental e paisagístico — agrega os projectos que visam a 

minimização da erosão costeira, garantindo assim a preservação do sistema lagunar e a 

minimização de situações de risco de pessoas e bens, bem como a requalificação e 

renaturalização de áreas degradadas fundamentais para o equilíbrio biofísico da Ria Formosa — 

zona costeira preservada; 

 

> Eixo 2. Qualificar a interface ribeirinha — agrega as intervenções de qualificação do território, 

centrada na criação e melhoria das condições de base que permitam a vivência da Ria e das 

cidades que a envolvem — zona costeira vivida; 

 

> Eixo 3. Valorizar os recursos como factor de competitividade — agrega um conjunto de 

projectos que permitam valorizar e potenciar os recursos da Ria, garantindo uma posição de 

destaque da Ria Formosa no contexto da região em que se insere — zona costeira de recursos. 

A implementação da estratégia é consubstanciada numa Matriz de projectos/actores, de natureza 

macro, que integra um conjunto de projectos/acções de carácter estratégico e global e onde se 

identificam os respectivos actores fundamentais — públicos e privados — , numa lógica integradora 

que visa o cumprimento da visão estratégica definida, ou seja, a sustentabilidade deste território 

singular. 

 

Da Matriz resulta um conjunto de projectos/acções que, pelas suas características estruturantes 

para a requalificação e valorização da Ria Formosa, formatam o Plano de Intervenção a 

implementar pela Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. Este integra os seguintes 

projectos/acções: medidas correctivas de erosão e defesa costeira — renaturalização, 

reestruturação e requalificação nos ilhotes e nas ilhas barreira (prioridades assumidas no Programa 

de Acção “Litoral 2007/2013”); transposição de barras; recuperação lagunar e dunar; intervenções 

de requalificação na interface ribeirinha; requalificação de infraestruturas portuárias de acostagem 

e áreas adjacentes; estudos e planos que valorizam a mobilidade e o ordenamento de circulação 

na Ria, potenciam as actividades económicas dependentes dos seus recursos e a visitação e 

promoção deste território junto da população local e visitantes. 
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O Plano de Intervenção envolve um investimento estimado na ordem dos 87,5 milhões de euros, a 

ser executado no período de 2008 a 2012. Acresce a este valor os investimentos dos 

projectos/acções complementares à intervenção, cuja implementação está acometida a várias 

entidades com responsabilidades neste território, e que fazem parte integrante da estratégia 

definida. 

 

A proposta de cobertura financeira do plano de investimento, a promover pela Sociedade Polis 

Litoral Ria Formosa S.A., teve como principal elemento da análise o facto de se tratar dum grande 

projecto público, constituído em torno de uma estratégia integrada para a Ria Formosa, 

respondendo às actuais orientações de política no domínio da gestão integrada da zona costeira 

nacional, traduzidas, entre outros aspectos na abordagem multidisciplinar do território, na 

articulação e mobilização dos diferentes actores e na conciliação dos objectivos de 

conservação dos recursos naturais e de desenvolvimento socioeconómico e na formatação 

de uma operação pública integrada, que se quer também mobilizadora do sector privado. 

 

Neste pressuposto está em causa a mobilização dos seguintes montantes por fontes de 

financiamento à intervenção: 

 

> Financiamento comunitário — 42.074.746 €, sendo: 

> Fundo de Coesão (Plano Operacional de Valorização Territorial) — 33.067.182 €; 

> FEDER (Plano Operacional do Algarve) — 8.795.064 €; 

> FEP — Fundo Europeu das Pescas — 212.500 €. 

 

> Financiamento nacional — 45.465.438 €, sendo: 

> MAOTDR — 14.135.201 €; 

> Autarquias — 8.584.665 €; 

> Outras entidades (MOPTC/IPTM, MEI/TP) — 13.788.228 €; 

> Outros (IHRU, privados) — 8.957.344 €. 
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9.3. POOC – PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA VILAMOURA-VILA REAL DE 

STº. ANTÓNIO 

 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), elaborados por troços de costa, visam 

planear de forma integrada o recursos do litoral, definindo os condicionamentos, vocações, usos 

dominantes e a localização de infra-estruturas de apoio esses usos. Em articulação com os Planos 

Directores Municipais e outros planos de ordenamento (nomeadamente o Plano Regional de 

Ordenamento de Território do Algarve), os POOC têm por objecto as águas costeiras e interiores e 

respectivos leitos e margens, com faixas de protecção (zona terrestre de protecção e faixa marítima 

de protecção). Estes planos têm como objectivo o ordenamento dos diferentes usos e actividades 

específicas da orla costeira, a classificação das praias e a regulamentação do uso balnear, a 

valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos, a orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira e a defesa e 

conservação da natureza. 

 

Integram o conjunto de intervenções urgentes, com vista à recuperação e ou valorização de 

ecossistemas, compreende reorganização ou melhoria das condições de estacionamento e acesso 

e das condições dos núcleos de pesca local, em locais onde se encontra ameaçada a segurança 

dos utentes da orla costeira ou de importante património construído, etc. 

 

No “Plano de Acção para o Litoral 2007-2013” de Outubro de 2007 foram identificadas a partir dos 

POOC aprovados as várias intervenções a realizar. As intervenções previstas no âmbito POOC 

Vilamoura - Vila Real de Santo António que dizem respeito ao concelho de Faro são as seguintes: 

 

• Demolições de construções ilegais nas ilhas barreira (ilhotes) – Faro e Olhão: 

demolição de diversas construções ilegais em DPM e ameaçadas pelo mar, não 

dependendo da execução de UOPG. Renaturalização e reabilitação da faixa costeira. 

(A integrar na operação integrada de requalificação da Ria Formosa.); 

• Ilha de Faro – Faro: Retirada de populações de zona de risco, requalificação e 

reabilitação da faixa costeira. (A integrar na operação integrada de requalificação da 

Ria Formosa); 

• Ilha da Culatra (Núcleo da Culatra) – Faro: Retirada de populações de zona de risco, 

requalificação e reabilitação da faixa costeira. (A integrar na operação integrada de 

requalificação da Ria Formosa.); 

• Reforço dunar – Loulé, Faro, Olhão, Tavira e V.R.S.António: Recuperação do cordão 

dunar reforçando a sua estabilidade biofísica com reforço do areal da praia; 
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• UOPG III – Ilha de Faro – Faro: Plano de Pormenor; Plano de Intervenção; 

Intervenções sequentes. (A integrar na operação integrada de requalificação da Ria 

Formosa); 

• UOPG IV – Ilha da Culatra (núcleo da Culatra) – Faro: Plano de Pormenor; Plano de 

Intervenção; Intervenções sequentes (A integrar na operação integrada de 

requalificação da Ria Formosa.); 

• Transposição de sedimentos da Barra de Stª Maria (da Deserta para o Farol) e da 

Barra de Tavira (de Tavira para Cabanas); Faro e Tavira: Estudos com efeitos a 

médio e longo prazo são essenciais para definir opções imediatas. 

 

Para além das previstas nos POOC estão previstas ainda a execução das seguintes intervenções: 

• Valorização e requalificação da zona ribeirinha de Faro; 

• Requalificação da zona costeira de ligação Quarteira – Vilamoura; 

• Pedonalização da Frente Mar de Armação de Pêra; 

• Requalificação e valorização das frentes ribeirinhas da Marginal de Cabanas e Quatro 

Águas. 

 

 

9.4. PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA (POPNRF) 

 

O POPNRF foi publicado pelo Decreto Regulamentar nº 2/91, de 24 de Janeiro, e revisto pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 78/2009, de 2 de Setembro. Este novo Plano assegura a 

conformidade com o Plano sectorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Agosto. Genericamente este Plano reforça as restrições à 

ocupação humanizada prevista no anterior instrumento. 
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10. NOVO ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

Entre 1995 e a actualidade houve uma alteração significativa do quadro jurídico e normativo da 

elaboração dos Instrumentos de Gestão Territorial, tanto ao nível processual como de conteúdos. 

 

O PDM de Faro, foi aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n. 69/90, de 2 de Março. 

 

A alteração do PDM, publicada através do Aviso n.º 17503/2008, de 6 de Junho, adaptou-o 

parcialmente ao PROT do Algarve, revisto pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, 

de 3 de Agosto, e ao POOC Vilamoura - Vila Real de Santo António, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 103/2005, de 27 de Junho. 

 

Contudo, o PDM não foi adaptado ao Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, 

revisto pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 2 de Setembro, e sobretudo terá 

de ser adequado a um vasto conjunto de diplomas legais que regulam, actualmente, a elaboração 

e a revisão dos instrumentos de gestão territorial, designadamente a aspectos operativos da 

constituição dos planos como sejam a homologação da cartografia a utilizar, os conceitos técnicos 

e os critérios de classificação do solo e categorias da qualificação do solo urbano e rural 

substancialmente diferentes dos adoptados no PDM de 1995. Assim, deverão ser considerados os 

seguintes diplomas legais: 

 

 
LEGISLAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM VIGOR 

 

O processo de revisão dos PDM é regulado pelos seguintes diplomas legais: 
 
• Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial (RJIGT), alterado por último, pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, 

pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, e pelo artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 

de Janeiro; 

• Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que estabelece o regime jurídico da avaliação 

ambiental de planos e programas, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de 

Maio; 

• Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, que regula a constituição, a composição e o 

funcionamento da comissão de acompanhamento da elaboração e da revisão do plano director 

municipal, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 1-C/2008, de 16 de Novembro; 

• Portaria n.º 137/2005, de 2 de Fevereiro, que fixa os demais elementos que acompanham o 

PDM, para além dos determinados no n.º 2 do artigo 86.º do RJIGT; 
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• Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio, que fixa os conceitos técnicos nos domínios 

do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar pelos instrumentos de gestão territorial; 

• Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio, que fixa a cartografia a utilizar nos 

instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de quaisquer condicionantes; 

• Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, que estabelece os critérios de 

classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação do 

solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional, no âmbito dos procedimentos de 

elaboração, alteração e revisão dos planos municipais de ordenamento do território; 

• Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional; 

• Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril, que define os limites e condições para a viabilização das 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 15/2011, de 23 de Maio; 

• Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que aprova o regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 de 

Outubro; 

• Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro, que estabelece as condições para a viabilização 

dos usos e acções referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de 

Agosto; 

• Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído; 

• Lei n.º 54/2005, 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, que aprova o Sítio Ria 

Formosa / Castro Marim. 

 
 

ETAPAS E TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO PDM 

 
O PDM de Faro, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/95, de 19 de 

Dezembro, foi aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, com a redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 211/92, de 8 de Outubro, diploma que regulava a elaboração, 

aprovação e ratificação dos planos municipais de ordenamento do território. Este diploma veio a ser 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.  

 

De seguida, apresenta-se um quadro comparativo da tramitação dos procedimentos tendentes à 

aprovação do PDM, que são aplicáveis igualmente à sua revisão: 

a) No regime em vigor à data da aprovação e ratificação do PDM de Faro; e 
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b) No actual regime, resultante do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual 

redacção, que regerá a sua revisão.  

 
 

ETAPAS E TRAMITAÇÃO 
 

 
ETAPAS E TRAMITAÇÃO 

 
Decreto-Lei n.º 69/90 

 
Decreto-Lei n.º 380/99 – RJIGT  

 
1. Deliberação  

 
A Câmara Municipal (CM) delibera a revisão do 
 PDM. 

 
 

 
1. Deliberação  

 
A Câmara Municipal (CM) delibera a revisão do 
 PDM e faz publicar a deliberação no Diário da República (2.ª Série) e divulga-a na 
comunicação social e na página na internet (art. 74.º, n.º 1). 
 
A deliberação estabelece: 

• O prazo para a revisão do Plano (art. 74.º, n.º 1); 

• Os objectivos a prosseguir (art. 6.º, n.º 3, al. a)); 

• O prazo do período de participação pública (não inferior a 15 dias), sendo este 

destinado à formulação de quaisquer sugestões e à apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito 

do processo de revisão do Plano (art. 74.º, n.º 1). 

 
A deliberação deve ser acompanhada do: 
 
Relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível local (art. 146.º, n.º 3 
e art. 3.º, n.º 1 da Portaria n.º 1474/2007)  
 
Ou, nos casos em que a CM não disponha desse Relatório,  
 
Relatório fundamentado de avaliação da execução do PDM e de identificação dos 
principais factores de evolução do município, o qual incide sobre (art. 3.º, n.º 2 da 
Portaria n.º 1474/2007): 
 
a) Níveis de execução do Plano, nomeadamente em termos de ocupação do solo, 

compromissos urbanísticos, reservas disponíveis de solo urbano, níveis de infra-

estruturação, equipamentos, acessibilidades, condicionantes e outros critérios 

de avaliação relevantes para o município; 

b) Identificação dos factores de mudança da estrutura do território; 

c) Definição de novos objectivos de desenvolvimento para o município e 

identificação dos critérios de sustentabilidade a adoptar.  

 
A CM comunica à CCDR o teor da deliberação e solicita a marcação de uma reunião 
preparatória, apresentando uma proposta de constituição da Comissão de 
Acompanhamento (art. 2.º da Portaria n.º 1474/2007). 
 

 
2. Acompanhamento 

 
A Administração Central acompanha a revisão do PDM (art. 6.º, n.º 1). 

 

A revisão do PDM impõe a constituição de uma comissão técnica integrada por 

representantes da CCR, que preside, da DGOT, da delegação regional do Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais e de outros serviços cuja participação seja aconselhada 

no âmbito do plano (art. 6.º, n.º 4). 

 

A composição da comissão técnica é acordada entre a CM, a CCR, a DGOT e a 

delegação regional do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, nos 30 dias após a 

CM ter dado conhecimento à CCR, à DGOT e à delegação regional do Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais do teor da deliberação que haja determinado a revisão do 

PDM (art. 6.º, n.º 5). 

 

A referida composição fica sujeita a aprovação do Ministério do Planeamento e da 

Administração do Território, depois de obtida a concordância dos membros do Governo 

que superintendam nos restantes serviços intervenientes, cabendo a estes designar os 

seus representantes, a solicitação da CCR (art. 6.º, n.º 6).  

 

A comissão técnica deve estar constituída no prazo de 90 dias a contar da deliberação 

da CM (art. 6.º, n.º 9). 

 
2. Acompanhamento 

 
O acompanhamento da revisão do PDM é assegurado por uma Comissão de 
Acompanhamento (“CA”), constituída por despacho do presidente da CCDR. 

 
A CA está obrigada ao acompanhamento assíduo e continuado dos trabalhos de revisão 
do PDM (art. 75.º-A, n.º 4, 1.ª parte), devendo, no final desta fase, apresentar um 
parecer escrito, com menção expressa da orientação defendida, que se pronuncie 
sobre (art. 75.º-A, n.º 4, 2.ª parte): 

 
a) Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

b) Compatibilidade ou conformidade da proposta de plano com os 

instrumentos de gestão territorial eficazes; 

c) Fundamento técnico das soluções defendidas pela CM. 

  
O parecer final da CA acompanha a proposta de revisão do plano apresentada pela CM 
à Assembleia Municipal (AM) (art. 75.º-A, n.º 6). 

 
O âmbito da avaliação ambiental e a informação a incluir no relatório ambiental é 
objecto de parecer das entidades com responsabilidades na área ambiental, a 
solicitação da CM. 

 
Para efeitos de avaliação ambiental, o parecer final da CA integra a análise sobre o 
relatório ambiental (art. 75.º-A, n.º 7). 

 

 
3. Pareceres e concertação 

 
Cabe à comissão técnica solicitar parecer às entidades nela não representadas, 
competindo a esta comissão emitir posteriormente o seu parecer final (art. 13.º, n.º 2).  

 

Compete à Comissão Permanente de Apreciação dos Planos Directores Municipais 

 
3. Concertação 

 
A CM pode promover a realização de reuniões de concertação com as entidades que 

formalmente hajam discordado da proposta de revisão do PDM (nos 20 dias 

subsequentes à emissão do parecer pela CA) (art. 76.º, n.º 2). 
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ETAPAS E TRAMITAÇÃO 

 

 
ETAPAS E TRAMITAÇÃO 

 
Decreto-Lei n.º 69/90 

 
Decreto-Lei n.º 380/99 – RJIGT  

recolher os pareceres das entidades consultadas e procurar conciliar as diversas 

posições em ordem a ultrapassar objecções e proceder à respectiva síntese (art. 1.º do 

DL n.º 281/93, de 17 de Agosto). 

 

Esta Comissão é constituída por um representante do Ministro do Planeamento e da 

Administração do Território, que preside, pelo director-geral do Ordenamento do 

Território e pelos presidentes das CCR (art. 2.º do DL n.º  

281/93, de 17 de Agosto). 

 

Recolhe o parecer, escrito ou verbal, das entidades consultadas pela comissão técnica, 

em reunião a convocar pelo seu presidente e a ter lugar nos 15 dias úteis subsequentes 

à data do recebimento do plano por essas entidades (art. 3.º, n.º 1 do DL n.º 281/93, de 

17 de Agosto). 

 

Caso os pareceres das diversas entidades consultadas contenham objecções ao plano, 

pode o presidente da Comissão convocar novas reuniões, eventualmente alargadas a 

outras entidades, para a obtenção de consensos (art. 3.º, n.º 4 do DL n.º 281/93, de 17 

de Agosto). 

 
Concertação 

 

A comissão técnica pode promover reuniões com as entidades que tenham emitido 

pareceres desfavoráveis com vista a uma solução de consenso que permita ultrapassar 

as objecções formuladas (art. 13.º, n.º 6). 

 

 

4. Inquérito público 

 

A CM abre período de inquérito público (não inferior a 30 dias), através de editais nos 

locais de estilo e mediante aviso publicado em dois dos jornais mais lidos no concelho, 

um dos quais de âmbito nacional (art. 14.º, n.ºs 3 e 5). 

 

 

 

4. Discussão pública 

 
A CM abre período de discussão pública (não inferior a 30 dias), através de Aviso a 
publicar no DR (2.ª Série) e da divulgação na comunicação social e na sua página da 
internet (art. 77.º, n.ºs 3 e 4). 

 
A CM pondera as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento 
apresentados pelos interessados e responde por escrito e directamente nos casos 
previstos no artigo 77.º, n.º 5. 

 
A CM divulga os resultados da discussão pública, designadamente através da 
comunicação social e da sua página da internet (art. 77º, n.º 8).  

 
5. Versão Final  

 
 

A CM pondera os resultados do inquérito público antes de submeter a proposta de 

revisão do plano à AM para aprovação (art. 14.º, n.º 6). 

 

Necessidade de emissão de novos pareceres caso hajam alterações significativas na 

proposta de revisão do PDM no seguimento do inquérito público, podendo a CM limitar a 

realização de novas consultas às entidades interessadas em função da natureza ou da 

área sobre a qual incide, incluindo sempre nestas a comissão técnica (art. 14.º, n.º 7). 

 

 
5. Versão Final e Parecer final da CCDR 

 

A CM elabora a versão final da Proposta de revisão do Plano que remete à CCDR (art. 

78.º, n.º 1). 

 

A CCDR pode emitir Parecer Final que envia à CM e AM no prazo de 10 dias, 

improrrogáveis, contados a partir da versão final da Proposta de revisão do Plano (art. 

78.º, n.º 1). 

 

O parecer da CCDR não possui carácter vinculativo e incide apenas sobre  a 

conformidade com os instrumentos de gestão territoriais eficazes (art. 78.º, n.º 2). 

 

6. Aprovação 

 

A CM envia a proposta de revisão do PDM à AM (art. 14.º, n.º 6). 

 

 

6. Aprovação 

 

A CM envia a Proposta de revisão do PDM à AM (art. 79.º). 

 

A AM pode aprovar, ou não, a Proposta de revisão do PDM. 

 

Em caso de não aprovação, a CM deverá aferir do procedimento mais adequado para 

sanar as questões subjacentes a esse facto.  

 

7. Ratificação  

 

Compete ao Governo ratificar a revisão do PDM, através de Resolução do Conselho de 

Ministros (art. 3.º, n.º 3). 

 

A obtenção da ratificação é promovida pela CM nos 30 dia subsequentes à aprovação 

pela AM, através da DGOT, que informa e submete o processo ao Ministro do 

Planeamento e da Administração do Território (art. 16.º, n.º 5). 

 

 

7. Ratificação  

 

Se a revisão do PDM aprovada mantém incompatibilidades com um plano sectorial ou 

regional, a CM remete a proposta à CCDR, solicitando ratificação do Governo (art. 79.º, 

n.º 2). 

 

A CCDR emite parecer fundamentado que envia para o Governo (art. 80.º, n.º 4). 

 

O Governo ratifica total ou parcialmente a revisão do PDM através de Resolução do 
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ETAPAS E TRAMITAÇÃO 

 

 
ETAPAS E TRAMITAÇÃO 

 
Decreto-Lei n.º 69/90 

 
Decreto-Lei n.º 380/99 – RJIGT  

 

A ratificação é precedida de parecer favorável dos Ministros da Agricultura, Pescas e 

Alimentação, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Comércio e 

Turismo (art. 3.º, n.º 4). 

 

A ratificação pode ser parcial (art. 16.º, n.º 3). 

 

Conselho de Ministros (art. 80.º, n.º 7). 

 

O Governo publica a Resolução do Conselho de Ministros na 1.ª Série do DR (artigo 

148.º, n.º 2, al. f)). 

 

 

 

8. Publicação 

 

A Resolução do Conselho de Ministros é acompanhada da planta de síntese e do 

regulamento do plano revisto. 

 

A CM promove, também a publicação da planta de síntese e do regulamento no boletim 

municipal ou, quando este não exista, em editais nos lugares de estilo. Desta publicação 

deve constar, obrigatoriamente, o teor do despacho de ratificação e a data do mesmo. 

 
8. Publicação 

 

Se a revisão do PDM aprovada não é incompatível com plano sectorial ou plano regional 

de ordenamento do território, a CM manda publicar a deliberação de aprovação na 2.ª 

Série do DR, no prazo máximo de 3 meses, após a aprovação pela AM (art. 81.º, n.º 2 e 

art. 148.º, n.º 4, al. d)). 

 

 

9. Registo 

 
Compete à DGOT proceder ao registo do PDM revisto (art. 3.º, n.º 5), que é feito 

oficiosamente na sequência da ratificação (art. 17.º, n.º 6). 

 

9. Depósito  

 
No prazo de 15 dias após publicação no DR, a CM envia  

• Uma colecção completa do processo de revisão do PDM à DGOTDU, 

para depósito (arts. 150.º e 151.º) 

•  Uma colecção completa do processo de revisão do PDM à CCDR, para 

arquivamento. 

 

Após a publicação do PDM revisto no DR, a CM envia à APA uma Declaração 
Ambiental, contendo os elementos indicados no art. 10.º 1 do DL 232/2007 e divulga-a 
através da sua página da internet art. 151.º-A, n.ºs 1 e 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Divulgação 

 
A CM divulga o PDM revisto na internet, no boletim municipal, caso exista, bem como 
em dois jornais diários e num semanário de grande expansão nacional (art. 149.º, n.º 2). 
 

A CM disponibiliza o PDM no sítio electrónico do município com carácter de 

permanência e na versão actualizada (art. 83.º-A, n.º 1). 
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CONTEÚDO DO PDM 
 

 
Decreto-Lei n.º 69/90 

 
Decreto-Lei n.º 380/99 –RJIGT 

 
Conteúdo material 

(art. 9, n.º 2) 
 

Com base nos objectivos de desenvolvimento, na distribuição racional das actividades 
económicas, nas carências habitacionais, o PDM estabelece: 

 
• Estrutura espacial para o território municipal; 

• Classificação dos solos; 

• Índices urbanísticos. 

 

 
Conteúdo material 

(art. 85.º) 
 

• A caracterização económica, social e biofísica, incluindo da estrutura fundiária 

da área de intervenção; 

• A definição e caracterização da área de intervenção, identificando as redes 

urbana, viária, de transportes e de equipamentos de educação, de saúde, de 

abastecimento público e de segurança, bem como os sistemas de 

telecomunicações, de abastecimento de energia, de captação, de tratamento e 

abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, 

depósito e tratamento de resíduos; 

• A definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, 

culturais, agrícolas e florestais, identificando a estrutura ecológica municipal; 

• Os objectivos de desenvolvimento estratégico a prosseguir e os critérios de 

sustentabilidade a adoptar, bem como os meios disponíveis e as acções 

propostas; 

• A referenciação espacial dos usos e das actividades, nomeadamente através 

da definição das classes e categorias de espaços; 

• A identificação das áreas e a definição de estratégias de localização, 

distribuição e desenvolvimento das actividades industriais, turísticas, 

comerciais e de serviços; 

• A definição de estratégias para o espaço rural, identificando aptidões, 

potencialidades e referências aos usos múltiplos possíveis; 

• A identificação e a delimitação dos perímetros urbanos, com a definição do 

sistema urbano municipal; 

• A definição de programas na área habitacional; 

• A especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e 

parâmetros de referência, urbanísticos ou de ordenamento, a estabelecer em 

plano de urbanização e plano de pormenor, bem como os de natureza 

supletiva aplicáveis na ausência destes; 

• A definição de unidades operativas de planeamento e gestão, para efeitos de 

programação da execução do plano, estabelecendo para cada uma das 

mesmas os respectivos objectivos, bem como os termos de referência para a 

necessária elaboração de planos de urbanização e de pormenor; 

• A programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas; 

• A identificação de condicionantes, designadamente reservas e zonas de 

protecção, bem como das necessárias à concretização dos planos de 

protecção civil de carácter permanente; 

• As condições de actuação sobre áreas críticas, situações de emergência ou 

de excepção, bem como sobre áreas degradadas em geral; 

• As condições de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal; 

• A identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação, 

bem como a definição das respectivas regras de gestão; 

• Os critérios para a definição das áreas de cedência, bem como a definição das 

respectivas regras de gestão; 

• Os critérios de perequação compensatória de benefícios e encargos 

decorrentes da gestão urbanística a concretizar nos instrumentos de 

planeamento previstos nas unidades operativas de planeamento e gestão; 

• A articulação do modelo de organização municipal do território com a 

disciplina consagrada nos demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis; 

• O prazo de vigência e as condições de revisão. 

 
Conteúdo documental 

 
 

• Regulamento  

(art. 10.º, n.º 1) 
 

• Plantas 

Compreendem (art. 10.º, n.º 2): 
• Planta de ordenamento; 

• Planta actualizada de condicionantes. 

 
• Elementos complementares: 

(art. 11.º) 

 
Conteúdo documental 

(art. 86.º e P 138/2005, de 02.02) 
 

• Regulamento  

 
• Plantas 

Compreendem: 
• Planta de ordenamento; 

• Planta de condicionantes. 

 
• Elementos complementares  

� Estudos de caracterização do território municipal; 
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CONTEÚDO DO PDM 

 
 

Decreto-Lei n.º 69/90 
 

Decreto-Lei n.º 380/99 –RJIGT 
 
� Relatório, que menciona as principais medidas, indicações e disposições 

adoptadas; 

� Planta de enquadramento, abrangendo a área de intervenção e a zona 

envolvente, assinalando aquela, bem como as principais vias de 

comunicação que a servem; 

� Programa de execução (facultativo), que contém disposições indicativas 

sobre o escalonamento temporal das principais obras públicas a cargo 

do município e a elaboração ou revisão de outros planos municipais; 

� Plano de financiamento (facultativo), que contém a estimativa do custo 

das realizações municipais previstas no plano e menciona, de forma 

indicativa, as fontes de financiamento por fases de execução. 

 
• Elementos anexos ao plano: 

(art. 12.º) 
 
� Estudos de caracterização física, social, económica e urbanística que 

fundamentam a solução proposta; 

� Extracto do regulamento e de planta de síntese de plano mais 

abrangente, quando exista, salientando disposições que são alteradas 

pelo plano municipal; 

� A planta da situação existente. 

 
 

� Relatório, que explicita os objectivos estratégicos e as opções de base 

territorial adoptadas para o modelo de organização espacial, bem como 

a respectiva fundamentação técnica, suportada na avaliação das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua 

execução; 

� Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os 

eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do 

plano e as suas alterativas razoáveis que tenham em conta os 

objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

� Programa de execução, contendo designadamente disposições 

indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, 

bem como sobre os meios de financiamento das mesmas; 

� Planta de enquadramento regional, elaborada à escala inferior à do 

plano director municipal, com indicação dos municípios limítrofes, 

centros urbanos 

mais importantes, principais vias de comunicação e outras infra-
estruturas relevantes e grandes equipamentos que sirvam o município, 
bem como a delimitação da área de intervenção 
dos demais instrumentos de gestão territorial em vigor para a área do 
município; 

� Planta da situação existente, com a ocupação do solo, à data de 

elaboração do plano; 

� Relatório e ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de 

operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias 

favoráveis em vigor, substituível por declaração de câmara municipal 

comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos 

na área do plano; 
� Carta da estrutura ecológica municipal; 

�  Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo 

relatório de ponderação. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO 

Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) 

 

 

Dezembro 2011  
95

 

 
 

Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro – Comissão de Acompanhamento 
 

Constituição da CA 
(art. 5.º) 

A CM comunica à CCDR a deliberação de rever o PDM e solicita a marcação de uma reunião preparatória (art. 2.º, n.º 1). 
 
A reunião preparatória é realizada no prazo máximo de 15 dias e dela consta a seguinte ordem de trabalhos (art. 4.º): 

• Apreciação da deliberação camarária, que incide exclusivamente sobre a adequação às normas legais e regulamentares aplicáveis e aos instrumentos de gestão 

territorial com os quais deva ser compatível face aos objectivos estratégicos definidos nos termos de referência; 

• Elaboração da proposta de composição da CA; 

• Verificação da existência das circunstâncias excepcionais referidas no art. 8.º que justificam a representação da DGOTDU na CA. 

 
A CA é constituída por despacho do presidente da CCDR nos 15 dias seguintes à reunião preparatória, 
 
A CCDR publica Aviso de constituição da CA no DR. O Aviso é divulgado nas páginas da internet da CCDR e da CM (art. 5.º, n.º 1). 
 
Nos 5 dias seguintes à publicação do Aviso, a CCDR solicita aos serviços e entidades que integram a CA a designação dos respectivos representantes e suplentes, no prazo máximo 
de 10 dias (art. 5.º, n.º 2).  
 
A falta de designação no prazo referido é comunicada ao MAMAOT para efeitos de comunicação às tutelas respectivas (art. 5.º, n.º 3), mas não impede o início dos trabalhos da CA 
(art. 5.º, n.º 4). 

 
 

Presidência e secretariado 
(art. 9.º) 

 
Competem ao representante da CCDR, sem prejuízo de poder ser exercida pela DGOTDU quando esteja representada e assim seja solicitado (art. 9). 

 
Reuniões 
(art. 13.º) 

 
São realizadas, no mínimo, 4 reuniões plenárias da CA, de carácter deliberativo: 
 
• 1.ª Reunião realiza-se nos 22 dias seguintes à designação dos representantes dos serviços e entidades que a integram. Tem como objectivos, entre outros, a: 

• Apresentação pela CM da deliberação que haja determinado a revisão do PDM e respectiva fundamentação; 

• Apresentação pela CM da metodologia e do programa de trabalhos da revisão do PDM, incluindo o respectivo cronograma, bem como das bases cartográficas a utilizar; 

• Identificação pelos membros da CA que representem serviços ou entidades da administração directa ou indirecta do Estado dos planos, programas e projectos sectoriais, 

bem como das orientações de política sectorial com incidência nos trabalhos a desenvolver; 

• Apresentação da proposta do âmbito da avaliação ambiental e da informação a incluir no relatório ambiental, ou, caso ainda não seja possível, o esclarecimento daqueles 

aspectos pelas Entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do 

plano. 

 
• 2.ª Reunião: 

• A CM faz a apresentação dos estudos de caracterização e diagnóstico, dos estudos temáticos sectoriais e do quadro prévio de ordenamento e disponibiliza-os aos 

representantes da CA; 

 
• 3.ª Reunião: 

• A CM faz a apresentação da proposta de plano (1.ª versão) e outros aspectos que a condicionem, designadamente, em matéria de servidões e restrições de utilidade 

pública. 

 
• 4.ª Reunião: 

• Para aprovação do parecer final. 

 
A CA pode realizar consultas internas aos seus serviços e, se necessário, promove consultas externas (art. 16.º). 
 
A CA acompanha a elaboração da revisão do Plano através de reuniões sectoriais quando necessário (art. 14.º). 
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PARTE IV - EIXOS PARA A REVISÃO DO PDM - 

RECOMENDAÇÕES  
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11. A REVISÃO DO PDM DE FARO NUM QUADRO DE INCERTEZAS 

 

O PDM de 1995 foi elaborado num período em que se verificaram importantes mudanças no país 

de efeitos então pouco previsíveis mas que se perspectivaram num contexto positivo de 

desenvolvimento e de crescimento económico. 

 

De facto, ao longo do período de mais de 15 anos de vigência do plano, assistiu-se a uma fase de 

expansão económica do Algarve acompanhada por importantes investimentos públicos e privados 

que se traduziram no crescimento do sector turístico, numa forte dinâmica imobiliária e da 

construção civil e obras públicas e num significativo crescimento demográfico. Foi um período em 

que se verificou uma profunda alteração da ocupação do território, não só a nível das 

infraestruturas mas, sobretudo, do povoamento e da rede urbana, marcada pela crescente 

polarização territorial em dois conjuntos urbanos – no Barlavento, Portimão-Lagos-Lagoa e Silves 

e, no Sotavento, Faro-Loulé-Olhão e São Brás de Alportel. 

 

A revisão do PDM de Faro desenvolver-se-á, agora, num período de crise em que as condições 

políticas, económicas, financeiras e também sociais presentes nas duas décadas anteriores se 

encontram em alteração dando origem a um quadro de incertezas perante o qual, muito 

provavelmente, se tornará difícil tomar as decisões necessárias à sustentação do planeamento e 

da gestão do território para a próxima década. 

 

Será um processo que exige não só propostas técnicas ponderadas face a novas condições ainda 

pouco definidas, mas sobretudo, decisões políticas num contexto que afectará, previsivelmente, as 

capacidades de investimento público e a dinâmica até agora manifestada pelo sector privado. 

 

De qualquer forma, e tendo por base o quadro de referência anteriormente descrito, consideramos 

que a revisão do PDM poderá ser orientada pelos seguintes eixos temáticos: 

- Capitalidade – ordenamento do sistema urbano de Faro 

- Orla Costeira e Ria Formosa – recursos para a valorização e diferenciação dos modos de 

vida 

- Valorização do espaço rural – ordenamento do povoamento 

- Infraestruturas de transporte – condições de acessibilidade e de mobilidade  

- Governabilidade – execução do PDM 
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12. CAPITALIDADE-ORDENAMENTO DO SISTEMA URBANO DE FARO 

 

O tema da “Capitalidade de Faro” foi abordado no PROT Algarve de 1991 e constituiu uma questão 

central da elaboração do Plano Director Municipal. 

 

Retomar a questão da capitalidade de Faro na construção de uma polaridade regional assente num 

sistema urbano policêntrico constituído pelas cidades de Faro, Olhão e Loulé, como preconiza o 

PROT Algarve em vigor, deverá constituir um dos eixos da revisão do PDM. 

 

Nesta perspectiva, a questão da Capitalidade deverá ser aprofundada em três vertentes: 

 

A primeira vertente diz respeito às funções que o concelho e, em particular, a cidade de Faro 

devem acolher, desenvolver e valorizar para renovar o seu papel de principal centro de 

intermediação da região com o exterior, tanto no âmbito nacional como internacional. 

 

Neste sentido, a revisão do PDM deverá desenvolver e especificar as valências indicadas no 

quadro “Aglomerações urbanas e suas principais funções” integrado no ponto 5.1, Sistema Urbano, 

do PROT Algarve, e definir as condições territoriais e urbanísticas para a sua instalação, 

desenvolvimento e valorização no concelho considerando, nomeadamente, o “Sistema Urbano de 

Faro” e o “Parque das Cidades” como espaços preferenciais para a oferta de serviços de nível 

supra municipal. 

 

A segunda vertente diz respeito ao modelo territorial adoptado no PDM para organizar os espaços 

destinados à localização de actividades económicas. 

Assim, deverão ser reavaliadas as áreas definidas no PDM para este efeito: 

• Nova área de terciário/serviços na zona norte da cidade de Faro, entre a EN-125 e a EN-

2. 

• Área de actividades de Torre Natal. 

• Área de actividades na EM-520-2 (Guilhim). 

• Área industrial do Bom João e sua relação com o Porto Comercial de Faro. 

• Pólo Tecnológico de Gambelas e sua relação com a Universidade, o Aeroporto e o novo 

Hospital Particular de Faro. 

• Zona industrial e de serviços de Vale da Venda associada ao reperfilamento e 

requalificação da EN-125. 
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Esta reavaliação deverá considerar ainda: 

 

• As novas condições de acessibilidade proporcionadas pela Via do Infante (inaugurada na 

fase de elaboração do PDM de 1995), pelo novo acesso ao Aeroporto e pela construção 

da variante da EN-125 a Faro. 

• As propostas para a rede ferroviária e para a relocalização da estação de Faro. 

• As soluções para o abastecimento de combustíveis ao Aeroporto e à região. 

• As funções previstas para o Porto Comercial de Faro. 

• As perspectivas de desenvolvimento da Universidade do Algarve. 

• As perspectivas de desenvolvimento do Parque das Cidades. 

• A viabilidade e o traçado da via dedicada a transporte público entre a Cidade e o 

Aeroporto. 

 

A terceira vertente refere-se à estruturação urbana da cidade entendida na dimensão do “Sistema 

Urbano de Faro” definido no PDM de 1995, e à gestão do solo disponível. 

 

A revisão do PDM implicará a avaliação das capacidades do solo urbano e das formas da sua 

ocupação, face às necessidades de crescimento e aos condicionamentos à expansão da cidade, 

confinada como está a uma área restrita delimitada pelo Parque Natural da Ria Formosa, pelo 

Aeroporto internacional e pela área agrícola da Campina de Faro. 

 

Esta avaliação justifica-se também pelo facto de, como se refere no ponto 5, “Dinâmicas de 

ocupação do solo urbano”, o solo urbano ainda não ocupado na cidade de Faro corresponde a 

cerca de 92,6 há, e na área de Montenegro/Gambelas a de cerca de 146,7 ha.  

 

Para além destes aspectos referentes às capacidades e funções/usos previstos no PDM de 1995, 

deverá ser reequacionado o papel da EN-125, no troço entre a cidade de Faro e Almancil, como 

eixo de concentração de actividades e de articulação do “sistema urbano de Faro” com a sua área 

de influência próxima, o “Parque das Cidades” e a Região. Esta “nova realidade” territorial e urbana 

implicará redefinir os conceitos até agora adoptados no ordenamento da entidade territorial – 

Cidade de Faro. 
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Como é referido no PROT- Algarve 

“O conceito de aglomerado urbano, em geral, e de cidade em particular, é hoje distinto do conceito 

“tradicional” de área urbana contínua e relativamente compacta. De facto, das transformações 

físicas e funcionais possibilitadas pelas novas acessibilidades e comunicações resulta que as 

componentes funcionais dominem os aspectos físicos, sendo as aglomerações urbanas cada vez 

mais “constelações” de áreas – físicas – urbanas, sem continuidade urbana entre si. Deste modo, 

de um modelo territorial polarizado caminha-se progressivamente para um modelo polinucleado e 

policêntrico. Importa pois, apostar agora numa rede em que as especializações funcionais de cada 

centro se traduzam em complementaridades na rede urbana regional, por sua vez integrada nas 

redes nacional, ibérica e europeia, e que o conjunto de “constelações” se comporte com harmonia 

e coerência.” (PROT-Algarve) 

 

Esta abordagem deverá fazer-se, no caso de Faro, a diversas escalas territoriais, sendo que a 

estruturação urbana de Faro entendida como a integração funcional de áreas descontínuas, como 

é o caso da Cidade tradicional, de Montenegro/Gambelas (com a Universidade e o Aeroporto), da 

EN-125 (Pontes de Marchil, Patacão, Vale da Venda, Almancil), do Parque das Cidades e da área 

logística do Guilhim, implicam a construção de uma nova entidade territorial que minimize as 

consequências negativas da descontinuidade e fragmentação dos espaços urbanos.  

 

 

13. PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA – QUALIFICAÇÃO DE ESTILOS DE VIDA 

 

O Parque Natural da Ria Formosa, bem como a orla costeira associada, no conjunto dos seus 

espaços lagunares e terrestres, constitui um recurso de extraordinária relevância para a 

requalificação e diferenciação dos estilos de vida dos residentes, visitantes e turistas dos concelhos 

do Sotavento Algarvio. 

 

No caso de Faro, a ligação da Cidade à Ria, os espaços verdes e os núcleos urbanos de lazer 

localizados nas “ilhas”, bem como as infraestruturas portuárias (Doca de Recreio, Porto Comercial, 

Marina) constituem recursos mobilizáveis para o estabelecimento de um quadro de estratégia de 

referência que por um lado, melhore as condições de vida da população residente; por outro lado, 

melhore as condições de atractividade de actividades económicas compatíveis com os graus de 

protecção ambiental existentes e, por outro lado ainda, contribua para colocar a Ria Formosa como 

uma área natural de excelência de nível nacional e europeu. 

 

A importância e sensibilidade destas áreas estão patentes nos diversos instrumentos de 

ordenamento que sobre ela pendem, já referidos anteriormente. 
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Ao longo das últimas décadas, o turismo do Algarve desenvolveu-se na base de um destino de sol, 

praia e golfe, o que favoreceu os concelhos directamente associados à orla costeira e de mais fácil 

acesso às praias, onde se concentraram os principais empreendimentos turísticos 

complementados, muitas vezes, pelos campos de golfe. 

 

Os empreendimentos turísticos mais afastados da costa só começaram a ter expressão económica 

e territorial mais recentemente, perante os condicionamentos que foram sendo estabelecidos para 

o litoral, tanto no PROT como nos planos especiais, numa fase de expansão da procura do 

alojamento de lazer e de “saúde e bem – estar”. 

 

Nesta período, o Parque Natural da Ria Formosa proporcionou as condições de preservação do 

espaço natural e de contenção à sua integração no modelo turístico dominante, o que permite, 

agora, criar oportunidades à sua participação num novo modelo de desenvolvimento assente na 

valorização dos padrões de vida urbana como factor de atractividade tanto para novos residentes e 

visitantes como para novas actividades económicas e a novas empresas. 

 

O concelho de Faro dispõe, na Ria Formosa, de recursos naturais e paisagísticos de excelência 

para o desenvolvimento de “estilos de vida urbana” com crescente procura internacional e que, por 

isso, poderão captar novos residentes permanentes ou temporários atraídos pelas características 

amenas do clima, pela vida ao ar livre e possível contacto com a natureza, pelo lazer não 

padronizado, e, também, pelos níveis de serviço e pelas condições de segurança que a região 

assegura. 

 

Neste sentido, recomenda-se que a na revisão do PDM sejam avaliadas, por um lado, as propostas 

contidas no PDM em vigor para os espaços que estabelecem as relações com a Ria, bem como os 

projectos para o desenvolvimento do recreio náutico e o iatismo, das marítimo-turísticas e visitação, 

e das interfaces de transportes terra - água e, por outro lado, aprofunde a relação entre os espaços 

urbanos e os espaços naturais, nomeadamente entre a cidade de Faro e a Ria, nas suas diversas 

frentes, e entre Gambelas e o Ludo.  

 

A revisão do PDM deverá abordar a unidade territorial da Ria Formosa numa perspectiva 

integradora dos diversos projectos conhecidos o que implica a articulação e concertação entre a 

Câmara Municipal de Faro e as entidades com competências neste território. 
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14. VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL E ORDENAMENTO DO POVOAMENTO 

 

O Espaço rural do concelho é marcado por duas unidades territoriais bem diferenciadas e que 

apresentam potencialidades agrícolas diversas: a Campina com solos de alta capacidade produtiva 

e predominantemente ocupada com explorações hortícolas tanto de ar livre como de estufa; o 

Barrocal ligado a explorações tradicionais de sequeiro e associado a um importante aquífero que 

constitui uma das principais reservas de água no subsolo da região. 

 

A dimensão e capacidade produtiva dos solos agrícolas do Concelho relevam a sua importância 

como recurso para o desenvolvimento de políticas e estratégias que vissem a segurança alimentar 

da Região e do País, bem como o aumento das suas exportações reforçando a base económica 

tanto do concelho como da Região. 

 

Por outro lado, ambas aquelas áreas integram a Estrutura de Protecção e Valorização Ambiental 

definida no PDM a qual constituiu um dos elementos fundamentais da estrutura de ordenamento do 

concelho que garante a continuidade dos espaços naturais entre os cerros e a Ria. 

 

O povoamento deste espaço rural é caracterizado pela presença de pequenos núcleos edificados 

com habitação e com instalações para comércio, serviços, armazenagem e oficinas, pelas casas de 

quintas e núcleos de lavoura, e por construções de habitação dispersas e associadas ao cadastro 

rústico, e reflecte o crescente cruzamento das lógicas associadas às actividades agrícolas da 

Campina e do Barrocal, à suburbanização dos serviços da Cidade, e à expansão da residência de 

lazer para o interior da Região. 

 

Na fase de elaboração do PDM em vigor (entre 1990 e 1995) foram introduzidas importantes 

alterações à legislação do ordenamento do território (Decreto Lei 69/90) e do licenciamento, 

(Decreto Lei 445/91) que tiveram como consequência a interdição de operações de loteamento fora 

do perímetros urbanos. Estas alterações provocaram uma importante mudança nas lógicas e nas 

formas de ocupar e edificar o solo rural, com implicações na elaboração dos PDM da década de 

1990. De facto, a nova legislação conduziu à delimitação de perímetros urbanos em áreas sem 

vocação urbana bem como a estabelecer medidas de transição com vista a minimizar os impactos 

sociais e sócio-económicos das novas restrições como foi o caso das “razões ponderosas” 

estabelecidas no PROT Algarve de 1995.  

 

Assim, recomenda-se que, no âmbito da revisão do PDM, seja efectuada a avaliação dos efeitos da 

aplicação das novas medidas, iniciada na década de 1990, designadamente dos resultados da 
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aplicação das “razões ponderosas”, com vista ao ajustamento dos critérios de ordenamento a uma 

nova fase de ordenamento do espaço rural, aplicando o quadro normativo do PROT Algarve, isto é: 

- Proibir a edificação dispersa no solo rural; 

- Planear a nucleação das áreas de edificação dispersa em espaços de baixa ou muito 

baixa densidade; 

- Incentivar a concentração da edificação nos aglomerados urbanos existentes na Campina 

e no Barrocal, através de adequadas condições de acolhimento da residência permanente 

e secundária; 

- Criar condições à instalação de actividades económicas nas áreas urbanizáveis a 

reestruturar, ainda não ocupadas. 

 

A questão do ordenamento do povoamento no espaço rural e da reorientação das dinâmicas de 

construção associadas não só à residência dos agricultores mas também à residência permanente 

não ligada às actividades agrícolas, à residência de lazer, e ainda às instalações para actividades 

económicas, é fundamental para a efectiva protecção e valorização dos recursos naturais, dos 

ecossistemas e das actividades deles dependentes como a agricultura. 

 

 

15. INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE – CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E DE 

MOBILIDADE 

 

Na década de 1990 concretizaram-se algumas infraestruturas de transporte que alteraram muito 

significativamente as condições de acessibilidade tanto interna como externa à Região, 

nomeadamente a construção de A-22, Via do Infante, e das ligações à rede rodoviária fundamental 

nacional através da A-2, bem como a Espanha através da Ponte do Guadiana, a renovação e 

ampliação do Aeroporto Internacional do Algarve, o novo acesso ao Porto de Faro, e a melhoria da 

rede rodoviária de nível regional e local como foram a ligação entre São João da Venda e a A-22, a 

EN-125-2 no acesso ao Aeroporto e o troço Poente da Variante a Faro da EN-125 e à EN-2. 

 

Para além destas, outras intervenções na rede viária municipal e da cidade de Faro, 

nomeadamente a criação do parque de estacionamento no largo de São Francisco contribuíram 

para a melhoria das condições de acessibilidade no Concelho. 

 

Por outro lado, no que respeita ao transporte ferroviário e ao transporte marítimo não se 

concretizou nenhuma melhoria significativa. Antes pelo contrário assistiu-se à decadência e quase 

desactivação do porto comercial e ao impasse na renovação das infraestruturas ferroviárias 

regionais com perdas na prestação de serviço. 
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Pode dizer-se que o balanço no período de vigência do PDM traduz-se, por um lado, em ganhos 

evidentes de acessibilidade rodoviária, sobretudo da Região com o exterior e intra-regional, e nas 

ligações aéreas internacionais e, por outro lado, na estagnação do transporte ferroviário e na quase 

total inoperância do transporte marítimo em Faro. 

 

O tema da acessibilidade territorial, tanto externa ao Concelho como intra-concelhia, assume 

grande importância na revisão do PDM nomeadamente como condição da articulação e 

funcionalidade da rede urbana inter-concelhia de Faro-Olhão-Loulé e do Sistema Urbano de Faro. 

Neste sentido, deverão ser analisadas e avaliadas face ao novo contexto económico e político, 

questões pendentes estruturantes, como sejam: 

 

- A rede ferroviária e a necessidade de definir, no PDM, o canal para a variante a Faro bem 

como as possíveis localizações para uma nova estação ferroviária. 

- O futuro do Porto de Faro e os usos preferenciais para o espaço portuário. 

- A necessidade da 3ª circular de Faro e as condições da sua implantação  

- A viabilidade de um modo de transporte ferroviário ligeiro entre a Cidade, o Aeroporto e o 

Parque das Cidades com possíveis ligações a Loulé e Olhão e a definição de um canal 

para a sua instalação. 

- Novas vias de ligação intra-concelhia ligando Aeroporto, Parque das Cidades, área 

logística do Guilhim, e variante à EN-2. 

- Relocalização do Terminal Rodoviário de Faro. 

 

Neste quadro de alterações estruturantes das redes de transportes com impactos importantes no 

Território, tanto a nível concelhio como inter-concelhio e regional, a revisão do PDM deverá ser 

articulada com o Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal abrangendo áreas dos 

concelhos de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Albufeira, que se encontra em 

curso. De facto, só no âmbito de um estudo integrado do sistema de transportes com o 

ordenamento urbanístico será possível avaliar o seu impacto nas condições de mobilidade de 

pessoas e de bens, nomeadamente no acesso aos equipamentos colectivos, aos serviços urbanos 

e aos locais de trabalho.  
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16.  GOVERNABILIDADE – EXECUÇÃO DO PDM 

 

O Decreto-lei 380/99 de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial, introduz conceitos e regulamenta procedimentos que têm em vista a execução 

dos planos municipais de ordenamento do território, nomeadamente os sistemas de execução, o 

princípio da perequação compensatória, a programação do solo urbano e as unidades de 

execução. 

 

A aplicação destes instrumentos de gestão reforça a capacidade dos municípios liderarem 

politicamente os processos urbanísticos regulando a repartição dos encargos e benefícios das 

operações urbanísticas entre os promotores e proprietários envolvidos. Por outro lado, estão 

atribuídas competências aos municípios no que respeita à regulamentação e aplicação do IMI, 

imposto municipal sobre imóveis, e da TRIU taxa municipal pela realização de infraestruturas 

urbanísticas e de outras taxas sobre operações urbanísticas, através dos regulamentos municipais 

de edificação e urbanização. 

 

Num contexto de redução das capacidades de investimento público e, em particular, de 

investimento municipal, é de considerar, no âmbito da revisão do PDM, a adopção de novos 

processos de gestão urbanística municipal, que assentem numa repartição de encargos de 

urbanização e de gestão do território menos dependente do orçamento municipal. 

 

Isto significa, nomeadamente, associar directamente a classificação e qualificação do solo aos 

processos da execução do plano e a mecanismos da gestão urbanística dando especial atenção à 

diferenciação entre solo urbanizado e solo programado. 

 

A programação do solo é um procedimento de exclusiva competência municipal que permite às 

autarquias locais estabelecerem, sempre que possível por acordo com os proprietários e/ou 

promotores, as condições de implementação das operações urbanísticas, bem como decidirem 

sobre a oportunidade e pertinência das pretensões de particulares nas operações de urbanização 

em áreas de expansão urbana. 

 

Por outro lado, no PDM, podem ser delimitadas áreas de “reserva estratégica” que permitem às 

autarquias acolher oportunidades de investimento de interesse para o município, como é o caso da 

área destinada ao Pólo Tecnológico de Gambelas, definida no PDM 95. 
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Nesta perspectiva, a revisão do PDM, deveria ser precedida de uma análise das condições do 

exercício da gestão urbanística pela Autarquia, no horizonte dos próximos 5 anos, tendo em vista a 

adequação das propostas de ordenamento a essas condições, as quais, muito provavelmente, 

obrigarão à adopção de novos critérios de selecção e de definição de prioridades para os 

investimentos públicos. 

 

De facto, entre o plano de 1995 e o PDM para a próxima década a diferença estará, muito  

provavelmente, na passagem de uma época de expansão para um período de austeridade na 

gestão do Território. 
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