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Geral da CMF

De: Equipa de Projeto do Plano Diretor Municipal

Enviado: 30 de janeiro de 2019 14:28

Para: Serviço de Gestão Documental

Assunto: FW: Versão final do MEMO reunião trabalho - suspensão PDM Faro / RERAE  - 

S00410-201901-ORD #PROC:DSGT/PDM/2001/43666#

Anexos: 20181206_MEMO_susp_PDM_Faro_RERAE_vf.pdf; 20181206_Lista _presenças.pdf; 

ARH_S073092-201811-ARHALG.DPI.pdf; ARH_S074892-201812-ARHALG.DPI.pdf; 

CCDR_I03252-201811-INF_ORD.pdf; CCDR_I03324-201812-INF-ORD.pdf; 

DRAP_INF-623-2018-DL-DRAPALG.pdf; DSAVR_of-645-DSAVRALG-2015.pdf

Para registar e devolver  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Conceição Pinto 
 

EQUIPA DE PROJETO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Câmara Municipal de Faro 
   

Largo da Sé Tlm.: 969892285 cpinto@cm-faro.pt 

8004-001 Faro, Portugal Tel.: 289870812 http://www.cm-faro.pt 
 

 

  

 

 

De: Jorge Eusébio [mailto:jeusebio@ccdr-alg.pt]  
Enviada: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 10:11 
Para: Conceição Pinto; cferradeira@dgav.pt; ruicosta@drapalg.mamaot.pt 
Cc: Sophie Matias; Patricia Coelho; raquel@drapalg.min-agricultura.pt; José Pacheco; Zélia Martins; Nuno Marques; 
Maria João 
Assunto: Versão final do MEMO reunião trabalho - suspensão PDM Faro / RERAE - S00410-201901-ORD 
#PROC:DSGT/PDM/2001/43666# 
 

Caríssimos 

 

Na sequência dos email infra, face aos contributos recebidos da Agência Portuguesa do Ambiente, SA/ 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve e da Direção Regional de Agricultura e Pescas dos Algarve, 

procedeu-se aos acertos indicados e a retificações , conforme ficheiro anexo, que corresponde à versão final do 

memorando em apreço e respetivos anexos, que se remetem para os efeitos tidos por convenientes. 

   
Com os melhores cumprimentos. 

- - 

Jorge Eusébio 
Diretor de Serviços de Ordenamento do Território 

CCDR Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299 
www.ccdr-alg.pt  
 

Pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.  

 

 

De: Equipa de Projeto do Plano Diretor Municipal [mailto:pdm@cm-faro.pt]  
Enviada: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 12:22 
Para: Jorge Eusébio 
Cc: Sophie Matias; Patricia Coelho; raquel@drapalg.min-agricultura.pt; zelia.martins@apambiente.pt; Nuno Marques; 
cferradeira@dgav.pt; ruicosta@drapalg.mamaot.pt; Maria João 
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Assunto: FW: MEMO reunião trabalho - suspensão PDM Faro / RERAE - S00286-201901-ORD 
#PROC:DSGT/PDM/2001/43666# 
 

Exmos Sr. Jorge Eusébio 

Diretor de Serviços de Ordenamento do Território 

 

 

Encarrega-me a Sr.ª Vereadora, Arqta Sophie Matias, de comunicar que nada temos a acrescentar ou a obviar ao 

expresso no documento em apreço.   

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Conceição Pinto 
 

EQUIPA DE PROJETO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Câmara Municipal de Faro 
   

Largo da Sé Tlm.: 969892285 cpinto@cm-faro.pt 

8004-001 Faro, Portugal Tel.: 289870812 http://www.cm-faro.pt 

 

 

  

-

_______________________________________________________________________________________________

________ 

 

De: Raquel [mailto:raquel@drapalgarve.gov.pt]  
Enviada: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 12:45 
Para: Jorge Eusébio 
Cc: jpjesus@drapalgarve.gov.pt; 'Rui Costa'; Maria João 
Assunto: FW: MEMO reunião trabalho - suspensão PDM Faro / RERAE - S00286-201901-ORD 
#PROC:DSGT/PDM/2001/43666# 
 

Caro Arqt.º  Eusébio, 

Bom dia, 

 

Analisada a ata, apenas detetámos que a INF referida no quadro não estava correto, pelo que indicámos a referência 

correta (Azul). Sobre o restante conteúdo concordamos com a redação proposta. 

 

Boa semana de trabalho,  

 

Com os melhores cumprimentos  

 

Raquel Monteiro 

 

 

De: Zélia Martins [mailto:zelia.martins@apambiente.pt]  
Enviada: terça-feira, 22 de janeiro de 2019 09:45 
Para: DSOT - CCDR Algarve; cpinto@cm-faro.pt; cferradeira@dgav.pt; ruicosta@drapalg.mamaot.pt 
Cc: sophie.matias@cm-faro.pt; pcoelho@cm-faro.pt; raquel@drapalg.min-agricultura.pt; José Pacheco; Nuno 
Marques; Maria João 
Assunto: RE: MEMO reunião trabalho - suspensão PDM Faro / RERAE - S00286-201901-ORD 
#PROC:DSGT/PDM/2001/43666# 
 

Arqtº Jorge Eusébio 

 

Relativamente à proposta de Memorando enviada, deverá ser igualmente referenciado o ofício da APA - ARH do 

Algarve S074892-201812-ARHALG.DPI, de 05/12/2018, respeitante ao aditamento Cordeiro e Filhos, Lda, para além 

do ofº nº S073092-201811-ARHALG.DPI, de 03/12/2018. 

 

Cumprimentos 
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Zélia Martins 
Técnico Superior 
Divisão de Planeamento e Informação 
Administração de Região Hidrográfica do Algarve 
 

 
 

Rua do Alportel, nº 10 - 2º, Faro  

8000-293 FARO | PORTUGAL  

Telefone: (351) 289 889 000 | Fax: (351) 289 889 099  

zelia.martins@apambiente.pt  

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

 

De: DSOT - CCDR Algarve [mailto:dsot@ccdr-alg.pt]  

Enviada: 21 de janeiro de 2019 18:04 

Para: cpinto@cm-faro.pt; cferradeira@dgav.pt; ruicosta@drapalg.mamaot.pt 

Cc: sophie.matias@cm-faro.pt; pcoelho@cm-faro.pt; raquel@drapalg.min-agricultura.pt; José Pacheco 

<Jose.Pacheco@apambiente.pt>; Zélia Martins <zelia.martins@apambiente.pt>; Nuno Marques <nmarques@ccdr-

alg.pt>; Maria João <majoao@ccdr-alg.pt> 

Assunto: MEMO reunião trabalho - suspensão PDM Faro / RERAE - S00286-201901-ORD 

#PROC:DSGT/PDM/2001/43666# 

 

Meus Caros 

  

Conforme acordado, na reunião realizada no passado dia 06/12/2018, sobre a “Proposta de suspensão parcial do 

Plano Diretor Municipal de Faro e estabelecimento de normas provisórias, para adequação às disposições do 

RERAE”, remete-se a proposta de memorando da mesma, com vista a colher eventuais contributos, desejavelmente 

até ao final do próximo dia 28 de janeiro, na ausência dos quais se considera que a proposta de memorando anexa 

obteve a vossa anuência, passando então o mesmo a ser considerado para os efeitos tidos por convenientes.  

    

Com os melhores cumprimentos. 

- - 

Jorge Eusébio 
Diretor de Serviços de Ordenamento do Território 

CCDR Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299 
www.ccdr-alg.pt  
 

Pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.  
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal 

Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299 
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt 

 

MEMORANDO DA REUNIÃO DE TRABALHO1 

 

Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) de Faro e 

estabelecimento de normas provisórias, para adequação às disposições do 

RERAE2. 

Pedido de parecer ao abrigo do artigo 126.º do RJIGIT3 

 

- Câmara Municipal de Faro - 

 

 

Data e Hora 

6.12.2018 

14:30h  

Local 

CCDR Algarve 

Rua Lethes, n.º 32 

FARO 

Referências processuais 

DSGT/PDM/2001/43666; 

PDM-08.05/1-86 
 

 

Peças em análise na CP 
As enviadas pela Câmara Municipal, documentos ofício n.º 

013062, de 22/10/2018 (E06091-201810-PRE), e email de 

04/12/2018 (E06997-201812-ORD) 

 

ENTIDADES REPRESENTANTES 

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P./ 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

(APA/ARH) 

Não compareceu, tendo justificado e 

enviado parecer 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR) 

Nuno Marques (Vice-Presidente) 

Jorge Eusébio (Diretor de Serviços) 

Maria João São Braz 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

(DRAP) 

Rui Miguel Costa (Chefe de Divisão) 

Raquel Monteiro 

Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da 

Região do Algarve (DSAVR) 

Cristina Ferradeira (Diretora de 

Serviços) 

IAPMEI - Agência para a Competitividade e 

Inovação, IP 

Não compareceu, nem remeteu 

parecer 

Câmara Municipal de Faro (CM) 
Sophie Matias (Vereadora) 

Conceição Pinto (Coordenadora) 

Patrícia Coelho 

                                           

1 Realizada no âmbito do artigo 82º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 
2 Regime Extraordinário para a Regularização de Atividades Económicas 
3 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal 

Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299 
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt 

 

A reunião decorreu com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1.- Abertura da reunião; 

2.- Esclarecimentos da Câmara Municipal; 

3.- Posição das entidades sobre as propostas; 

4.- Conclusões. 

 

1. Abertura da reunião 

O Dr. Nuno Marques, Vice-Presidente4 da CCDR Algarve, abriu a reunião e fez uma breve 

nota explicativa sobre o objeto e a forma de funcionamento da mesma, a que se seguiu a 

identificação das entidades convocadas e a confirmação dos seus representantes presentes. 

 

2. Esclarecimentos da Câmara Municipal 

Pelos representantes da CM de Faro foram prestados esclarecimentos sobre a proposta de 

suspensão parcial do PDM e de estabelecimento de normas provisórias, a qual visa permitir 

a conclusão dos procedimentos necessário à obtenção dos títulos definitivos dos projetos 

enquadrados no RERAE, designadamente os projetos que mereceram decisões favoráveis ou 

favoráveis condicionadas, nas conferências decisórias realizadas, tem como objetivo manter 

em funcionamento os respetivos estabelecimentos ou instalações, conforme fundamentação 

apresentada na proposta em análise. 

 

Pelo representante da DRAP Algarve, foi explicado que este tipo de procedimento não tem 

enquadramento no Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, e que atendendo a que 

alguns dos projetos decididos em sede de RERAE abrangem solos integrados na Reserva 

Agrícola Nacional, a sua legalização impõe a alteração de delimitação desta restrição de 

utilidade pública, no âmbito da elaboração, alteração ou revisão dos planos territoriais 

municipais, aplicáveis. 

 

Por parte dos representantes da CCDR, foi referido que os projetos identificados na proposta 

em apreço não abrangem áreas sujeitas ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, 

pelo que a análise efetuada pelos respetivos Serviços, apenas teve como enquadramento o 

RJIGT, o qual contempla os procedimentos de suspensão parcial do PDM e de 

estabelecimento de normas provisórias, como é proposto. 

                                           

4 No uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do Algarve, de 8 de 

Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de outubro de 2016, sob a referência 
Despacho (extrato) n.º 11734/2016. 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal 

Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299 
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt 

 

3. Posição das entidades sobre as propostas  

ENTIDADES PARECERES 

APA/ARH Algarve 
Parecer favorável (conforme Of. S73092-201811-

ARHALG.DPI, de 03/12/2018 e S074892-201812-ARHALG.DPI, 

de 05/12/2018) 

CCDR Algarve 
Parecer favorável condicionado (conforme despachos 

exarados, a 04.12.2018, sobre a Inf. I03252-201811-INF-ORD, 

de 28/11/2018, e a 06/12/2018, sobre a Inf. I03324-201812-

INF-ORD, de 05/12/2018 – em anexo) 

DRAP Algarve 
Parecer desfavorável (INF/623/2018/DL/DRAPALG, de 

05/12/2018, capeada pelo of./4793/2018/DL/DRAPALG, de 

06/12/2018 – em anexo) 

DSAVR Algarve 
Parecer favorável (reiterando a posição transmitida pelo of. 

645/DSAVRALG/2015, de 26/11/2015, que integra Ata da CD, 

de 17.03.2016 – constante do processo) 

IAPMEI  
Não compareceu, nem remeteu parecer 

 

4. Conclusões 

Em face das posições transmitidas e da fundamentação invocada, no âmbito das 

competências específicas de cada uma das diferentes entidades consultadas, verifica-se a 

inviabilidade da proposta em análise, pelo que caberá à CM ponderar a posição a tomar, nos 

termos legalmente previstos, podendo optar pelo procedimento de alteração ou revisão do 

respetivo PDM, tendo vista a resolução dos projetos enquadrados no RERAE. 

 

E nada mais havendo a referir, foi lavrada o presente memorando, para memória futura, o 

qual contém em anexo os pareceres das entidades intervenientes, bem como a folha de 

presenças nesta reunião. 

 

 

Anexo:  Lista de Presenças; 

 Pareceres das entidades, acima identificados. 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal
Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt

Informação Nº I03252-201811-INF-ORD Proc. Nº DSGT/PDM/2001/43666 Data: 28/11/2018

ASSUNTO: Proposta de suspensão parcial do PDM de Faro e estabelecimento de 
normas provisórias para adequação às disposições do RERAE
Pedido de parecer ao abrigo do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio (RJIGT)

Despacho:

Visto, consubstanciando o fundamento da posição de sentido favorável condicionado a emitir pela CCDR na 
conferência procedimental convocada para o próximo dia 7 de dezembro de 2018 relativa à suspensão parcial do 
PDM de Faro e estabelecimento de normas provisórias.

Face ao objeto do procedimento de dinâmica em apreço, e não obstante acompanhar-se, na generalidade, o teor 
e o sentido da informação produzida, acerca do referido no ponto 10.º da mesma julgamos haver razão para 
sustentar a aplicabilidade ao caso do disposto na alínea b), do artigo 135.º, do RJIGT, se atendermos às diversas 
deliberações de reconhecimento do interesse público (RIP) tomadas pela Assembleia Municipal de Faro para cada 
uma das instalações/estabelecimentos pretendidos legalizar — deliberações tomadas em cumprimento da alínea 
a), do n.º 4, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro/RERAE  —, ou até ao facto das 
deliberações favoráveis ou favoráveis condicionadas havidas nas conferências decisórias relativas às situações a 
enquadrar pelas normas provisórias constituírem, elas próprias, fundamento bastante para o RIP previsto nos 
artigos 15.º e 21.º dos regimes jurídicos da RAN e da REN, respetivamente, conforme decorre do artigo 13.º, n.º 
3, do RERAE. 

Refira-se igualmente que as decisões havidas nas conferências decisórias dos procedimentos RERAE resultam de 
"um juízo comparativo entre os custos económicos, sociais e ambientais da desativação do estabelecimento ou 
desmantelamento das explorações, por um lado, e os prejuízos para os interesses ambientais e do ordenamento 
do território na sua manutenção, por outro, (...)" visando "a prossecução do interesse público em cada caso 
concreto (...)" (cfr. preâmbulo do RERAE).

O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 8 de Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de Outubro de 2016, 
sob a referência Despacho extrato) n.º 11734/2016,

Nuno Marques
04-12-2018

Parecer:

INFORMAÇÃO

I. Introdução e antecedentes
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal
Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt

1. A Câmara Municipal de Faro (CM), através do ofício n.º 013062, de 22/10/2018 (E06091-
201810-PRE), remeteu-nos o “Relatório de fundamentação da proposta de suspensão parcial 
do PDM de Faro e estabelecimento de normas provisórias para adequação às disposições do 
RERAE, para emissão de parecer, nos termos do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 126.º do RJIGT, e 
eventual realização de uma conferência procedimental” (documento adiante designado por 
relatório).

2. De acordo com a proposta da CM (n.º 196/2018/CM) em apreço, o procedimento de revisão do 
Plano Diretor Municipal de Faro (PDM), em curso, não será concluído no prazo máximo de dois 
anos, contabilizado da data do pedido de regularização das atividades em causa, até ao termo 
do procedimento de obtenção dos respetivos títulos definitivos, pelo que, nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 12.º do RERAE1, pode ser determinada a suspensão do instrumento 
de gestão territorial vinculativo dos particulares (no caso em apreço o PDM), para as áreas 
abrangidas pelos projetos em causa. (De notar que, para duas das situações em análise - “C” e 
“D” - já decorreram dois anos, desde a data das conferências decisórias em que foram 
apreciadas e tomada a decisão final, no âmbito do RERAE).

3. Essa suspensão implica o estabelecimento de medidas cautelares, tendo a CM optado por 
propor “normas provisórias que definam de forma positiva o regime transitório aplicável aos 
procedimentos de controlo prévio necessários à regularização das atividades económicas que 
constituem o universo dos procedimentos enquadrados no RERAE que foram objeto de 
deliberação favorável ou favorável condicionada, em sede de conferências decisórias já 
ocorridas”.

4. Após apreciação do referido relatório, datado de 11/09/2018, tendo presente os antecedentes 
dos projetos em causa, cujos processos de regularização já foram submetidos a apreciação e 
obtiveram decisão favorável ou favorável condicionada, em conferências decisórias (CD), 
efetuadas no âmbito do RERAE, bem como o andamento do procedimento de revisão PDM em 
curso, sobre a pretensão agora apresentada pela CM, informa-se conforme se segue.

II. Enquadramento, instrução e procedimentos

1. Em primeiro lugar, é de relevar a clareza da proposta apresentada pela CM e a elucidativa 
documentação apresentada no relatório em análise, aspetos que facilitam a compreensão e 
apreciação da pretensão, bem como a emissão do parecer desta Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR), relativamente às matérias em análise, no âmbito do 
disposto no n.º 3 e n.º 4 do artigo 126.º do RJIGT2, sendo que se justificará a realização de 
uma conferência procedimental (CP), enquadrada no disposto nos artigos 84.º e 86.º do 
mesmo regime jurídico, com as necessárias adaptações.
Esta CP destina-se a obter a posição das diferentes entidades representativas dos interesses a 
ponderar, incluindo necessariamente as que já se pronunciaram em sede das CD, realizadas 

1 RERAE - Regime Extraordinário para a Regularização de Atividades Económicas - Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 
de novembro, na redação em vigor.
2 RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal
Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt

para apreciação dos projetos de regularização e ampliação em causa, no âmbito do RERAE, 
com vista à confirmação das posições já transmitidas, bem como para que se pronunciem 
sobre a proposta de normas provisórias (NP), agora apresentadas.

2. Importa igualmente ter presente que, nos termos do disposto no n.º 3, n.º 4 e n.º 5, do artigo 
126.º do RJIGT, o parecer agora solicitado (pela CM à CCDR), incide apenas sobre as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, devendo ser emitido no prazo de 20 dias úteis, 
sendo que a não emissão (pela CCDR) do mencionado parecer, equivale à emissão de parecer 
favorável. 
No caso em apreço, dada a necessidade de realização da referida CP, a fim de se garantir o 
cumprimento dos prazos legais, previstos no n.º 3 do artigo 86.º do RJIGT, para remessa da 
proposta da CM (relatório), com vista à análise prévia por parte das referidas entidades e para 
se convocar a CP, impõe-se a interpretação articulada dos dois comandos legais, pelo que 
acrescem 10 dias úteis (para verificação e remessa da proposta) ao prazo de 20 dias (para as 
entidades apreciarem a proposta), anteriormente referido. 

3. Nesta sequência e para habilitar a CCDR a convocar a CP, enviou-se um e-mail à CM (S04870-
201811-ORD, de 02/11/2018) solicitando a disponibilização de um link de acesso ao conteúdo 
do relatório em análise, a fim de se remeter o documento às entidades, bem como a 
confirmação e/ou a indicação de outras entidades a convocar, para além da Câmara Municipal 
de Faro, nomeadamente as que se passam a indicar: 
• Agência Portuguesa do Ambiente, IP/ Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
(APA/ARH);
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR);
• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP);
• Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Algarve (DSAV);
• IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP (IAPMEI);
• Instituto Nacional de Aviação Civil, IP (INAC).

4. Entretanto, foi-nos disponibilizado o acesso ao conteúdo do relatório, em suporte digital (via 
email de 05/11/2018, ref. E06558-201811-ORD) e, posteriormente (via email de 12/11/2018, 
ref. E06585-201811-ORD), a CM confirmou que deverão ser convocadas para se 
pronunciarem, em sede da CP, as entidades representativas dos interesses a ponderar, que já 
se pronunciaram nas referidas CD, com exceção do Instituto Nacional de Aviação Civil, pelo 
que, a 16/11/2018 (n/email S05090-201811-ORD), procedeu-se à convocatória das referidas 
entidades, para participarem na CP, agendada para 06/11/2018, com conhecimento à CM, 
para os devidos efeitos.
Acresce referir que se acompanhou-se a posição transmitida pela CM de não se convocar o 
Instituto Nacional de Aviação Civil, IP, não por esta entidade não ter comparecido na CD para 
que foi convocada, nem se ter pronunciado, mas porque a volumetria da edificação em causa 
(situação D) fica muito aquém da cota máxima estabelecida na Servidão Administrativa que 
define o teto aéreo do Aeroporto Internacional de Faro, nomeadamente para esta localização.

5. Na proposta em apreço, a CM optou pelo estabelecimento de NP (conforme previsto no n.º 1 e 
seguintes do artigo 135.º do RJIGT), atendendo a que já existem opções de planeamento 
suficientemente densificadas, documentadas e consensualizadas, no âmbito do procedimento 
de revisão de revisão do PDM em curso, cuja conclusão se estima venha a ocorrer no prazo em 
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que estas NP vigorarão e que as mesmas permitirão concluir os procedimento de obtenção dos 
títulos definitivos dos projetos em causa, enquadrados no RERAE, e manter em funcionamento 
os estabelecimentos ou instalações em causa. 

6. Acresce referir que as NP provisórias têm a natureza de regulamento administrativo, e como 
tal, vinculam as entidades públicas e, direta e imediatamente, os particulares, devendo ser 
publicadas em Diário da República (DR), na sequência da sua aprovação pela Assembleia 
Municipal, precedida dos pareceres das entidades que se devam pronunciarem função das 
matérias em apreço, incluindo o parecer desta CCDR, o que ocorrerá na mencionada CP já 
agendada, bem como do procedimento de discussão pública, estando a sua elaboração 
dispensada da audiência (prévia) dos interessados (cfr. artigos 135.º a 138.º do RJIGT).

7. Conforme é mencionado no relatório em apreço “[a] adoção de normas provisórias no caso 
concreto, além de permitir controlar a alteração das circunstâncias e das condições existentes 
nas parcelas onde laboram os estabelecimentos em causa, contribui para a imediata execução 
das deliberações finais tomadas em sede das conferências decisórias realizadas ao abrigo do 
RERAE, evitando o efeito adverso da caducidade do título de exploração provisória concedido e 
o consequente encerramento do estabelecimento, por se manter em situação irregular, 
conforme previsto no n.º 3 do artigo 18.º do RERAE, com os inerentes danos económicos e 
sociais que tal situação implicaria.” (pág. 6/17, 3 § do relatório).

8. Ainda de acordo com o referido relatório “[a] suspensão parcial e o estabelecimento das 
normas provisórias vigoram pelo prazo de 2 anos a contar da data da sua publicação no DR 
prorrogável por 1 ano, deixando de vigorar com a entrada em vigor da revisão do PDM de 
Faro, ou verificando-se umas das situações previstas no n.º 3 do artigo 141.º do RJIGT.” (pág. 
10/17, 1§). Acresce que esta suspensão parcial e o estabelecimento das NP incidem apenas 
sobre os prédios rústicos e urbanos identificados num dos quadros apresentados (pág. 10/17, 
do relatório em análise, quadro que se apresenta no n.º 3, do título III, desta informação), o 
qual se reporta a 7 situações, designadas de A a G, cujas plantas de localização, com a 
delimitação das áreas abrangidas, também constam do mesmo relatório, sendo que “[a]s 
incidências territoriais objeto do presente procedimento de dinâmica não foram abrangidas por 
medidas cautelares nos últimos 4 anos, pelo que se mostra observado o n.º 5 do artigo 141.º 
do RJIGT.” (pág. 13, 2§)

9. Quanto às NP proposta, na sequência da suspensão parcial do PDM, em apreço, as mesmas 
integram seis artigos, com as seguintes epígrafes ou títulos: 1.º - âmbito; 2.º - objetivos; 3.º 
- regime aplicável; 4.º - operações urbanísticas; 5.º - âmbito temporal e 6.º - entrada em 
vigor e pretende-se que mesmas entrem em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em 
DR, que vigorem durante dois anos, a contar dessa data, prazo prorrogável por mais um ano, 
caso necessário, e que deixem de vigorar com a entrada em vigor da revisão do PDM ou com a 
verificação de qualquer outra das causas de cessação de vigência previstas na lei.

III. Processos RERAE e apreciação da Proposta
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1. Para além das plantas anteriormente referidas (que também se anexam a esta informação), 
com a ilustração das áreas sobre as quais se pretende suspender a aplicação do regulamento 
do PDM em vigor e aplicar as NP propostas, são apresentados quadros resume, que 
sistematizam a informação mais importante sobre cada uma das situações em apreço, os quais 
se integram nesta informação, por facilidade de leitura e de compreensão do pretendido.

2. Quadro com identificação dos requerentes das diferentes situações, das datas e locais/ 
entidades em que se realizaram as diferentes CD, bem como das entidades convocadas para 
cada uma dessas conferências (fonte: CCDR – elaborado no âmbito desta informação):

Identificação das situações e requerentes Conferência Decisória RERAE

IT Requerente Data Local Entidades

A Carlos Alberto Emídio Guerreiro 04/01/2017 CM CCDR, DRAP, CM

B Metalgarve - Indústria de Serralharia Lda. 23/11/2016 CM CCDR, CM

C Suinicultura da Torre de Natal 17/03/2016 DRAP ARH, CM, CCDR, DSAV, DRAP

D Auto Salvados do Algarve II 14/06/2016 CCDR ARH, CCDR, DRAP, CM, INAC

E Parafrutas - Produção e Comércio de Frutas, Lda. 20/09/2016 CM CCDR, DRAP,CM, ARH

F Frutas Casimiro - Comércio de Frutas, Lda. 05/09/2016 CM CCDR, DRAP, CM

G Custódia Benedita de Sousa Valente 15/12/2017 IAPMEI IAPMEI, CCDR, DRAP, CM

3. Quadro com a identificação dos processos RERAE, dos requerentes, das deliberações das CD, 
dos prédios abrangidos, das respetivas áreas e das freguesias onde se localizam (fonte: 
Relatório em apreço, pág. 10/17, “Âmbito territorial”):

IT3 Processo RERAE Requerente Deliberação 
final 

Identificação do prédio/os Área 
(m2)

Freguesia

A
2016/PRO/AMB/6 Carlos Alberto 

Emídio 
Guerreiro

Favorável 
condicionada

Rústico:
CRP nº 547/19880817, Matriz predial 
rústica artigo 113, secção AA

5360,00 Conceição 
e Estoi

B

2016/PRO/AMB/8 Metalgarve - 
Indústria de 
Serralharia 
Lda.

Favorável 
condicionada

Misto:
CRP nº 2848/19901107, Matriz predial 
urbana omissa;
Matriz predial rústica artigo 189, secção D

2700,00 Santa 
Bárbara 
de Nexe

C
2016/GRL/CMF/115 Suinicultura da 

Torre de Natal
Favorável 

condicionada
Rústico:
CRP omisso;
Matriz predial rústica artigo 1, secção Z

1325,00 Conceição 
e Estoi

D

2016/OTR/URB/114 Auto Salvados 
do Algarve II

Favorável 
condicionada

Misto:
CRP omisso, 
Matriz predial urbana artigo 9506;
Matriz predial rústica artigos 50, 53 e 54, 
secção Q

20800,00 Faro (Sé e 
S. Pedro)

3 Incidência territorial sobre a qual irá recair a suspensão parcial das disposições do PDM de Faro e estabelecimento 
de normas provisórias.
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E
2015/GRL/CMF/550 Parafrutas - 

Produção e 
Comércio de 
Frutas, Lda.

Favorável 
condicionada

Misto:
CRP nº 252/19861008, Matriz predial 
urbana artigo 2453;
Matriz predial rústica artigo 168, secção A

12670,00 Conceição 
e Estoi

F

2016/PRO/AMB/1 Frutas 
Casimiro - 
Comércio de 
Frutas, Lda.

Favorável 
condicionada

Misto:
CRP nº 1342/19900718, Matriz predial 
urbana omissa;
Matriz predial rústica artigo 6, secção E

6640,00 Faro (Sé e 
S. Pedro)

G

2017/OTR/URB/66 Custódia 
Benedita de 
Sousa Valente

Favorável 
condicionada

Misto:
CRP nº 345/19870708, e nº 24/19850115
Matriz predial urbana artigo 2857;
Matriz predial rústica artigo 74, secção Q

840,00 Conceição 
e Estoi

4. Quadro com a caracterização das operações urbanísticas em causa (fonte: Relatório em 
apreço, s/pág., “Nomas provisórias – Anexo II”, tendo sido ocultadas as colunas 3, 4 e 5, para 
facilidade de apresentação nesta informação e porque as mesmas integram a identificação já 
constante no quadro anterior):

Identificação da 
Incidência Territorial

Deliberação final ocorrida em Conferência Decisória RERAE4

IT Requerente Parâmetros urbanísticos Medidas corretivas e 
minimizadoras

Condicionantes de licenciamento

A

Carlos Alberto 
Emídio 
Guerreiro

- Legalização de obra de ampliação, com:
- Área de implantação – 1133,00m2;
- Área de construção – 1133,00m2;
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Legalização de área de solo 
impermeabilizada, com 3485,00m2;
- Licenciamento de obra de ampliação 
das instalações do estabelecimento, 
com:
- Área de implantação – 442,00m2;
- Área de construção – 442,00m2;
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Regularização de atividade industrial do 
tipo 3.

- Minimização do impacto visual 
do estabelecimento e 
favorecimento da sua integração 
na envolvente;
- Demonstração da adaptação 
das instalações às especificações 
técnicas referentes a 
mecanismos de prevenção de 
acidentes que possam causar 
danos a pessoas, bens e 
ambiente.

- Desafetação da RAN;
- Apresentação de projeto de 
arranjos exteriores.
- O licenciamento da atividade 
industrial do tipo 3 depende da 
apresentação de projeto da 
instalação abrangendo as 
alterações necessárias à 
adaptação das instalações às 
especificações técnicas referentes 
a mecanismos de prevenção de 
acidentes que possam causar 
danos a pessoas, bens e 
ambiente.

B

Metalgarve - 
Indústria de 
Serralharia 
Lda.

- Licenciamento de obra de ampliação, 
com:
- Área de implantação – 572,60m2;
- Área de construção – 572,60m2;
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Legalização de área de solo 
impermeabilizada, com 1709,40m2.

- Dar cumprimento ao Decreto-
Lei nº 78/2004,de 3 de abril, que 
estabelece o regime de 
prevenção e controlo das 
emissões de poluentes para a 
atmosfera;
- Demonstração, em projeto, da 
implementação dos mecanismos 
de prevenção de acidentes que 
possam causar danos a pessoas, 
bens e ambiente.

- O licenciamento da atividade 
industrial do tipo 3 depende da 
apresentação de projeto da 
instalação abrangendo as 
alterações necessárias à 
adaptação das instalações às 
especificações técnicas referentes 
a mecanismos de prevenção de 
acidentes que possam causar 
danos a pessoas, bens e 
ambiente.

C

Suinicultura da 
Torre de Natal

- Legalização de obra de construção de 
um armazém com:
- Área de implantação – 1325,00m2;
- Área de construção – 1325,00m2
- Nº de pisos – 1 a.c.s.

- Regularização da gestão dos 
efluentes da atividade pecuária, 
através da aprovação do Plano 
de Gestão de Efluentes 
Pecuários;
- Instalação de painéis solares.

- Desafetação da RAN;
- Parecer favorável da APA/ARH, 
nos termos do artigo 17.º, nº 4 
alínea b) do regulamento do PDM 
de Faro.

4 Os dados constantes do presente quadro não dispensam a leitura atenta das atas das Conferências 
Decisórias e cumprimento integral de todas as condições nelas impostas.



 

I03252-201811-INF-ORD - 7/10

   

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal
Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt

D
Auto Salvados 
do Algarve II

- Legalização de obra de construção de 3 
armazéns com:
- Área de implantação – 
120,00m2+2000,00m2+1500,00m2;
- Área de construção - 
120,00m2+2000,00m2+1500,00m2;
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Legalização da área de solo 
impermeabilizada e licenciamento da 
impermeabilização da restante área do 
terreno afeta à atividade;
- Regularização da atividade de 
operações de gestão de resíduos VFV, 
prestação de serviços de reparação 
automóvel e indústria.

- Demonstração, em projeto, da 
implementação dos mecanismos 
de prevenção de acidentes que 
possam causar danos a pessoas, 
bens e ambiente;
- Minimização do impacto visual 
e acústico, com recurso a 
implementação de uma sebe 
composta por árvores e arbustos 
em todo o perímetro da área 
afeta à atividade;
- Comprovativo de associação da 
unidade a entidades gestoras do 
fluxo específico dos VFV, bateria 
e pneus.

- Desafetação da RAN;
- Identificar e quantificar as áreas 
impermeabilizadas e a 
impermeabilizar;
- Identificar e quantificar a área do 
prédio não afeta à atividade;
- Correção das plantas cadastrais e 
da implantação do 
estabelecimento sobre as 
mesmas;
- Apresentação de comprovativo 
de antiguidade das edificações 
mais antigas existentes nos 
prédios;
- Apresentação de projeto de 
segurança contra incêndios 
aprovado pela ANPC e medidas de 
auto proteção;
- Autorização da FAGAR, mediante 
parecer prévio favorável da 
APA/ARH, para descarga das 
águas residuais industriais, nos 
termos do artigo 54.º do Decreto-
Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio.

E

Parafrutas - 
Produção e 
Comércio de 
Frutas, Lda.

- Licenciamento de obra de ampliação, 
com:
- Área de implantação – 2450,00m2;
- Área de construção – 2450,00m2
- Regularização de atividade industrial do 
tipo 3.

- Demonstração, em projeto, da 
implementação dos mecanismos 
de prevenção de acidentes que 
possam causar danos a pessoas, 
bens e ambiente.

- Apresentação de estudo de 
tráfego;
- Apresentação de estudo acústico 
e/ou de estudo de redução de 
ruído.

F

Frutas 
Casimiro - 
Comércio de 
Frutas, Lda.

- Legalização de obra de construção, 
com:
- Área de implantação – 2488,00m2;
- Área de construção – 2488,00m2;
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Licenciamento de obra de ampliação, 
com:
- Área de implantação – 905,00m2;
- Área de construção – 905,00m2
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Regularização de atividade industrial do 
tipo 3.

- A área a ampliar deve garantir 
os afastamentos necessários à 
salvaguarda da salubridade e 
boas condições de iluminação e 
ventilação do edifício existente 
no prédio confinante;
- Demonstração, em projeto, da 
implementação dos mecanismos 
de prevenção de acidentes que 
possam causar danos a pessoas, 
bens e ambiente;

- Desafetação da RAN.
- Atualização dos registos e 
cadernetas dos prédios urbanos e 
rústicos, bem como harmonização 
das respetivas áreas.
- Identificar a utilização de água e 
a sua origem, os sistemas de 
tratamento associados e o local 
de rejeição de efluentes, bem 
como as licenças aplicáveis;
- Identificar a quantidade e 
tipologia dos resíduos sólidos 
produzidos, as condições de 
armazenamento e o 
encaminhamento que é dado aos 
mesmos, bem como a licença 
necessária caso se processo 
operação de gestão de resíduos.

G

Custódia 
Benedita de 
Sousa Valente

- Legalização de obras de alteração e 
ampliação, com:
- Área de implantação – 265,00m2;
- Área de construção – 200,00m2 de área 
encerrada+ 65,00m2 de área coberta 
(alpendre);
- Nº de pisos – 1 a.c.s.
- Legalização de área de solo 
impermeabilizada, com 575,00m2.
- Regularização de atividade industrial do 

- Cumprimento do Decreto-Lei 
nº 78/2004,de 3 de abril, que 
estabelece o regime de 
prevenção e controlo das 
emissões de poluentes para a 
atmosfera.

Desafetação da RAN.



 

I03252-201811-INF-ORD - 8/10

   

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal
Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt

tipo 1.

5. Efetuada a leitura dos elementos que integram o relatório em apreço, verifica-se que os 
anteriores quadros refletem as diferentes situações em causa, bem como as decisões finais 
tomadas nas CD, realizadas no âmbito dos procedimentos RERAE, integrados na proposta da 
CM, em análise, pelo que se considera que os referidos elementos são adequados e suficientes 
para suportarem a proposta de suspensão parcial do PDM.

6. Contudo, importa notar que em 5 das 7 situações em apreço é indicada como “condição de 
licenciamento” a “desafetação da RAN”, condição essa que se julga aplicável no procedimento 
de revisão do PDM em curso (ou no caso de se optar pela sua alteração) e não na suspensão 
pretendida, a qual terá como consequência a não aplicação do regulamento do PDM, às áreas 
em causa, como também não se aplicarão os regimes relativos às servidões administrativas 
que incidem sobre as mesmas áreas, nos casos em apreço a Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
sendo que importa conhecer a posição da DRAP sobre esta matéria e que a CM deverá 
acautelar a desafetação dessas mesmas áreas na planta de condicionantes do PDM em revisão.

7. Também se constata que na pretensão identificado com a letra “D”, processo relativa ao 
RERAE ref.ª 2016/OTR/URB/114, requerido pela empresa “Auto Salvados do Algarve“, a área 
do prédio alvo de regularização, com decisão final favorável condicionada, emitida na 
conferência decisória, realizada a 14/06/2016, é de 21.447,80m2 e a área agora proposta nos 
quadros e plantas, que integram o relatório em apreço, é de 20.800,00m2, discrepância esta 
que terá de ser justificada pela CM.

8. Do cruzamento de informação com a Direção de Serviços do Ambiente (DAS), desta CCDR, e 
dos contactos mantidos com os serviços daquele Município, mais se constata que existem dois 
outros processo RERAE, que não foram integrados nestas proposta de suspensão do PDM e de 
estabelecimento de NP, nomeadamente o RERAE com ref.ª 2016/PRO/AMB/14, em nome da 
empresa “Cordeiro & Filhos, Lda”, no sítio do Arneiro, relativo a tratamento e embalamento de 
fruta, com decisão favorável condicionada, tomada em CD, realizada a 02/03/2017, o qual 
parece reunir condições para integrar as áreas objeto da pretensão em apreço, e o REARE 
(ainda s/ref.ª), requerido pela firma Tractoterra - Equipamentos Industriais e Agrícolas, Lda, 
no sítio do Besouro (junto à EN2), processo ainda em instrução e sem decisão final, pelo que 
não dispõe de condições para integrar o presente procedimento.

9. Quanto à oportunidade de aplicação das NP apresentadas, no período transitório em que 
vigorarem, acompanha-se a posição refletida pela CM (mencionada no n.º 5 do anterior título 
II, desta informação), de que o processo de revisão do PDM em curso já se encontrar em fase 
avançada, prevendo-se a sua conclusão no decurso do prazo fixado para a aplicação destas 
NP, e que já existirem opções de planeamento suficientemente densificadas, documentadas e 
consensualizadas, para além das delimitações das restrições de utilidade pública, também já 
terem sido genericamente acertadas com as respetivas entidades tutelares, nomeadamente a 
Reserva Agrícola Nacional deste município, com interesse para os casos em apreço, e sobre a 
qual se irá pronunciara a DRAP.
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10. Assim, verificada a condição prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 135.º do RJIGT, e por se 
julgar que a condição indicada na alínea b), deste mesmo número e artigo, não se aplica ao 
caso em apreço, considera-se que as NP propostas serão adequadas à gestão urbanística das 
áreas objeto de suspensão (claramente delimitadas nas plantas que se anexam, as quais 
integram o relatório em apreço), sendo que estas vinculam as entidades públicas e, direta e 
imediatamente, os particulares.

IV. Conclusão

1.  A proposta da Câmara Municipal (CM) de Faro de suspensão parcial do respetivo Plano Diretor 
Municipal (PDM) e de estabelecimento de normas provisórias (NP), para as áreas identificadas 
nas plantas anexas, visa permitir a conclusão dos procedimentos de obtenção dos títulos 
definitivos dos respetivos projetos, enquadrados no Regime Extraordinário para a 
Regularização de Atividades Económicas (RERAE), e manter em funcionamento os 
estabelecimentos ou instalações em causa.

2. Os referidos projetos foram objeto de decisões finais favoráveis condicionadas, em sede das 
respetivas conferências decisórias (CD), realizadas no âmbito dos procedimentos previstos no 
referido RERAE, constando das correspondentes atas as condições a observar, para a 
prossecução destes processos, com o referido objetivo, de assegurar a regularização e o 
funcionamento dos estabelecimentos e instalações identificados.

3. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a proposta em apreço se encontra 
adequadamente instruída e fundamentada, havendo contudo que esclarecer os aspetos 
focados nos n.ºs 6, 7 e 8 do título III desta informação, que se reportam à suspensão da 
aplicação do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, às áreas das cinco pretensões que 
incidem nesta restrição de utilidade pública e não a sua desafetação da RAN, a qual deverá 
ocorrer em sede da revisão do PDM, e ainda, na situação “D” da “Auto Salvados do Algarve“, a 
clarificação da discrepância entre a área aprovada na CD (21.447.80m2) e a agora proposta 
(20.800m2), bem como, a não consideração do processo RERAE relativo à empresa “Cordeiro & 
Filhos, Lda”, a qual também parece reunir condições para o objetivo pretendido.

4. As diferentes entidades representativas dos interesses a ponderar, nomeadamente as que já 
se pronunciaram nas referidas CD, foram convocadas para participar na conferência 
procedimental agendada para o próximo dia 6 de dezembro, pelas 14:30h, bem como para 
que se pronunciem sobre a proposta de normas provisórias (NP) em apreço, na sequência da 
proposta da CM e das posições/ condições já transmitidas nas referidas CD, reunião em que 
também deverá ser transmitido o parecer desta CCDR, legalmente previsto.

5. Em resultado do exposto, nos termos do disposto no n.º 3, n.º 4 e n.º 5, do artigo 126.º do 
RJIGT, o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, incide apenas 
sobre as disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo que em resultado da apreciação 
efetuada, pelas razões invocadas e face às dúvidas suscitadas no anterior n.º3 deste título IV, 
propõe-se que o mesmo seja favorável condicionado sobre a suspensão parcial do PDM, para 
as áreas em causa, bem como relativamente ao estabelecimento das NP propostas.
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À consideração superior.
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território

Jorge Eusébio

30-11-2018

Anexo: Plantas de localização e delimitação das sete áreas de incidência propostas no Relatório pela CM.
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Informação Nº I03324-201812-INF-ORD Proc. Nº DSGT/PDM/2001/43666 Data: 05/12/2018

ASSUNTO: Aditamento à proposta de suspensão parcial do PDM de Faro e 
estabelecimento de normas provisórias para adequação às 
disposições do RERAE
Pedido de parecer ao abrigo do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio (RJIGT)

Despacho:

Visto. Dê-se seguimento em conformidade com o proposto.

À conferência procedimental consubstanciando aditamento à fundamentação da posição da CCDR do Algarve a 
assumir na mesma, a qual se encontra agendada para presente data.

O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 8 de Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de Outubro de 2016, 
sob a referência Despacho extrato) n.º 11734/2016,

Nuno Marques
06-12-2018

Parecer:

INFORMAÇÃO

1. Na sequência do envio, por parte da Câmara Municipal (CM) de Faro (email de 04/12/2018, 
n/ref.ª E06997-201812-ORD), do processo apreciado no âmbito do RERAE1, com a ref.ª 
2016/PRO/AMB/14, em nome da empresa “Cordeiros e Filhos, Lda”, “para fins de prosseguimento 
da conferência procedimental” (CP), já agendada para o dia 06/12/2018, tendo por objetivo 
integra-la na proposta global identificada em epígrafe, procede-se a este aditamento à nossa 
informação I03252-201811-INF-ORD, de 28/11/2018, a qual mereceu despacho do Sr. Vice-
Presidente, de 04/12/2018, sobre a matéria em apreço, passando-se a informar o seguinte.

2. Esta nova pretensão, visa a regularização de um estabelecimento da atividade industrial do tipo 
3, bem como a sua ampliação, tendo sido requerida pela empresa “Cordeiros e Filhos, Lda”, tem 
uma incidência territorial de 5.339,50m2, localiza-se no sítio do Arneiro, na união de freguesias 

1 RERAE - Regime Extraordinário para a Regularização de Atividades Económicas - Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 
de novembro, na redação em vigor.
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de Faro (Sé e S. Pedro), abrange os prédios com as matrizes identificadas no processo (adenda) 
em apreço, dispõe de um armazém com a área construída de 680,00m2 e é pretendida a 
ampliação de 1.090,00m2 de área a edificar, para além da área descoberta destinada a cargas/ 
descargas e parqueamento.

3. Esta solicitação de regularização no âmbito do RERAE foi apreciada em conferência decisória 
(CD), realizada na CM de Faro, no dia 02/03/2017, a qual contou com a participação desta 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e da Direção Regional da 
Agricultura do Algarve (DRAP), para além da referida CM, tendo merecido decisão favorável, 
sendo que esta instalação, atualmente, é incompatível com as disposições contidas no Plano 
Diretor Municipal de Faro, em vigor, bem como desconforme com o Regime Jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional, restrição de utilidade pública onde também se insere.

4. Neste contexto, solicita a CM de Faro a sua apreciação, no âmbito da suspensão parcial do PDM 
de Faro e do estabelecimento de normas provisórias (NP), tendo em vista a criação de condições 
para a regularização e ampliação desta unidade sendo que, conforme já havíamos referido no n.º 
8 do título III e n.º 3 do título IV, da nossa anterior informação, acima identificada, emitida sobre 
o assunto em apreço, julga-se que esta pretensão, também, reúne condições para tramitar neste 
procedimento.

5. Em consequência e porque como também já havíamos referido, na citada informação, para além 
da pretensão agora enviada, existem outros processos RERAE em tramitação neste município, 
importa que as NP propostas mereçam acertos para que tenham aplicação não só aos processos 
identificados pela CM, na sua proposto e na adenda em apreciação, mas também a outros 
processos RERAE que, na vigência das referidas normas, mereçam decisão favorável ou favorável 
condicionada, em sede das respetivas CD (ainda que tal possa implicar outro(s) procedimento(s) 
de suspensão), pelo que os n.º 2 dos artigos 1.º e 2.º e n.º 1 do artigo 4.º, das NP propostas, 
deverão incorporar a possibilidade destas normas se aplicarem a outras pretensões que venham a 
ocorrer, no âmbito do RERAE.

6. Acresce relevar que nenhuma das situações identificadas, objeto da proposta de suspensão 
parcial do PDM de Faro, em análise, interfere com solos classificados como Reserva Ecológica 
Nacional, sendo que 6 das 8 áreas identificadas incidem em solos classificados como Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), matéria sobre a qual se deverá pronunciar a DRAP. Em todo o caso 
desde já se sinaliza o facto do n.º 2 do artigo 4.º das NP propostas pressupor a exclusão da RAN 
(e não a suspensão da aplicação do respetivo regime jurídico), dos solos integrados nesta 
restrição de utilidade pública, abrangidos pelas operações urbanísticas em causa, exclusões essas 
que só poderão ser equacionadas em sede de alteração ou revisão do PDM e não no âmbito da 
suspensão parcial em apreço.

7. Em face do exposto e em complemento da anterior informação prestada, sobre a proposta de 
suspensão parcial do PDM de Faro e do estabelecimento de NP, efetuada a apreciação desta 
pretensão aditada pela CM, reitera-se a proposta de emissão de parecer favorável condicionado 
ao esclarecimento das questões suscitadas e à observação das alterações indicadas, no âmbito 
das competências desta CCDR, nos termos do n.º 3, n.º 4 e n.º 5, do artigo 126.º do RJIGT2. 
Mais se acompanha o despacho exarado sobre a citada informação I03252-201811-INF-ORD, de 
28/11/2018, designadamente, quanto à aplicação/ cumprimento da alínea b) do n.º 2 do artigo 
135.º do RJIGT, porquanto todas estas pretensões foram objeto de reconhecimento do interesse 
público pela Assembleia Municipal de Faro, enquadradas em procedimentos RERAE. 

2 RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio
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À consideração superior.
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território

Jorge Eusébio

06-12-2018

Anexo: Planta de localização e delimitação da área de incidência proposta na Adenda apresentada pela CM.




























