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Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Faro 

Dr. Rogério Bacalhau 

Largo da Sé 

8004-001 Faro 

C/ aviso de receção 

 

N/REF.ª: CE.2019.01695 DATA: 11/11/2019 

PROCESSO: CADSIG/PAR-5 

 

ASSUNTO: Águas do Algarve, S.A. - PCGT - 363 - Plano de Pormenor da Lejana - Faro - Elaboração 

- Convocatória para conferência procedimental - Parecer 

Em resposta ao pedido de parecer solicitado à versão final do Plano de Pormenor da Lejana, 

disponibilizada na Plataforma Colaborativa de gestão Territorial (PCGT), a desenvolver no 

concelho de Faro, na União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) e após correlação com os 

nossos pareceres anteriormente emitidos, a coberto das cartas Ref.as DGA-CADSIG/PAR-

05/01192, de 2017/06/01 e CE.2019.01266, de 2019/08/14 e os documentos patentes no Plano, 

tendo em conta as competências da Águas do Algarve, S.A. (AdA), verifica-se que as 

preocupações desta Sociedade não estão ainda totalmente satisfeitas. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Em resumo, este Plano abrange infraestruturas do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 

Água e Saneamento do Algarve – Sistema de Abastecimento de Água (SMAASA), como sendo: 

i. Ramal de Alto Rodes, conduta adutora de material FFD e diâmetro DN600mm; 

ii. Caboduto instalado ao longo da infraestrutura descrita na alínea anterior, de 

material PVC e DN50mm, contendo um cabo com 6 pares de fibra ótica e respetivas 

caixas de telegestão; 

iii. Parcelas de terreno, designadas por parcelas n.º 25, 26, 27 e 28 com a área total de 

582 m2. 

http://www.aguasdoalgarve.pt/
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Estas infraestruturas encontram-se representadas nas peças desenhadas dos Volumes A, 

Planta de Condicionantes (desenho A02_01) e no Volume B, Planta Parcelar (desenho 

B11_01), Rede de Abastecimento de Águas (desenho B20_01) e Planta Parcelar Sobreposta 

com a Implantação (B28_01). Apesar de ter-se verificado o destaque da conduta adutora 

pertencente a esta Sociedade face à rede de distribuição em baixa, no desenho B20_1, dada 

a sua importância no abastecimento de água à cidade de Faro, solicitamos que o mesmo seja 

efetuado na Planta de Condicionantes (desenho A02_01). 

 

2. A ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. CONSIDERA O SEGUINTE 

2.1. Para o traçado das infraestruturas, que a AdA possui e gere, incluídas na zona do Plano, 

deverá ser respeitado o previsto no artigo 18º do PDM de Faro, publicado no Diário da 

República, n.º 291, de 19 de dezembro de 1995; 

2.2. Na zona de intervenção do presente Plano, estão implementadas infraestruturas 

principais do SMAASA, pelo que quaisquer ações na área de implantação das 

infraestruturas da AdA, carecem de comunicação por parte do Município de Faro e 

acordo prévio, bem como nosso acompanhamento; 

2.3. As parcelas de terreno, desta Sociedade, representadas na peça desenhada B28_01 

possuem uma nota que no nosso entendimento não se justifica, pelo que solicita-se o 

devido esclarecimento, nomeadamente: “Área registada no conservatório do registo predial 

(não coincide com a área medida) ”. 

2.4. Deverão ser salvaguardadas todas as caixas de telegestão que estão incluídas na zona do 

Plano, caso se justifique prevendo a subida da sua cota da tampa; 

2.5. Relativamente ao caudal médio e de ponta previsto para o abastecimento de água, não 

se encontram explícitos nos documentos em análise, pelo que a Autarquia deverá 

disponibilizar essa informação; 

2.6. Relativamente à rede de drenagem de águas residuais e à distribuição dos novos caudais 

previstos, convém redefinir quais as bacias a que os mesmos irão afluir, pois do referido 

no Relatório, subcapítulo 17.4, verifica-se que as contribuições localizadas a Oeste serão 

imputadas à ETAR de Faro Noroeste, mas a ligação não deverá ser através da EEAR 

EVA. 

http://www.aguasdoalgarve.pt/
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Da mesma forma, as contribuições localizadas a Este serão imputadas à ETAR de Faro-

Olhão (a ETAR de Faro Nascente foi desativada em 2018/11/28), mas não através da 

ligação ao afluente do Subsistema de Faro Noroeste; 

2.7. Deverão adequar as máquinas e equipamentos a utilizar na escavação e movimentação 

de terras, na zona da vala da nossa tubagem existente, não comprometendo um 

eventual colapso das mesmas ou corte das comunicações; 

2.8. As parcelas de terreno referidas no ponto iii, deste documento, foram objeto de 

Declaração de Utilidade pública (conforme anexo), pelo que a expropriação deve 

limitar-se ao necessário para a realização do seu fim. 

2.9. Ainda no que se refere a estas parcelas, da análise à Planta de Condicionantes verifica-se 

a intenção desse Município de plantar árvores dentro dos limites das mesmas, ato que 

não tem a anuência desta Sociedade. 

 

3. CONCLUSÃO 

Acrescenta-se que quaisquer trabalhos que interfiram com as infraestruturas desta Sociedade 

deverão ser precedidos de sondagens apropriadas para localização das mesmas e deverão ser 

acompanhados por técnicos da Águas do Algarve, S.A.. 

Salienta-se ainda que, os encargos decorrentes de qualquer dano causado às infraestruturas desta 

Sociedade, e os necessários à eventual alteração da localização, serão da responsabilidade total 

do Promotor. 

Face ao exposto, o parecer favorável a este Plano fica condicionado à observância do descrito 

nesta comunicação. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 
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 Exmo. Senhor 

 Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve 

 Praça da Liberdade, n.º 2 

 8000-164 FARO 

  

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE FARO 

Rua Dr. João Lúcio, n.º 8/10  

8000-329 Faro – Portugal 

T.: 351 289 887 510 | www.prociv.pt 

1/1 

ASSUNTO 
PCGT - 363 - Plano de Pormenor da Lejana - Faro - Elaboração - Convocatória 

para conferência procedimental 

 

No seguimento do e-mail remetido via Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), 

datado de 24 de outubro de 2019, atinente à convocatória para conferência procedimental a 

realizar no dia 20 de novembro de 2019, destinada a emissão de parecer sobre a proposta de 

Plano de Pormenor da Lejana - Faro, informa-se V. Exa que a pronúncia desta Autoridade é 

favorável condicionada às medidas que a seguir se enunciam. 

No articulado do regulamento deverá estar explicitado que, no desenvolvimento das 

intervenções e ocupação do solo previstas devem ter-se em consideração os riscos e 

vulnerabilidades identificados, designadamente o risco sísmico, no sentido de recomendar a 

avaliação da resistência sísmica e a proposta de medidas de reforço sísmico ou fixar regras 

concretas ao nível da segurança estrutural dos edifícios. Deverão também estar garantidas as 

vias de acesso a viaturas de socorro, aos diversos edifícios e a acessibilidade às fachadas dos 

mesmos nos termos da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro; a cartografia do Plano 

deverá incluir a rede de hidrantes exteriores (marcos de água preferencialmente). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Comandante Operacional Distrital 

 

 

 

 

Vítor Norberto de Morais Vaz Pinto 
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Informação Nº I02844-201911-INF-ORD Proc. Nº 25.05.03.00005.2015 Data: 15/11/2019

ASSUNTO: «Proposta de Pormenor da Lejana (4ª fase, setembro 2019 – versão 
final)».
Conferência procedimental.
PP-08.05.04/1-15

Despacho:

Visto, acompanhando-se, quanto ao essencial, os termos da informação em referência e pareceres infra dos 
senhores DSOT e CDGTQC, de 18.11.2019, que recaíram sobre a mesma.

À conferência procedimental, consubstanciando os fundamentos da posição de sentido favorável, com as 
recomendações e condicionalismos da informação e pareceres atrás evidenciados, a emitir pela CCDR do Algarve 
à proposta de plano em apreço.  

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
20-11-2019

Parecer:

Concordo.

Conforme consta da presente informação e do parecer infra, a proposta de plano em apreço, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Faro, encontra-se conforme com as normas legais e regulamentares aplicáveis e é 
compatível com os instrumentos de gestão territorial em vigor na área abrangida, pelo que em sede de 
conferência procedimental e no âmbito das atribuições desta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional, propõe-se a emissão de parecer favorável com as recomendações indicadas.

Quanto ao Relatório Ambiental do plano verificando-se o cumprimento do respetivo regime jurídico, também se 
propõe a emissão de parecer favorável, sobre os mesmos.

Acresce referir que a área do plano não é abrangida pela delimitação da Reserva Ecológica Nacional, em vigor 
neste município, e que o Estudo do ruído apresentado classifica toda a área de intervenção do plano como zona 
mista.

À consideração superior.
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território
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Jorge Eusébio
18-11-2019

Visto. Concordo com a presente informação, que se pronunciou sobre a proposta do PPL (4ª fase, setembro 2019 
) no quadro das competências atribuídas à CCDR pelo nº2 do art.º 85º conjugado com o art.º 86º ambos do 
RJIGT, tendo presente que a solução proposta é da estrita responsabilidade da Câmara Municipal que definiu os 
termos de referência e concretizou em detalhe a proposta de ocupação na área de intervenção do plano em 
apreço. Assim, propõe-se que, no âmbito da conferência procedimental agendada para o próximo dia 
20.11.2019, se pondere, nos termos do ponto «V. Conclusão» da presente informação: emitir parecer favorável 
à proposta do PPL com as recomendações e os esclarecimentos suscitados no ponto II/2.3, e nos pontos III/ 3.3, 
e 3.7, todos da presente informação; e emitir parecer favorável ao Relatório Ambiental, com os fundamentos 
constantes do ponto III/ 3.4 também da presente informação.
À consideração superior.

O Chefe da Divisão de Gestão Territorial e Qualificação da Cidade

Manuel Vieira
18-11-2019

INFORMAÇÃO

I – INTRODUÇÃO 

Foi rececionada em 14.10.2019 (através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial - 

PCGT) nesta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a Proposta e 

PMOT em causa, remetida pela Câmara Municipal de Faro, por forma a ser apreciada pelas 

entidades representativas dos interesses a ponderar, em sede de Conferência Procedimental 

(CP) a realizar nos termos do disposto nos n.º 3 do artigo 86º, conjugado com o nº 2 do 

artº 119º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT1).

O agendamento da CP e a consulta às entidades representativas dos interesses a ponderar 

foi efetuado através da PCGT, em 23.10.2019.

II - ANTECEDENTES

Em 24 de Agosto de 2011, foram aprovados em sessão de Câmara, os Termos de 

Referência para a elaboração do Plano, delimitando-se na altura uma área de intervenção 

de cerca de 20ha. Previa-se que este plano decorresse em paralelo com o Plano de 

1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio
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Urbanização da Coroa Norte da Cidade de Faro; assim iria permitir-se uma intervenção de 

pormenor neste território, o que não era possível apenas com o referido PU.

No entanto, em fase de participação preventiva, foi identificado o interesse de diversos 

proprietários de parcelas na área, em promover intervenções na mesma, pelo que se 

verificou a necessidade de alargar a área de intervenção do PP, para os atuais 41,84ha, 

afetos ao perímetro urbano de Faro.

Pelo edital nº1046/2016, Diário da República, 2º série, nº 234, de 7.12.2016, foi renovada 

a intenção de elaboração do plano, tendo sido estabelecido um prazo de 24 meses para a 

sua elaboração.  

Foi realizada a conferência procedimental (CP) a 1.06.2017, cuja pronúncia da CCDR foi 

consubstanciada pela infº Nº I01460-201705-INF-ORD, de 29-05-2017. Na sequência da 

referida CP foram realizadas reuniões de concertação, com a APA/ARH Algarve, AdA, 

Turismo de Portugal e DG Território. 

Em 14.11.2018, em reunião de Câmara foi aprovada por unanimidade a proposta nº 

230/2018/CM, foi prorrogado o prazo de elaboração do PP da Lejana, nos termos e para os 

efeitos previstos no nº 6 do artº 76º do RJIGT, por um períodos de 24 meses. 

II – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO

2.1 - Caracterização da área de intervenção.

2.1.1 A área de intervenção do Plano tem cerca de 41,84 ha, insere-se em solo urbano 

inscrito no PDM de Faro em vigor como espaço urbano/estruturante IA, cidade de Faro e 

espaço urbanizável de expansão IA. É delimitada a Norte pela urbanização titulada pelo 

Alvará nº 1/04 e por troços de arruamentos parcialmente executados na zona da Lejana de 

Cima, a Sul pela Av. Calouste Gulbenkian, a Nascente pela R. do Alportel (N2) e a Poente 

pela Estrada da Sr.ª da Saúde. É uma zona com vários equipamentos e infraestruturas (ex.: 

centro de saúde, depósito de água, uma escola EB1, uma escola EB2.3).

De acordo com o Relatório (pág. 13) a área em questão abrange várias parcelas objeto de 

operações de loteamento, algumas das quais já consolidadas, outras com as infraestruturas 

executadas, mas não totalmente edificadas, existindo várias áreas intersticiais incluindo 

parcelas expectantes de urbanização e de edificação, algumas com áreas significativas que 

carecem de uma adequada integração na malha urbana existente. 
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2.2. - Os objetivos

São objetivos da proposta de plano:

a) Criação de novas áreas verdes, de uma nova área de equipamento de utilização coletiva 

e de áreas adicionais de estacionamento;

b) Articulação funcional da área de intervenção do PP com a área abrangida pelo alvará de 

loteamento n. º  1/2004, de 21 de Abril, através da criação de um novo eixo rodoviário no 

sentido nascente-poente a Norte da via estruturante referida na alínea subsequente;

c) Melhoria da ligação da cidade de Faro ao Aeroporto de Faro, através da execução de 

parte da via estruturante que delimita a Norte a estrema da área de intervenção do PP em 

conjunto com a área abrangida pelo alvará de loteamento n.º 5/2001, de 10 de novembro.

A alteração da licença de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 5/2001, de 10 

de novembro pela Câmara Municipal de Faro, é necessária para a prossecução objetivos de 

interesse público (objetivos acima indicados) e observa o disposto no Anexo 1 ao 

regulamento do Plano; tem ainda enquadramento no artº 48º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação2, constante do Decreto-Lei n. º  136/2014, de 9 de Setembro 

(RJUE), que dispõe que as operações de loteamento, com os condicionalismos definidos na 

licença ou comunicação prévia podem ser alteradas por iniciativa da câmara municipal 

desde que tal alteração se mostre necessária à execução de plano municipal de 

ordenamento do território.

2.3. Da proposta

No Relatório do plano, refere-se no ponto 16.1.2 “Circulação e Estacionamento público”, 

(pág. 119), que, «A norte da área de intervenção localiza-se uma área de parque de 

estacionamento público, com uma capacidade de 51 lugares, que servirá de apoio aos 

equipamentos aí previstos e ao futuro centro de congressos também previsto para área», 

(sublinhado nosso). Assim, é necessário esclarecer esta questão, uma vez que a proposta 

de Revisão do PDM de Faro prevê um centro de congressos e exposições para um outro 

local, sendo que, na área de intervenção do plano em apreço, também não está identificado 

nenhum centro de congressos, embora no Relatório (pág. 125) e na Planta de implantação, 

haja referências a equipamentos existentes e propostos (EE1, EE2, EE8, EP1, EP2, EP3), 

identificados como «tipologia a definir».

2Decreto –Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com a redacção dada  Decreto-Lei n. º  

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE),
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III - ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES 

APLICÁVEIS (3)

É opção manter as licenças existentes em vigor, sendo exceção uma parte da área 

abrangida pela licença de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 5/2001, de 10 

de novembro, que é alterada pela Câmara Municipal de Faro, visando prossecução dos 

seguintes objetivos de interesse público. De igual forma é alterada a licença titulada pelo 

Alvará nº 2/2006.

3. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial -RJIGT(4)

3.1. Conteúdo material e conteúdo documental (artº 102º e artº 107º do RJIGT).

De uma forma geral verifica-se que os documentos constantes na PCGT que informam o 

plano em apreço dão cumprimento aos artigos acima indicados (encontram-se elencados 

em anexo), assinalando-se ao longo da presente informação as insuficiências identificadas. 

Pese embora o atrás referido, adianta-se que na fase final do plano, deve ser preenchida a 

ficha de dados estatísticos referida na alínea g) do nº4 do artº 107º, do RJIGT.

3.2. Critérios de classificação e qualificação do solo5

Conforme já indicado em 2.1.1. do título II da presente informação a Proposta do Plano de 

Pormenor da Lejana insere-se na totalidade em solo urbano, e adequa-se à sistematização 

prevista no n.º 3 do artigo 25.º do DR n.º 15/2015, de 19.08. Assim, a proposta de PP 

desagrega o solo urbano nas seguintes categorias e subcategorias de uso do solo:

Classe Categoria Subcategoria

Consolidados 1 

Solo 
Espaços habitacionais

Consolidados 2 

3  Conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 85º do RJIGT.

4 . Decreto-lei nº 80/2015, de 15 de maio

5 Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. 
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Consolidados 3 

Consolidados 4 

A consolidar

De custos controlados a consolidar 

Turísticos a consolidar(*)

Equipamentos existentes (**)
Espaços de equipamentos

Equipamentos propostos (**)

ExistenteEspaço de infraestrutura 

para depósito de água Área proposta para expansão(*)

Espaços verdes existentes

Urbano

Espaços verdes
Espaços verdes propostos

(*) novo em relação à versão objeto da I01460-201705-INF-ORD, de 29.05.2017.

(**) verifica-se na legenda da carta de implantação a indicação de Equipamentos existentes 

e propostos a definir. Considerando que «(…) plano de pormenor desenvolve e concretiza 

em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território municipal, 

estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de 

utilização coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a edificação e a disciplina 

da sua integração na paisagem, a localização e a inserção urbanística dos equipamentos de 

utilização coletiva»(nº 1, do arº 101º, do RJIGT), sugere-se que sejam especificados o tipo 

de equipamentos existentes e propostos na presente proposta de PP.

Comparando os valores totais dos parâmetros urbanísticos da versão de proposta de plano 

versão 2017, com os valores da proposta em apreço, que constam dos respetivos quadros 

«Anexo I» do regulamento e nas respetivas plantas de implantação, verifica-se um 

agravamento dos parâmetros urbanísticos propostos, relativamente à solução constante da 

versão de 2017, exceto na habitação, equipamentos e áreas destinadas em caves, onde as 

áreas proposta na versão 2019 são menores que as propostas em 2017:
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                      Versão fevereiro 2017

Total 54.268,
59

39.576.09 113.466,
55

56.315,
82

10.418,
31

9.836,53 ------------
-

190.037,
22

93.807,
63

1682

                              Versão setembro2019

Total 61.329,
21

34.981,48 101.099,
90

40.120,
36

36.492,
93

7.776,37 38.771,7
3 (*)

224.261,
30

92851,
55

2091

(*) introduzido na versão setembro 2019

                                                         Variação versões 2017 e 2019
Total +7069,

62
+4 594,61 -

12366,6
5

-
16195,
53

+26074
,62

-2062,16 38.771,7
3

+34224,
08

-956,08 +409

Constata-se assim um ligeiro agravamento dos parâmetros urbanísticos propostos, acima 

identificados, relativamente à solução constante da versão de 2017 ()

3.3. Programa de execução das ações previstas e plano de financiamento 

Considerando que o atual RJIGT enfatizou a necessidade da programação das ações 

previstas no plano, considera-se que a programação do PPL  deve definir um prazo para a 

execução dos projetos de promoção privada e de promoção pública, bem como o plano de 

financiamento e a fundamentação da sustentabilidade económica e financeira, sendo de 

referir a esse propósito algumas questões que carecem de densificação:

a) No Programa de Execução prevê-se uma programação para 10 anos, da execução 

dos equipamentos propostos pelo Município, prazo que contudo não inclui a 
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programação dos restantes projetos de promoção pública identificados no referido 

programa de execução;

b) Da leitura do Programa de Execução e do Plano de Financiamento também não é 

claro qual é o valor do financiamento municipal previsto para a execução dos 

projetos de promoção pública.

3.4. Execução do plano e redistribuição de benefícios e encargos

3.4.1. Instrumentos de execução do plano 

A execução do plano será implementada na generalidade através de loteamento, na 

modalidade de reparcelamento, de acordo com as unidades de execução delimitadas pelo PP 

ou no âmbito de novas unidades de execução a pedido dos particulares.

A operação de reparcelamento é da iniciativa dos proprietários, diretamente ou em conjunto 

com outras entidades interessadas, ou da câmara municipal, isoladamente ou em 

cooperação.

3.4.2. Sistema de execução do plano

O sistema de execução preferencial é o sistema de cooperação (realização de operações de 

reparcelamento em parceria com o Município), ou em alternativa o sistema de iniciativa dos 

interessados sem participação municipal direta.

As relações entre os proprietários e entre estes e o município e outras entidades 

interessadas são reguladas por contrato de urbanização.

3.4.3. Redistribuição de Benefícios e Encargos

Os mecanismos de perequação compensatória adotados nas unidades de execução são a 

edificabilidade média do plano e a área de cedência média e apenas são aplicados às obras 

de construção nova destinados aos espaços habitacionais a consolidar. O emparcelamento e 

a divisão de lotes cujas licenças se encontram tituladas por alvará(s) de loteamento 

encontram-se excluídos da repartição de benefícios e encargos

3.4. Avaliação ambiental estratégica 

Conforme informação prestada pela DSA - I02795-201911-INF-AMB de 22.05.2017, de 

12.11.2019 (em anexo), considera-se que o Relatório Ambiental avalia e analisa os fatores 

críticos para a decisão e respetivos critérios, objetivos ambientais e de sustentabilidade, 

assim como os indicadores que estabelecem as diretrizes a considerar para a 

implementação na AAE do Plano de Pormenor em apreço, relevando-se, em fase seguinte 
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de concretização, a monitorização da evolução dos principais indicadores de 

sustentabilidade face às metas estabelecidas.

3.5. Servidões e restrições de utilidade pública 

Encontram-se identificadas na planta de condicionantes, devendo a legislação setorial 

aplicável ser aferida pelas entidades representativas dos respetivos interesses a ponderar, 

as quais foram convocadas para a conferência de serviços. 

Refere-se que na área de intervenção da presente proposta de PP não existem solos afetos 

à Reserva Ecológica Nacional (REN).

3.6. Regulamento geral do ruído

É apresentado um Estudo do ruído com peças escritas e gráficas, sendo toda a área de 

intervenção do plano classificada como zona mista.

3.7. Proposta de Regulamento

A proposta de regulamento em apreço é da estrita responsabilidade da Câmara Municipal 

que definiu o termos de referência e concretizou em detalhe a proposta do regulamento, 

suscitando as seguintes considerações:

a) artigo 3º - “CONCEITOS”, nº1 – Alerta-se para o facto do Decreto Regulamentar n.º 

9/2009, de 29 de maio, ter sido entretanto revogado pelo Decreto Regulamentar n.º 

5/2019, de 27 de setembro, que procede à fixação dos conceitos técnicos atualizados nos 

domínios do ordenamento do território e do urbanismo, sendo que o respetivo artigo 6.º 

estabelece que a referida revogação não prejudica a aplicação do anterior decreto «aos 

procedimentos já iniciados à data da entrada em vigor do presente decreto regulamentar 

[DR n.º 5/2019, de 27 de setembro], com as adaptações que decorram do quadro legal em 

vigor».

Acresce referir ainda que, muito embora o plano assuma os conceitos regulados nos 

diplomas acima mencionados continua a utilizar conceitos distintos, questão que deve ser 

corrigida, sendo de referir, a título de exemplo: 

i. O diploma regulamentar refere «área de construção do edifício», (vide ficha 8), mas 

a proposta em apreço continua a recorrer à designação de «área bruta de construção 

(máxima)», por exemplo, no quadro síntese aposto na planta de implantação e no 

Anexo I ao regulamento, no nº6 e nº 7 do art.º 13º, e no nº1 do art.º 30º;
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ii. O diploma regulamentar refere «índice de ocupação do solo», (vide ficha 35), mas a 

proposta em apreço continua a recorrer à designação de «índice de implantação», 

por exemplo, no nº4 do art.º 26º.

iii. Da mesma forma, o recurso ao IUB e ao IOB no quadro «20.Indicadores 

urbanísticos» do Relatório (pág. 137) deve ser corrigido que acordo com o diploma 

regulamentar (fichas 35 e 34).

b) artigo 20º - “ESPAÇOS HABITACIONAIS DE CUSTOS CONTROLADOS A CONSOLIDAR 

(HCC)” - Homogeneizar da designação desta categoria de espaço no regulamento, [que 

refere, ESPAÇOS HABITACIONAIS DE CUSTOS CONTROLADOS A CONSOLIDAR (HCC)] e na 

planta de implantação, [que refere, ESPAÇOS HABITACIONAIS A CUSTOS CONTROLADOS A 

CONSOLIDAR (HCC)], (sublinhado nosso).

c) artigo 30º - “ESTACIONAMENTO”, nº1 – Como se referiu anteriormente, reitera-se a 

necessidade de ponderar o alcance da redação desta norma que disciplina o estacionamento 

público (e privado) “no interior da parcela ou lote”. 

d) artigo 32º - “LOTEAMENTOS”, nº1 – Verificar se a remissão para o Artigo 36º - 

SISTEMA DE EXECUÇÃO, está correta.

e) artigo 32º - “LOTEAMENTOS”, nº2, - Como se referiu anteriormente, reitera-se a 

necessidade de ponderar o alcance da redação desta norma que suscita dúvidas.

Regista-se por último que, embora o regulamento não estipule o prazo de vigência do PPL, 

no Programa de Execução prevê-se uma programação para execução dos equipamentos 

propostos pelo Município de dez anos, prazo que contudo não inclui a programação para os 

restantes projetos de promoção pública identificados no referido programa de execução.

4. PDM de Faro6  

De acordo com a Planta de Ordenamento/Síntese do PDM Faro, a área de intervenção do 

PPL insere-se em “Espaços Urbanos Estruturantes I A - Sistema Urbano de Faro”, e espaço 

urbanizável de expansão IA aplicando-se-lhe as regras definidas respetivamente nos artigos 

50.º e 61º do respetivo regulamento, que na generalidade são cumpridas verificando-se 

que o índice de utilização bruto na proposta de plano (0,99) é inferior ao inscrito no 

6 ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/95, de 19 de dezembro, com 

as alterações introduzidas pela declaração n.º 203/98, de 8 de junho, e Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/2005, de 28 de fevereiro, Alterado, por adaptação, e 

rectificado, pelo Aviso n.º 17503/2008, com republicação do Regulamento do Plano Director 

Municipal de Faro.
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regulamento do PDM vigente (1,5 “Espaços Urbanos Estruturantes I A - Sistema Urbano de 

Faro” e 1,0 no “espaço urbanizável de expansão IA”).

A presente proposta de PP tem reflexos no regulamento do PDM vigente (são derrogados os 

artigos 46.º a 50.º, 59.º a 61.º e 74.º a 88.º (cf. artº 41º da proposta de regulamento) e é 

alterada a planta de ordenamento do PDM. 

Considerando que a atividade planificatória do Município é da responsabilidade da CM de 

Faro, competindo à Autarquia ponderar e decidir, cumprindo as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, as soluções que considere mais convenientes e que se afigurem 

mais compatíveis com os princípios do correto ordenamento do território, as opções 

pretendidas para o Plano de Pormenor da Lejana não interferem com a estratégia do PDM 

vigente, podendo ser suscetíveis de enquadramento legal, sendo que as referidas opções se 

encontram fundamentadas pela CM de Faro no documento proposta de «Plano de Pormenor 

da Lejana – Relatório (4ª fase: versão final, setembro 2019)» a pretensão pode vir a 

encontrar enquadramento, ao abrigo dos artº 76º, artº 86º, artº 90º, artº 102º, artº 107º,  

e 191º-195º, todos do RJIGT.

IV - VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE 

PLANO COM OS PROGRAMAS TERRITORIAIS EXISTENTES 7

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 8 

No capítulo V relativo a normas orientadoras, quer nas orientações para a administração 

local, quer nas normas específicas de carácter territorial, a qualificação do espaço urbano 

merece especial atenção: ”A requalificação dos espaços construídos e a estruturação 

urbanística de novas áreas, deverão ser preferencialmente asseguradas por plano de 

pormenor (…)”, salientando a importância da programação das ações essenciais à 

requalificação urbanística dos aglomerados urbanos como forma de promover a qualidade 

urbana e ambiental e, consequentemente, a atratibilidade dos espaços urbanos, através da 

definição de ações que visem a valorização, conforto e segurança dos espaços públicos e a 

qualidade de vida da população.

Assim, pelo supra indicado pode-se aferir que a proposta de alteração do PPL é compatível 

com o PROT Algarve.

7 Conforme o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 85º do RJIGT.
8 Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 
85-C/2007, de 2 de outubro e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro
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V – CONCLUSÃO

Face ao exposto e de acordo com as matérias que compete a esta Comissão de 

Coordenação apreciar, no âmbito do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 85.º do 

RJIGT, propõe-se que, no âmbito da conferência procedimental, se pondere:

a) Relativamente à proposta do PPL, emitir parecer favorável com as recomendações e 

esclarecimentos suscitadas nos ponto II/2.3, e nos pontos III/ 3.3, e 3.7, todos da 

presente informação;

b) Relativamente ao Relatório Ambiental, emitir parecer favorável com os fundamentos 

constantes do ponto III/ 3.4 da presente informação.

À Consideração Superior

                                                                                 A técnica superior (*)    

Maria João

(*) com a colaboração da Arqtª conceição Calado – DSA/DAA
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ANEXO

Documentos constantes na PCGT que informam a Proposta de Pormenor da Lejana (4ª fase, 

setembro 2019 – versão final)».

VOLUME A - ELEMENTOS QUE CONSTITUEM O PLANO

 Peças Escritas

Regulamento

1. Peças Desenhadas

Planta de Implantação, esc. 1/1.000 00

Planta de Condicionantes esc.1/1.000

VOLUME B - ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO

 Peças Escritas

- Relatório Programa de Execução | Plano de Fianciamento | Modelo de Redistribuição de 

beneficios e encargos

 Peças Desenhadas

- Planta de Enquadramento Extracto do PROT Algarve - Modelo Territorial 1/100.000 

- Extracto do PBHR Algarve - Enquadramento Territorial | Sub-bacias e principais sistemas 

aquíferos | Zonas de vulnerabilidade, esc. 1/500.000 00

- Extracto do PDM - Planta de Ordenamento Sintese | Planta de Condicionantes 1/25.000 00

- Extracto do PDM - Planta de Condicionantes RAN e REN, esc. 1/25.000

- Extracto do Plano Verde de Faro 1/10.000 

- Planos Municipais de Ordenamento do Território na Área envolventes 1/5.000 - Planta da 

Situação Existente (Carta Base) 1/1.000 Planta Parcelar 1/2.000 

- Planta de Licenças ou Autorizações de operações Urbanísticas | Compromissos 

Urbanisticos 1/2.000 

- Levantamento Fotográfico 1/4.000 
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- Caracterização do Edificado - Usos Dominantes |

- Volumetria | Estado de Conservação 1/4.000 

- Caracterização Urbana - Equipamentos | Hierarquia Viária |Caracterização Viária 1/4.000 

- Caracterização Bisofisica - Planta de Solos 1/2.000 

- Caracterização Bisofisica - Planta de Capacidade de Uso do Solo 1/2.000 

- Caracterização Bisofisica - Sistema Hidrologico 1/2.000 

- Planta de Cedencia para o dominio público da Câmara Municipal 1/2.000 

- Planta dos Espaços Verdes Urbanos 1/2.000 

- Planta das Infraestruturas Viárias 1/2.000 

- Perfis Tipo 1/100 

- Planta da Rede de Abastecimento de Água 1/2.000 

- Planta da Rede de Drenagem de Águas Residuais 1/2.000 

- Planta da Rede de Drenagem de Águas Pluviais 1/2.000

- Redes de Média Tensão e Alta Tensão 1/2.000 00 01

- Rede de Baixa Tensão 1/2.000 

- Iluminação Pública 1/2.000 

- Rede de Telecomunicações 1/2.000 

- Planta de Demolições 1/2.000 

- Planta com a sobreposição da estrutura cadastral existente e a implantação 1/2.000 

 Peças Escritas

Estudo do Ruído 

 Peças Desenhadas

- Fontes Sonoras e Pontos de Validação - Sit. Actual 1/3.000 

- Fontes Sonoras e Pontos de Validação - Sit. Futura 1/3.000 

- Mapa de Ruido para o Indicador Lden - Sit. Actual 1/3.000 

- Mapa de Ruido para o Indicador Ln - Sit. Actual 1/3.000 

- Mapa de Ruido para o Indicador Lden - Futuro 1/3.000 

- Mapa de Ruido para o Indicador Ln - Futuro 1/3.000 

- Zonamento Acústico e mapa de conflitos - Sit. Actual 1/3.000 

- Zonamento Acústico e mapa de conflitos - Futuro 1/3.000 

- Zonamento Acústico e mapa de conflitos - Futuro

VOLUME D - AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

 Peças Escritas
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Relatório Ambiental 

Resumo não Técnico
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Exmo(a) Senhor(a) 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2 
8000-164 Faro 

 

V/ referência:           Sua comunicação       Nossa referência:  
PCGT – 363              24/10/2019            SAI/2019/14749/DVO/DEOT/FV 

          PROC. 14.01.11/571 
           

 

  

  

 
ASSUNTO: Plano de Pormenor da Lejana – Conferência Procedimental, concelho de Faro 
 
 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da Informação de 

Serviço deste Instituto, com o nº INT/2019/13082[DVO/DEOT/ACB], bem como dos despachos 

que sobre a mesma recaíram. 

 
Com os melhores cumprimentos,     
  
       

 
 
 

 

 
 
Fernanda Praça 

Diretora do Departamento 

de Ordenamento Turístico 

 
 

 

http://www.visitportugal.com/
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Informação de serviço n.º 2019.I.13082 [DVO/DEOT/ACB]  
Assunto: Plano de Pormenor da Lejana – Conferência Procedimental, concelho de 
Faro 
Proc.º: 14.01.11/571 
___________________________________________________________________ 
 
 
Visto. Concordo. 
Considerando o exposto no parecer técnico que antecede, proponho a emissão de 
parecer favorável à proposta de plano, condicionado à retificação das questões de l 
identificadas no ponto 5. 
À consideração superior, com proposta de comunicação à CCDR Algarve e 
conhecimento à Câmara Municipal de Faro. 
 
  

 Leonor Picão 
 
 

 

 

Diretora Coordenadora 

19.11.2019 
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Informação de serviço n.º INT/2019/13082 [DVO/DEOT/ACB]  
Assunto: Plano de Pormenor da Lejana – Conferência Procedimental, concelho de Faro 
Proc.º: 14.01.11/571 
__________________________________________________________________ 
 

 
O presente parecer incide sobre a proposta do Plano de Pormenor da Lejana, a analisar em 
Conferência Procedimental, nos termos do disposto nos n.º 3 e 4 do art.º 86.º do RJIGT, que 
terá lugar em 20.11.2019. 
 
Recorda-se que a proposta de Plano visa, genericamente, reorganizar e articular a estrutura 

urbana, valorizar as entradas da cidade de Faro, promovendo designadamente a qualificação 
/ concretização dos principais eixos viários e restantes infraestruturas urbanísticas, valorizar 

o espaço público e as áreas de utilização coletiva e propiciar o desenvolvimento de usos 
compatíveis com o uso habitacional, designadamente os usos comercial / terciário e turístico. 
 
A proposta prevê 3 lotes destinados especificamente à instalação de empreendimentos 
turísticos (Lotes 8, 9 e 12), que totalizam um máximo de 505 unidades de alojamento, não 

sendo estabelecido o número máximo de camas. 
 
Considerando o exposto na Informação de serviço, proponho a emissão de parecer favorável 
à proposta de plano, condicionado: 

 À retificação das questões de legalidade identificadas nas alíneas 5.b) e 5.c) da 
Informação de serviço, que se reportam à designação da categoria de espaço a afetar 
ao uso turístico, bem como à definição de dotação de estacionamento para os 

empreendimentos turísticos; 
 À retificação dos demais aspetos identificados no ponto 5, destacando-se em especial 

o referido quanto aos usos a admitir em cave no caso específico dos empreendimentos 

turísticos. 
 
À consideração superior, com proposta de comunicação à CCDR Algarve e conhecimento à 

Câmara Municipal de Faro. 
 
A Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 

(18.11.2019) 

 



 
 

DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO   
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Informação de Serviço n.º INT/2019/13082 [DVO/DEOT/ACB] 

18/11/2019 

Assunto: Plano de Pormenor da Lejana - Conferência Procedimental, Faro.  
Processo: 14.01.11/571 
 

1. ENQUADRAMENTO 

A CCDR Algarve, para efeitos do cumprimento do disposto no nº 3 do art.º 86º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT (DL nº 80/2015, de 14 de Maio), através dos 
elementos que foram disponibilizados na PCGT em 24/10/2019, vem solicitar parecer sobre o 
Plano de Pormenor da Lejana, com vista à realização da respetiva Conferência Procedimental, a 
realizar a 20/11/2019. 

2. ANTECEDENTES  

2.1. Através da Informação de Serviço n.º INT/2017/10845 - DVO/DEOT, de 29/05/2017 foi 
favoravelmente analisada a proposta do Plano de Pormenor, condicionado à retificação dos 
aspetos mencionados no parecer, nomeadamente a retificação de questões de legalidade: 
designar corretamente o que se pretendia para o uso turístico - um estabelecimento hoteleiro e 
unidades de alojamento; a retificação de questões técnicas: dotação de estacionamento do 
estabelecimento hoteleiro, incongruência da execução do PP no que tange à execução das 
licenças de loteamento, retificações constantes da AAE e divergência de representação de lotes 
na planta de implantação. Esta proposta do PP previa a instalação de um estabelecimento 
hoteleiro, com a capacidade de 180 camas, distribuídas por 90 unidades de alojamento. 

2.2. Em 01/06/2017, realizou-se a conferência procedimental do PP, nas instalações da CCDR 
Algarve em Faro, tendo-se concluído, face aos pareceres emitidos, que a Câmara Municipal de 
Faro deveria proceder à correção das questões suscitadas, através do procedimento de 
concertação e ponderar as demais recomendações/condições indicadas nos pareceres das 
entidades. 

2.3. Em 02/08/2017, realizou-se uma reunião de concertação da Câmara Municipal de Faro com 
o Turismo de Portugal, I.P., na qual foram abordados todos os pontos identificados no parecer 
deste Instituto (TP), tendo sido acordado, pela autarquia, que todos os elementos iriam ser 
corrigidos em conformidade com o solicitado/informado, ficando assim reunidas as condições 
para a aprovação do plano.  

2.4. Através da Informação de Serviço n.º INT/2019/9150 - DVO/DEOT, de 13/08/2019 foi 
favoravelmente analisada a proposta do Plano de Pormenor, condicionado à retificação dos 
aspetos mencionados no parecer, nomeadamente a retificação de questões de legalidade: 
designar corretamente a menção de uso turístico de “Espaços Habitacionais a Consolidar - 
Turísticos” para “Espaços de Uso Especial - Espaços Turísticos” e referir a dotação de 
estacionamento dos estabelecimentos hoteleiros e, ainda, tomar em atenção  as retificações 
constantes do parecer. Esta proposta do PP previa a instalação de três estabelecimentos 
hoteleiros, com o número máximo de 175, 200 e 130 unidades de alojamento.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA NA ÁREA DO PLANO 
 
Na área do plano, em análise, não existem empreendimentos turísticos.  
 
Menciona-se ainda que relativamente ao Alojamento Local encontram-se inseridos na área do 
plano, 6 estabelecimentos desta natureza com uma capacidade total de 28 utentes.  
 
 

 
 
 
 
4. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 
4.1. A área de intervenção do PP da Lejana localiza-se no sítio denominado Lejana de Cima, 
integrada na União de Freguesias de Faro, dentro do perímetro urbano da Cidade de Faro e 
compreende 41,84 ha. A área é limitada a Sul pela Av. Calouste Gulbenkian, a Poente pela 
Estrada da Sr.ª da Saúde, a Nascente pela R. do Alportel (N2) e a Norte por urbanização 
existente, titulada pelo Alvará nº 1/04. 
 
4.2. O plano encontra-se estruturado em 58 lotes e 11 áreas de equipamentos, dos quais 7 já 
existentes, 1 já definido em alvará de loteamento para o efeito, mas não executado e 3 áreas 
para novos equipamentos. Dos 58 lotes definidos, 11 são destinados exclusivamente a 
habitação, 44 destinados a Habitação/comércio/serviços e 3 destinados a empreendimentos 
turísticos.  
Os lotes destinados a empreendimentos turísticos, todos com um máximo de 9 pisos, segundo 
o relatório do PP, visam a implementação no lote 8 de uma “unidade vocacionada para o turismo 
de negócios” associada “a um pequeno centro de congressos”, com um máximo de 175 unidades 
de alojamento, no lote 9 de uma “unidade” com um máximo de 150 unidades de alojamento e 
no lote 12 de uma “unidade” com um máximo de 130 unidades de alojamento. 
 
4.3. Quanto ao estacionamento o PP define no artigo 30º a aplicação de um valor mínimo 
aplicável no interior de parcela ou lote de 1 lugar por cada 75 m2 de área bruta de construção 
(ABC), a distribuir por estacionamento público e privado. Este valor decorre do PDM que é valido 
tanto para os Espaços Urbanos Estruturantes, como para os Espaços Urbanizáveis. 
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4.4.  Para os lotes com uso destinado a empreendimentos turísticos (L8, L9 e L12), foram 
definidos os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 
  Lote 8: 
 

 Área do lote: 3.255,72 m2; 
 Área total de construção: 14.000,00 m2; 

 Área máxima de implantação: 2.604,56 m2; 

 Nº máximo de pisos: 9 acima da cota de soleira e 2 abaixo da cota de soleira; 

 Cércea máxima: 36 m; 

 Nº máximo de unidades de alojamento: 175; 

 Estacionamento: 186 lugares (1/75m2 de ABC). 

   

Lote 9: 
 

 Área do lote: 4.285,60 m2; 
 Área total de construção: 12.000,00 m2; 

 Área máxima de implantação: 3.012,00 m2; 

 Nº máximo de pisos: 9 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira; 

 Cércea máxima: 36 m; 

 Nº máximo de unidades de alojamento: 200; 

 Estacionamento: 160 lugares (1/75m2 de ABC). 

 
 Lote 12: 
 

 Área do lote: 3.747,47 m2; 
 Área total de construção: 10.492,93 m2; 

 Área máxima de implantação: 2.623,23 m2; 

 Nº máximo de pisos: 9 acima da cota de soleira e 2 abaixo da cota de soleira; 

 Cércea máxima: 36 m; 

 Nº máximo de unidades de alojamento: 130; 

 Estacionamento: 139 lugares (1/75m2 de ABC). 

 

 
5. APRECIAÇÃO 
 
Da análise dos elementos do plano verifica-se que na globalidade a alteração preconizada para 
o sector do turismo mantém as premissas da anterior proposta do PP, preserva o uso turístico 
para três das parcelas previstas, para as parcelas dos lotes nº 8, nº 9 e nº 12, prevendo-se três 
empreendimentos turísticos com os parâmetros atrás definidos no ponto 4. A única alteração 
existente, face à ultima análise do plano, relativamente a estes empreendimentos é o aumento 
de um piso em cada um deles, de 8 para 9 e o respetivo aumento da sua cércea máxima de 32 
metros para 36 metros. 
Salienta-se que esta proposta de plano, além das alterações atrás citadas para os lotes nº 8, nº 
9 e nº 12, apresenta somente uma alteração nos parâmetros urbanísticos previstos para o lote 
nº 55, com uso para habitação a custos controlados, aumentando o nº de fogos de 44 para 52; 
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a área bruta de construção de 3.290 m2 para 3.948 m2; a área de varandas cobertas de 840 
m2 para 1.008 m2; a área bruta de construção total de 4.788 m2 para 5.614 m2 e ainda um 
aumento do nº de pisos de 6 para 7 e da respetiva cércea de 22 metros para 25,5 metros. 
 
Sob o ponto de vista turístico a implementação do PP de uma forma geral constitui uma mais 
valia porquanto irá gerar uma melhoria da qualidade urbanística e paisagística daquele território, 
criando uma homogeneidade e continuidade territorial, desta área que se encontra atualmente 
retalhada e descaracterizada do ponto de vista urbanístico e da paisagem, contribuindo para tal 
a uniformização da malha urbana com a definição de quarteirões, a criação de novas vias de 
ligação à malha urbana envolvente, a criação de novos espaços verdes de recreio em articulação 
com percursos pedonais que promovem o enquadramento das edificações formando pequenas 
praças de vivência coletiva e a criação de um percurso ciclável de continuidade ao percurso 
existente na envolvente, promovendo uma melhoria da qualidade de vida da população local. 
 
Relativamente ao estudo em apreciação, chama-se a atenção ao seguinte no que diz respeito ao 
sector do turismo: 
 
Retificação: 
 

a) Deverá ser clarificada a seguinte situação: havendo um aumento de um piso e da 
respetiva cércea em cada um dos empreendimentos turísticos previstos para os lotes nº 
8, nº 9 e nº 12, deverá ser esclarecido como é que se mantém a área bruta de construção 
e a área de implantação, anteriormente prevista, para menos um piso e menos 4 metros 
de cércea, de cada um destes empreendimentos turísticos, na versão analisada 
anteriormente. 

 
Relativamente à anterior proposta de plano, as situações elencadas pelo anterior parecer, Inf. 
nº INT/2019/9150, de 13/08/2019, não foram resolvidas, as questões de carater legal e as 
retificações elencadas mantém-se por corrigir, pelo que se reitera o exposto anteriormente no 
ponto 6 do anterior parecer: 
 
 
Questões de carater legal: 
 

b) No art.º 14º - alínea g) e no art.º 21º - nº 1 e nº 2 do regulamento, relativamente à 
menção de espaços para turismo como “Espaços Habitacionais a Consolidar - Turísticos”, 
a utilização desta expressão não se encontra de acordo com o explicitado no RJIGT, nos 
critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios e qualificação e 
as categorias do solo rústico e urbano em função do uso dominante (DR nº 15/2015, de 
19/08), devendo referir-se “Espaços de Uso Especial - Espaços Turísticos”, de acordo com 
o exposto no nº 1- f) do art.º 25º. Tal situação deverá ser alterada também na legenda 
da planta de implantação e nas menções existentes no relatório do plano. 

 
c) No artigo 30º, no nº 1, a dotação de estacionamento (público e privado) definida refere 

habitação apenas, nada referindo para o caso de empreendimentos turísticos. Sublinha-
se que deverá retificar-se a sua redação no sentido de abranger os empreendimentos 
turísticos. 
Deverá, assim, ser estabelecida dotação de estacionamento para empreendimentos 
turísticos, a qual deverá ter em conta a legislação de índole turística em vigor (a Portaria 
nº 327/2008, de 28 de abril, alterada pela Portaria nº 309/2015, de 25 de setembro), 
que estabelece uma dotação mínima de estacionamento para as seguintes tipologias de 
empreendimentos turísticos:  
- Estabelecimentos hoteleiros de 4* e 5*: 20% das unidades de alojamento (UA); 
- Aldeamentos Turísticos e Apartamentos Turísticos: 1 lugar de estacionamento por 
unidade de alojamento (UA); 
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Em face do acima exposto, recomenda-se definir uma dotação genérica para 
empreendimentos turísticos, em função do número de unidades de alojamento, 
diferenciando os estabelecimentos hoteleiros de 4* e 5*, para os quais se aconselha 
estabelecer uma dotação mais exigente do que aquela prevista na legislação específica 
aplicável. Na redação a propor deverá mencionar-se “sem prejuízo de legislação 
específica aplicável, se mais exigente”, de forma a acautelar que a dotação deverá ser 
conforme com a legislação aplicável no caso de tipologias com requisitos mais exigentes 
como acima referido (caso de apartamentos turísticos ou aldeamentos turísticos).     

 
Retificações: 
 

d) No artigo 13º, nº 8, importa acrescentar a exceção para o caso dos empreendimentos 
turísticos, que, além do estacionamento e áreas técnicas em cave, poderão ter a 
possibilidade de instalação de equipamentos e serviços que pelas suas características, 
são frequentemente instalados em cave (como SPA, ginásios, sala conferências, 
balneários e vestiários do pessoal, etc). 

 
e) No relatório do plano, pg. 122, deverá ser alterado o número de unidades de alojamento 

do empreendimento turístico previsto para o lote 9. Com efeito, não são 150 UA, mas 
sim 200 unidades de alojamento, de acordo com o exposto nos quadros de síntese; 
 

 
 

6. CONCLUSÃO 

 
Face ao exposto anteriormente, do ponto de vista turístico, propõe-se a emissão de parecer 
favorável condicionado, ao Plano de Pormenor da Lejana, à retificação das questões de 
carater legal, referidas nas alíneas b) e c) do ponto 5. Menciona-se ainda que deverão ter-
se em atenção as retificações enunciadas nas alíneas a), d), e e) do ponto 5. 

 
 
      À Consideração Superior. 
 
 
 
                                                                                                 O Arquiteto 
 
 
 
            (António Barahona) 
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