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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento enquadra e define a oportunidade de elaboração da Alteração do Plano de 

Urbanização da Penha (PUP) e os respetivos Termos de Referência, de acordo, nos termos e para os efeitos 

do previsto no artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), actual 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

O PUP foi aprovado pela Assembleia Municipal de Faro, na sessão ordinária de 7 de julho de 2014, 

mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal, tendo sido publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 156, de 14 de agosto de 2014 (Aviso n.º 9356/2014), sendo que conforme disposto no n.º 1 do 

artigo 148.º do RJIGT (eficaz à data da aprovação do plano – Decreto-Lei n.º 46/2009, 20 de Fevereiro), a 

eficácia dos instrumentos de gestão territorial depende da respectiva publicação no Diário da República, 

pelo que, e de acordo com o previsto no artigo 78.º do regulamento do PUP, o qual refere que o Plano 

entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, se considera que o mesmo se 

encontra eficaz e em vigor desde 15 de agosto de 2014. 

2. DEFINIÇÃO DA OPORTUNIDADE DA ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO PUP 

Decorridos sensivelmente 4 anos após a aprovação do Plano de Urbanização da Penha em 2014, em plena 

crise económica, e tendo sido iniciados procedimentos no sentido de executar o plano, verificou-se a 

necessidade da adequação do mesmo, encontrando-se em construção uma nova estratégia municipal com 

vista à execução das principais ações programadas.  

A definição desta estratégia é hoje possível em virtude da Câmara Municipal de Faro ter-se “libertado” do 

mecanismo financeiro criado para permitir às autarquias com endividamento excessivo recuperarem o seu 

equilíbrio e fazerem face aos seus compromissos, designadamente o empréstimo contraído no âmbito 

do Plano de Reequilíbrio Financeiro (PRF). 

Por outro lado, também na sequência da referida crise económica, ocorreu a alteração dos intervenientes 

privados do território abrangido pelo plano, tendo sido recentemente manifestada, por parte do 

proprietário da maior parcela desta área, a intenção de proceder à execução do mesmo na área 

correspondente à Unidade de Execução 2 (UE2), embora com a necessidade de reequacionar o faseamento 

e o financiamento de algumas das ações previstas, no sentido da adequação aos valores actualmente 

praticados e uma melhor proporção na distribuição dos custos de urbanização, designadamente aquelas 

que não serão executadas em “beneficio exclusivo” da operação urbanística subsequente. 

Assim, embora em termos estratégicos se mantenham válidos os objetivos programáticos inerentes à 

aprovação do Plano de Urbanização da Penha, considera-se necessário dotar a execução do plano de 

sustentabilidade económica, em parte dependente de factores externos ao Município, sem contudo pôr em 

causa o zonamento que foi definido e que, de acordo com o previsto no RJIGT e demais legislação 

correlacionada, corresponde ao conteúdo material de um plano de urbanização. 
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De facto, aquando do desenvolvimento da proposta do PUP, as características das ocupações previstas 

vieram a ser definidas com um nível de rigor que se encontra mais próximo do que é usualmente transposto 

para um plano de pormenor, à data por necessidade do promotor urbanístico que participou no 

procedimento de elaboração do plano, o que, decorridos estes 4 anos, em virtude da alteração das 

condições económicas que estiveram subjacentes à sua elaboração, afigura-se incompatível com as 

oportunidades decorrentes da dinâmica do mercado imobiliário. 

Importará também fazer uma referência ao Regulamento de Execução Programada de Planos Territoriais do 

Município de Faro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2018, que 

estabelece as regras de execução e indeminização, bem como o regime económico-financeiro das unidades 

de execução integradas nos planos territoriais, quando estes remetam a sua concretização para 

regulamento municipal ou forem omissos quanto a esta matéria, pelo que deverá ser assegurada a 

compatibilização com o mesmo. 

Por outro lado, a recente conclusão da Variante a Faro à EN 125, sob a responsabilidade das Infraestruturas 

de Portugal, IP através a subconcessão do Algarve Litoral, adjudicada em 20 de Abril de 2009 à Rotas do 

Algarve Litoral, S.A., que à data da aprovação do PUP já se encontrava em execução, incorporou também 

pequenas alterações, prejudicadas pelo já atrás referido nível de desenvolvimento do desenho urbano que 

se encontra representado no plano, o que se considera necessário corrigir. 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A definição dos termos de referência e a consequente elaboração da alteração do plano enquadra-se no 

artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial - RJIGT) e no artigo 8.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da Política pública 

de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo) que se refere ao dever de promoção do 

ordenamento do território por parte das autarquias. 

Dado o âmbito da alteração pretendida, conforme acima descrito, considera-se que a mesma tem 

enquadramento no disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º do RJIGT, actual Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio, nos termos do qual a “alteração dos programas e dos planos territoriais incide sobre o 

normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e decorre: a) da evolução das condições ambientais, 

económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no 

plano; (…)”, conjugado com o disposto no art.º 118.º do mesmo diploma. 

Importará salientar que a presente alteração não prejudicará a aplicação da norma transitória transposta 

para o n.º 3 do art.º 82.º da lei 31/2014, segundo o qual nos “procedimentos de elaboração, alteração ou 

revisão de planos territoriais” que se iniciem após a data da entrada em vigor do referido diploma “os 

terrenos que estejam classificados como solo urbanizável ou solo urbano com urbanização programada, 

mantêm a classificação como solo urbano para os efeitos da presente lei, até ao termo do prazo para 
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execução das obras de urbanização que tenha sido ou seja definido em plano de pormenor, por contrato de 

urbanização ou de desenvolvimento urbano ou por ato administrativo de controlo prévio”. 

Por outro lado, atento o âmbito da alteração prevista, e de acordo com o disposto no artigo 120.º do RJIGT, 

em articulação com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 

de maio, considera-se que a decisão de sujeitar a avaliação ambiental as alterações a efectuar deverá ser 

precedida de consulta às entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, 

possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano. 

4. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção do PUP (ver planta anexa) pertence à união das freguesias de Faro (Sé – S. Pedro), 

concelho de Faro, tem uma superfície de cerca de 61,4ha, a qual engloba a propriedade designada de 

“Quinta da Penha” com uma superfície de 37,8ha, sendo limitada a Poente pela EM519 e Campus da Penha 

da Universidade do Algarve, a Nascente pela EM 518, a Norte pelo traçado das infra-estruturas propostas 

(variantes à EN125 e a Linha de Caminho de Ferro do Sul) e terrenos agrícolas, e a Sul, pela EN 125 e Av. 

Cidade de Hayward. 

Da superfície total de intervenção considerada, cerca de 26 hectares integram o solo urbano do perímetro 

urbano da cidade de Faro, correspondendo o restante a solo rustico, complementar deste mesmo 

perímetro urbano, de forma a permitir uma intervenção integrada de planeamento (nos termos da alínea a) 

do n.º2 do artigo 98.º do RJIGT). 

Trata-se de um território localizado a Nordeste da Cidade de Faro e inclui áreas que, pelas suas 

características físicas, hidrológicas e ambientais, mas também pela vocação que lhe é atribuída pelo PDM, 

correspondem simultaneamente a condicionantes e aptidões que importam proteger, enquadrar, integrar e 

valorizar. 

Dado o âmbito da alteração preconizada, considera-se que o mesmo terá incidência sobre a totalidade da 

área de intervenção do PUP. 

5. PLANOS, PROGRAMAS E PROJECTOS COM INCIDÊNCIA NA ÁREA 

Nos termos do n.º 4 do artigo 76.º do RJIGT, proceder-se-á à identificação e ponderação, nos diversos 

âmbitos, os planos, programas e projectos com incidência na área de intervenção do PUP, considerando os 

que já existem e os que se encontram em preparação, de forma a assegurar as necessárias 

compatibilizações, nomeadamente: 

- Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território; 

- Plano de Gestão de Região Hidrográfica Ribeiras do Algarve – 2016-2021 (RH8); 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve; 

- Plano Diretor Municipal de Faro; 
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- Plano Estratégico de Faro 2025; 

- Plano de Estrutura Verde do Sistema Urbano de Faro/Montenegro; 

- Plano de Mobilidade Sustentável no Concelho de Faro. 

5.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT)  

O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT), foi aprovado pela Lei n.º 58/07, de 

4 de setembro rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro. 

O PNPOT corresponde a um instrumento de gestão territorial de âmbito nacional, onde foram identificadas 

as opções e prioridades de intervenção em matéria de ordenamento do território, orientações para os 

instrumentos de âmbito nacional e programa de políticas, regional e municipal. Este programa procedeu 

ainda ao diagnóstico das várias regiões e respectivas estratégias territoriais, que no caso do Algarve foram 

transpostos para o PROT Algarve. 

De acordo com este instrumento de planeamento as suas orientações para o âmbito municipal em conjunto 

com as de âmbito regional, “consubstanciam o quadro de referência a considerar na elaboração dos planos 

municipais de ordenamento do território” (número 2 do artigo 7.º da Lei n.º 58/07, de 4 de setembro), 

traduzidas no programa de acção um conjunto de medidas prioritárias para cada tipo de IGT, 

nomeadamente para os PMOT. 

No que concerne em concreto aos PU, o PNPOT refere: 

- “Os planos de urbanização definem a organização espacial de partes do território, devendo ser 

elaborados sempre que haja necessidade de estruturar o solo urbano e enquadrar a programação da 

sua execução; 

-  “Os planos de urbanização devem estar associados a uma visão estratégica da cidade e ao reforço do 

seu papel como pólo integrado num determinado sistema urbano.” 

Apesar de a maior parte das medidas prioritárias definidas, apenas poder ser transposta para os PDM, 

algumas tem tradução ao nível dos PU e PP, nomeadamente: 

- Garantir à priori que os planos têm sustentabilidade financeira procurando a formação de parcerias; 

- Implementar parques habitacionais, que pelas suas características permitam o combate à segregação 

urbana e o acolhimento de minorias, assim como uma maior proximidade às necessidades das 

populações; 

- Desenvolver formas de participação activa durante a elaboração das propostas dos planos; 

- Proporcionar nas áreas de intervenção a existência dos equipamentos face às necessidades de 

diferentes grupos, quer no que concerne a equipamentos sociais como desportivos e de lazer; 

- Integração de preocupações relacionadas com a mobilidade, promovendo a eliminação de barreiras 

físicas, e facilitando a mobilidade aos cidadãos com deficiência. 
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No momento em que este documento foi elaborado decorre o período de discussão pública da revisão do 

PNPOT. 

5.2. PLANO DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA RIBEIRAS DO ALGARVE - 2016-2021 (RH8)  

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) visam o planeamento, a gestão, a proteção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da região hidrográfica a que respeita, dando 

cumprimento à Diretiva Quadro da Água, à Lei da Água e à Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-E/2013, de 22 de março aprova o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas que integram a região hidrográfica 8 (RH8), designado PGBH das Ribeiras do Algarve. 

Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em seis anos. O 

primeiro ciclo de planeamento refere-se ao período entre 2009-2015, com a elaboração dos primeiros 

PGRH para cada região hidrográfica, em vigor até ao fim de 2015. 

De acordo com a Lei da Água (artigo 23.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), cabe ao Estado instituir 

um sistema de planeamento e gestão integrados das águas adaptado às características próprias das bacias e 

das regiões hidrográficas. 

Nesse sentido, o planeamento das águas assenta num conjunto de objetivos cuja concretização depende do 

desenvolvimento e implementação de diversos instrumentos (cf. artigo 24.º da Lei da Água). 

Nesse âmbito, os planos de gestão de região hidrográfica posicionam-se a um nível intermédio, entre as 

diretrizes inscritas no Plano Nacional da Água (PNA) e eventuais aspetos complementares, de âmbito sub-

regional ou temático/sectorial, formulados (ou a formular) em sede de Planos Específicos de Gestão das 

Águas (PEGA), nos quais se incluem medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos. 

Apesar da enorme abrangência dos objectivos, respectivas linhas orientadoras, programas associados e 

ainda assim normas orientadoras, tratando-se este de um plano sectorial, as suas conclusões deverão acima 

de tudo ser transpostas para o PDM de Faro. Contudo dado que a área de intervenção do PUP é 

atravessada por uma linha de água, o PUP já compatibilizou o uso do solo e as utilizações da área afeta à 

ribeira das Lavadeiras e linhas adjacentes. 

5.3. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE (PROT) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado pela RCM n.º 

102/2007, de 3 de agosto posteriormente rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007 de 2 de 

outubro e alterada pela Resolução de Conselho de ministros nº. 188/2007, de 28 de dezembro. 

O PROT Algarve é um plano regional e estratégico, sendo que a sua estratégia constitui o quadro de 

referência para a elaboração dos PMOT (n.º 1 do artigo 52.º do RJIGT), e de acordo com este a 

“requalificação dos espaços construídos e a estruturação urbanística de novas áreas, deverão ser 

preferencialmente asseguradas por planos de pormenor ou de urbanização a elaborar, em particular para 

as sedes de concelho.” (PROT Algarve, 2007:4989) 
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A partir da análise deste plano verifica-se que muitas das suas normas, tal como no caso dos outros planos 

já anteriormente referidos, apenas poderão ser aplicadas ao nível do PDM, a verificar-se no processo de 

revisão actualmente a decorrer. 

Existe porém um conjunto de normas com aplicação directa ao concelho de Faro e que foram consideradas 

em sede da elaboração do PUP, designadamente as seguintes: 

a) Promover urbanização faseada e programada, quer em situações de crescimento como consolidação 

dos espaços urbanos, garantindo a sua infra estruturação e dotação de equipamentos colectivos, a 

aplicação de mecanismos de perequação compensatória, a salvaguarda de áreas inundáveis e leitos de 

cheia (PROT Algarve, 2007: 4949); 

b) Ponderação do conjunto de equipamentos colectivos propostos: Museu incluído na rede nacional de 

museus, Parque de Novas Actividades aglomeração Faro - Loulé - Olhão, incluindo o Pólo Tecnológico 

do Algarve, Centro de Investigação e Estudos do Património e Reabilitação Urbana (PROT Algarve, 

2007: 4953); 

c) Em termos de Sistema Urbano, gerar economias de aglomeração e de transacção, que são a base das 

novas formas de competitividade, atendendo às principais funções urbanas definidas (PROT Algarve, 

2007: 4964); 

d) Preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (em quantidade e qualidade) (PROT 

Algarve, 2007: 4974); 

e) Integração do Programa Estratégico /Medidas, quando aplicável (PROT Algarve, 2007: 4976); 

f) Regras aplicáveis à qualificação dos perímetros urbanos, das quais se destaca: a supressão de carências 

relacionadas com infraestruturas, equipamentos colectivos; a definição de unidades de execução; a 

garantia que as novas áreas a urbanizar dispõem de espaços verdes e de utilização colectiva suficientes, 

equipamentos, estacionamento e infraestruturas; a transição do solo urbano para rural, “privilegiando 

na envolvente aos perímetros urbanos, ocupações e usos com carácter definitivo, ligados ao recreio e 

lazer, compatíveis com a manutenção e valorização dos espaços naturais ou das actividades rurais”; e 

finalmente a “eliminação de barreiras arquitectónicas, salvaguardando as condições de acessibilidade 

da população com mobilidade condicionada” (PROT Algarve, 2007: 4990); 

g) Na expansão dos perímetros urbanos localizados na Unidade Territorial do Litoral Sul e Barrocal 

“admitir a expansão até 10 % (não contabilizando, nesta expansão, as áreas non aedificandi legalmente 

definidas e as áreas destinadas a equipamentos públicos de utilização colectiva) dos perímetros 

urbanos existentes, tomando como referência a verificação de que 80 % do perímetro urbano se 

encontra ocupado, comprometido ou em áreas non aedificandi; em qualquer caso, a ampliação será de 

modo a que a área actualmente livre do perímetro existente mais a área de expansão possam atingir 30 

% da área do actual perímetro urbano” (PROT Algarve, 2007: 4990); 
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h) As faixas para construção de ciclovias/percursos cicláveis devem ser previstas em todas as figuras de 

plano e projectos que regulamentam as operações urbanísticas no território (PROT Algarve, 2007: 

5014); 

i) Operacionalização das normas referentes aos Recursos Hídricos que pelas suas características são 

aplicáveis à área de intervenção do PUP (PROT Algarve, 2007: 5015); 

j) Os PMOT devem procurar soluções de planeamento que permitam acautelar as situações de conflito e 

assegurar a relocalização de actividades ruidosas incompatíveis com a sua envolvente (PROT Algarve, 

2007: 5017); 

k) Os PMOT devem assegurar os mecanismos necessários para a implementação de medidas, e o 

estabelecimento de parcerias, no sentido da inovação tecnológica, que visem a promoção da qualidade 

do ar (PROT Algarve, 2007: 5017); 

l) Prever-se a aplicação de normas referentes à Protecção Civil (PROT Algarve, 2007: 5018). 

5.4. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FARO (PDM) 

Com a aprovação do PUP, atenta a escala do mesmo, foram aperfeiçoados os limites entre o solo urbano e 

o solo rural, assim como o programa do complexo desportivo definido em PDM. Foi efetuada a qualificação 

do solo, com as classificações à data previstas no RJIGT - solo rural e solo urbano - e com as seguintes 

categorias do uso do solo: 

• Solo Rural 

. Espaços Agrícolas Existentes 

. Espaços Destinados a Infraestruturas 

. Espaços Agrícolas Existentes - UOPG 

 

• Solo Urbano 

. Solo Urbanizado 

- Espaços de Uso Especial Existentes 

- Espaços de Uso Especial Propostos 

- Espaços Residenciais Existentes 

. Solos Urbanizáveis 

- Espaços Centrais Propostos 

- Espaços Residenciais Propostos 

- Espaços de Uso Especial Propostos 

 

As alterações ao PDM em vigor, decorrentes da aprovação do PUP aprovado, estão a ser vertidas no 

procedimento de alteração do referido PDM, que se encontra na fase final do procedimento, prevendo-se a 

sua conclusão até ao final de 2018. 
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Importa referir que não se prevê que as alterações que decorrem do procedimento que agora se inicia 

relativamente ao PUP venham a ter implicações relevantes no procedimento de alteração do PDM a 

decorrer. 

5.5. PLANO ESTRATÉGICO DE FARO 2025 

O Plano Estratégico de Faro 2025 visa criar um rumo orientador e convergente para o desenvolvimento 

económico e social do concelho nos próximos anos, assegurando as melhores condições de vida. 

Apresentam-se como grandes objetivos estratégicos: Tornar o território mais competitivo, acolhedor e 

atrativo; Atrair novos residentes pela criação de postos de trabalho mais qualificados e centrados na 

iniciativa privada; Assegurar as melhores condições de vida, tornando Faro um concelho onde sabe bem 

viver; e Potenciar o uso dos nossos recursos, de forma sustentável. 

Neste âmbito são apresentadas as seguintes políticas e medidas:  

. Tornar mais atrativas as frentes ribeirinhas e a Ria Formosa, qualificando-as e reforçando a oferta de 

atividades que permitam tirar todo o partido do Parque Natural, sobretudo em espaços urbanos;  

. Criar novas áreas e espaços de lazer, dando maior vivência aos espaços públicos urbanos, promovendo o 

aparecimento de novas áreas qualificadas para a prática do desporto, do lazer e a vivência urbana, 

promovendo a sua reabilitação, valorização, e potenciando o seu aproveitamento pelas atividades 

económicas (comércio, turismo e de lazer, por ex.);  

. Reabilitar e valorizar o património, o centro histórico e os espaços urbanos, tornando-o mais vivo e 

dinâmico do ponto de vista socioeconómico, atraindo residentes (em especial jovens) e turistas; 

. Reforçar a identidade e a cultura local, suportadas na nossa história, desenvolvendo programas inovadores 

de iniciativas formativas, de produção e de animação cultural, dirigidas à população local e visitantes, 

envolvendo os atores locais;  

. Apostar na valorização e promoção dos atrativos de visita e estadia turística, por via da implementação do 

Plano de Desenvolvimento Turístico, centrado no património, cultura, ambiente, desporto e lazer, mas 

agregador e potenciador do desenvolvimento local;  

5.6. PLANO DE ESTRUTURA VERDE DO SISTEMA URBANO DE FARO/MONTENEGRO 

O Plano da Estrutura Verde do Sistema Urbano de Faro/Montenegro, corresponde à revisão da Carta Verde 

elaborada pelo GAT de Faro, em 1995, e apesar de ainda não se encontrar concluído, já possui um conjunto 

de elementos gráficos e uma versão de regulamento provisório, que reflectem um primeiro esboço da 

proposta e que foram inclusive alvo de consulta pública. 

De acordo com a proposta deste plano, a área de intervenção do PUP integra elementos da Estrutura 

Ecológica Fundamental e da Estrutura Ecológica Urbana e/ou Cultural, tendo sido considerado em sede da 

elaboração do referido plano municipal, nomeadamente: 
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a) Estrutura Ecológica Fundamental: 

- Rede hidrográfica e áreas adjacentes; 

- Protecção à rede hidrográfica principal (20m). 

b) Estrutura Ecológica Urbana e/ou Cultural: 

- Sistema de Protecção e Recreio (Parque Urbano a Norte do Complexo Desportivo); 

- Sistema de protecção e valorização (corredores verdes); 

- Sistema de enquadramento urbano (eixos arborizados); 

- Sistema de intervenção urbana (interface de transição urbana); 

- Sistema de produção, protecção e interesse cultural (Quinta da Penha); 

- Sistema de fruição e valorização da paisagem (rede de percursos pedonais e cicláveis, elementos e 

conjuntos hidráulicos). 

As principais orientações deste plano relativamente à área de intervenção do PUP, reportam-se à 

preservação e valorização, dos principais elementos naturais e culturais existentes que pelas suas 

características são elementos identitários do território e a sua articulação com funções de fruição estadia e 

lazer, mas também a potenciação de corredores verdes e a procura de soluções que gerem uma eficiente 

transição das áreas marginais ao perímetro urbano de Faro, ao que acresce ainda a previsão de execução do 

Parque Verde anteriormente previsto na proposta do PP da Penha. 

5.7. PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DE FARO 

O Plano de Mobilidade Sustentável de Faro (PMSF), corresponde a um plano integrado no Projecto de 

Mobilidade Sustentável da iniciativa do Instituto do Ambiente, e a sua área de estudo consiste na cidade de 

Faro e núcleos urbanos de Gambelas, Montenegro e Praia de Faro. 

Em termos gerais este plano identifica os seguintes objectivos: 

- “Potenciar a Transferência Modal; 

- Criar redes funcionais e atractivas para os modos pedestre e ciclista; 

- Conceber uma proposta integrada para os diferentes modos de deslocação; 

- Adequar o espaço público em função das diferentes tipologias de mobilidade; 

- Reduzir a necessidade de deslocação através de um urbanismo de proximidade.” (Plano Mobilidade, 

2007:2) 

Importa ainda referenciar que se encontra em fase final de aprovação o Plano de Mobilidade e Transportes 

do Município de Faro, cujas disposições já correspondem, de forma geral, ao que se encontrava previsto no 

PMSF, e que foi vertido para o PUP, devendo contudo ser assegurada a compatibilização com este ultimo. 
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6. OBJECTIVOS PROGRAMÁTICOS 

Mantendo-se na generalidade o conjunto de objectivos que consubstanciaram a elaboração inicial do Plano 

de Urbanização da Penha, constituem objectivos específicos da presente proposta de alteração os 

seguintes:  

a) Adaptar a solução urbana na área do complexo desportivo à estratégia municipal a desenvolver 

para a concretização do referido complexo, assegurando a sustentabilidade financeira das ações 

propostas e a compatibilidade com a categoria do uso do solo e programa estabelecidos no PDM 

de Faro, garantindo ainda a adequação à infraestrutura rodoviária executada no âmbito da 

construção da 2.ª fase da variante a Faro à EN 125; 

b) Adaptar a solução urbana na área correspondente ao solo urbano que integra a Unidade de 

Execução 2, garantindo a predominância do uso habitacional e a fixação de usos complementares à 

função residencial, assim como o uso terciário na área confinante com a futura 3.ª circular de Faro, 

em articulação com o parque verde proposto; 

c) Reequacionar a distribuição das obrigações e encargos, assim como a programação e 

financiamento das ações previstas em sede do Programa de Execução e Plano de Financiamento 

no sentido de adequar as mesmas aos valores atuais e garantir a sustentabilidade das ações 

preconizadas, garantindo ainda a compatibilização com o disposto no Regulamento de Execução 

Programada de Planos Territoriais do Município de Faro, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2018. 

 

7. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

7.1. PRAZO DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

Prevê-se um prazo de 9 meses, para a elaboração da alteração ao PUP, de acordo com o seguinte 

faseamento: 

1.ª Fase Atualização dos elementos base e elaboração da proposta de plano 6 meses 

2.ª Fase 
Correção e adaptação da proposta de plano, após conferência de serviços, 

decorrente dos pareceres das entidades consultadas (a executar caso se justifique) 
2 meses 

3.ª Fase 
Elaboração da versão final do plano, após conclusão da Discussão Pública (a 

executar caso se justifique) 
1 mês 

Aos prazos descritos acrescem os inerentes à tramitação e procedimentos administrativos, em 

conformidade com o disposto no RJIGT, em conjugação com o código do procedimento administrativo, em 

particular os que respeitam à tomada de decisão em reunião pública de câmara, bem como quanto à 

participação pública, designadamente: 



TERMOS DE REFERÊNCIA 
ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DA PENHA 

Maio de 2018 

 12

Participação preventiva - 15 dias úteis a contar do 5.º dia após a publicação em Diário da República, da 

deliberação municipal que determina a alteração do Plano;  

Discussão pública da proposta de alteração do Plano - 20 dias úteis a contar do 5.º dia após a publicação 

em Diário da República, da deliberação municipal que aprova a proposta de alteração do plano, após 

concluído o período de acompanhamento ou, se for caso disso, decorrido o período adicional de 

concertação. 

Assim, prevê-se um prazo total de 14 meses, para a elaboração da alteração ao PUP. 

7.2. ELEMENTOS QUE CONSTITUEM O PLANO 

O conteúdo material e documental do PUP terá como referencia o disposto nos artigos 99.º e 100.º do 

RJIGT, devidamente adaptado aos objetivos definidos, devendo integrar ainda outros elementos que 

venham a ser entendidos como necessários a uma melhor compreensão e implementação do plano. 

7.3. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA  

A elaboração deste Plano é da competência do Departamento de Infraestruturas de Urbanismo e será 

assegurada pelo Serviço de Ordenamento do Território, com a colaboração dos demais serviços da Câmara 

com competências específicas, assim como, com recurso a serviços externos necessários para cumprir 

eventuais impossibilidades técnicas, designadamente ao nível da atualização e homologação de cartografia, 

avaliação ambiental estratégica (se necessário), bem como do mapa de ruído. 

7.4. ELEMENTOS A ENTREGAR E CONDIÇÕES A OBSERVAR 

No final de cada fase de alteração ao plano, e relativamente aos serviços externos contratados, serão 

entregues três processos do plano para apreciação pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Faro, 

para efeitos de apreciação por outras entidades serão entregues tantos exemplares do conteúdo material e 

documental do plano, quantos os necessários às consultas, às fases de aprovação e os solicitados pela 

Direção-Geral do Território para efeitos de depósito. 

Todos os documentos entregues deverão ser apresentados em formato digital e as peças desenhadas 

devem ser elaborados nos formatos “DWG” e “Shp” devidamente georreferenciadas e as peças escritas nos 

formatos editáveis “DOC”e “XLS”. Todos os elementos que constituem a proposta devem ser igualmente 

entregues no formato PDF. 

Todas as imagens de ortofotos e a informação alfanumérica associada à cartografia, deverá vir estruturada, 

com vista à sua futura integração no Sistema de Informação Geográfica Municipal e em conformidade com 

o disposto no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 52/96, de 18 de 

maio, 59/2002, de 15 de março, 202/2007, de 25 de maio, 180/2009, de 7 de agosto, 84/2011, de 20 de 

junho e por último o Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro. 


