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PLANO DE FINANCIAMENTO 

Compete ao Município promover a execução coordenada e programada dos planos territoriais e a execução das 

infraestruturas e dos equipamentos neles previstos, por norma, com a colaboração de entidades públicas e 

privadas, de acordo com o interesse público e com os objetivos estabelecidos no plano em causa. 

Esta coordenação, a cargo do Município, implica para os particulares o dever de adequarem as suas pretensões 

às metas e prioridades estabelecidas no plano e o dever de participar no seu financiamento. 

Pretende-se que as ações que ficam a cargo do Município, além de concretizarem no território os principais 

objetivos de transformação preconizados no plano, tenham um efeito dinamizador sobre outros proprietários ou 

agentes envolvidos, de modo a favorecer a sua total execução dentro dos prazos programados. 

Neste contexto, a viabilização das ações que envolvem outros agentes públicos e/ou privados depende do 

esforço negocial do Município e da forma como consegue transmitir os objetivos pretendidos pelo plano, e da sua 

capacidade de gerir a corresponsabilidade entre os diversos agentes envolvidos. 

A especificidade deste plano implica um evidente protagonismo do Município relativamente à coordenação e 

também à promoção das operações urbanísticas inerentes à sua cabal execução, com especial enfoque para as 

áreas destinadas a atividades económicas que formalizam a “âncora” do plano. 

É neste enquadramento que o plano de financiamento pretende identificar e quantificar as principais ações da 

responsabilidade do Município e de outras entidades públicas e/ou privadas, com vista à execução do plano. 

 

1.1. AÇÕES DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – IDENTIFICAÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTAL 

A “planta de obras de urbanização”, desenho nº 0.05.05, identifica as principais operações urbanísticas (ações) 

que determinam a viabilização das propostas de ocupação do solo contidas no plano. 

Algumas das ações identificadas naquela planta são essenciais e prioritárias, face aos objetivos do plano, 

precedendo, inclusivamente, a viabilidade económica de execução de outras ações que podem ter um tempo de 

amadurecimento e de concretização mais alargado.  

Mesmo algumas destas ações “secundárias” podem ser concretizadas por fases, desde que se garanta a sua 

coordenação e sejam atingidos os objetivos preconizados no plano. É o caso do reperfilamento de algumas das 

vias existentes, e também a execução de algumas das vias propostas a construir, que podem ser concretizadas à 

medida que for acontecendo a delimitação de unidades de execução. 
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Das ações previstas na “planta de obras de urbanização”, identificam-se as seguintes como responsabilidade do 

Município: 

 

Ilustração 2 - Extrato da "planta de obras de urbanização", desenho nº 0.05.05 
 

Legenda: 

1. Reperfilamento da rua Manuel Gomes Guerreiro 
2. Execução de via proposta no plano 
3. Execução do Parque Urbano 
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AÇÃO 1. REPERFILAMENTO DA RUA MANUEL GOMES GUERREIRO 

Consiste no reperfilamento, com criação de passeios e faixas de estacionamento, infraestruturas e 

repavimentação, da rua Manuel Gomes Guerreiro, dentro da área de intervenção do plano, abrangendo a área 

integrada na “U1” e também a área integrada na “U2”. 

Este arruamento apresenta um total aproximado de 22 227.44m2. 

Esta ação pode ser faseada de modo a que os alinhamentos propostos para os futuros edifícios viabilizem a 

construção de passeios e faixas de estacionamento. 

 

AÇÃO 2. EXECUÇÃO DE VIA PROPOSTA NO PLANO 

Consiste na execução de um dos novos arruamentos previstos dentro da área da “U1” do plano, contiguo ao 

limite Poente Parque Urbano e viabilizando os acessos a este no sentido Norte/Sul. 

Este arruamento apresenta um total aproximado de 22 778.22m2. 

Esta ação deve ser concretizada em articulação com a ação nº 3, também da responsabilidade do Município, 

podendo ser faseada. 

 

AÇÃO 3. EXECUÇÃO DO PARQUE URBANO 

Esta é uma das ações fundamentais do plano e destina-se a promover o recreio e lazer da população, bem como 

complementar a requalificação paisagística deste território, sendo incluído na Estrutura Ecológica.  

O Parque Urbano, ícone deste plano, tem como objetivo a promoção da qualidade de vida e diferenciação 

urbanas, através da criação de um espaço verde de grande dimensão que promova atividades de desporto e 

lazer e proteja a Ribeira das Almas. Inclui ainda áreas destinadas a restauração e bebidas e uma parcela 

destinada à implantação de um equipamento local de interpretação, monitorização e educação ambiental.  

A área do parque urbano apresenta um total aproximado de 137 751.00m2. 

Esta ação deve ser concretizada em articulação com a ação nº 2, também da responsabilidade do Município, 

podendo ser faseada. 
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Assim, as ações da responsabilidade do Município poderão ser traduzidas no seguinte quadro: 

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO    ÁREAÁREAÁREAÁREA    €/M/M/M/M2222    INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO    

1.1.1.1. Reperfilamento da rua Manuel Gomes GuerreiroReperfilamento da rua Manuel Gomes GuerreiroReperfilamento da rua Manuel Gomes GuerreiroReperfilamento da rua Manuel Gomes Guerreiro    22 227,44m2 150,00 € 3 334 116,00 

2.2.2.2. Execução de via proposta no planoExecução de via proposta no planoExecução de via proposta no planoExecução de via proposta no plano    22 778.22m2 200,00 €  4 555 644,00 

3.3.3.3. Execução do Parque UrbanoExecução do Parque UrbanoExecução do Parque UrbanoExecução do Parque Urbano    128 108,43m2 40,00 € 5 124 337,20 

3.1.3.1.3.1.3.1. Área de restauração e bebidasÁrea de restauração e bebidasÁrea de restauração e bebidasÁrea de restauração e bebidas    964,25m2 900,00 € 867 825,00 

3.2.3.2.3.2.3.2. Equipamento local de interpretação, Equipamento local de interpretação, Equipamento local de interpretação, Equipamento local de interpretação, 
momomomonitorização e nitorização e nitorização e nitorização e educação ambienteducação ambienteducação ambienteducação ambientalalalal    

8 678,32m2 900,00 € 7 810 488,00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    182 756,66m182 756,66m182 756,66m182 756,66m2222    ------------    €    21 692 410,2021 692 410,2021 692 410,2021 692 410,20    

Tabela 7 - Valor dos investimentos a cargo do Município 

Dentro deste cenário concluímos que o investimento do Municípo investimento do Municípo investimento do Municípo investimento do Município na execução deste io na execução deste io na execução deste io na execução deste plano rondaplano rondaplano rondaplano ronda    o valor o valor o valor o valor 

aproximado de aproximado de aproximado de aproximado de €    21 692 410,20.21 692 410,20.21 692 410,20.21 692 410,20. 

Considerando a possibilidade de exploração dos edifícios destinados a restauração e bebidas e também a 

possibilidade de exploração do equipamento local de interpretação, monitorização e educação ambiental, os 

quais o Município pode arrendar ou ceder em direito de superfície, podemos estimar os seguintes proveitos de 

exploração, num cenário de arrendamentocenário de arrendamentocenário de arrendamentocenário de arrendamento: 

Edifícios CMFEdifícios CMFEdifícios CMFEdifícios CMF    ÁreaÁreaÁreaÁrea    €mês/m2mês/m2mês/m2mês/m2    Renda mensalRenda mensalRenda mensalRenda mensal    Renda anualRenda anualRenda anualRenda anual    

Restauração e bebidasRestauração e bebidasRestauração e bebidasRestauração e bebidas    964,25m2 6,00 € 5 785,50 € 69 426,00 

Equipamento localEquipamento localEquipamento localEquipamento local    8 678,32m2 10,00 € 86 783,20 € 1 041 398,40 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    9 642,57m9 642,57m9 642,57m9 642,57m2222    ------------    €    92 568,7092 568,7092 568,7092 568,70    € 1 1 1 1 110 824110 824110 824110 824,40,40,40,40    

Tabela 8 - Proveitos de exploração dos edifícios a cargo do Município 

 

Neste cenário de arrendamento e considerando contratos a 20 anoscontratos a 20 anoscontratos a 20 anoscontratos a 20 anos, iniciando-se no 2º ano após a conclusão 

das obras de construção dos edifícios, os proveitos de exploração terão, para o Muos proveitos de exploração terão, para o Muos proveitos de exploração terão, para o Muos proveitos de exploração terão, para o Município, o valor aproximado de nicípio, o valor aproximado de nicípio, o valor aproximado de nicípio, o valor aproximado de 

€    22 22 22 22 216 488216 488216 488216 488,00.,00.,00.,00. 

As ações a cargo do Município podem ser candidatadas a programas comunitários, nomeadamente ao programa 

operacional Cresc Algarve 2020, ou outros que vierem a ser definidos no âmbito da “Estratégia Nacional para o 

Algarve Pós 2020”, atualmente em discussão. 

O Município pode, ainda, sujeitar as áreas destinadas a restauração e bebidas e também a área destinada a 

equipamento local de interpretação, monitorização e educação ambiental a concursos de conceção, construção e 

exploração, caso assim entenda, de modo a melhor gerir os seus investimentos e a programar a atividade 

económica neste território. 
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1.2. PARQUE TECNOLÓGICO INTERNACIONAL DO ALGARVE – PTIA 

Relativamente aos terrenos de cedência para o grande equipamento deste plano, designado por Parque 

Tecnológico Internacional do Algarve (PTIA), com forte ligação à Universidade do Algarve (UAlg) e com um 

programa de ocupação específico que não pode ser concretizado em simultâneo mas sim faseado no tempo, os 

quais irão integrar o domínio privado municipal, pode a câmara municipal optar por oficializar uma parceria com a 

UAlg e, eventualmente, com os proprietários dos terrenos, para: 

1. Definição e repartição das ações e sua concretização; 

2. Identificação dos imóveis que podem ser concessionados, em direito de superfície1, a outras entidades 

públicas ou privadas; 

3. Repartição dos custos de urbanização. 

 

1.3. EXPROPRIAÇÕES  

Aos investimentos do Município, atrás evidenciados, podem vir a surgir outros decorrentes de um cenário de 

ausência de entendimento, no âmbito do sistema de cooperação, podendo o Município ter que optar por lançar 

mão do sistema de imposição administrativa. 

Outro cenário possível será, dentro do sistema de cooperação, não ser conseguido o acordo da totalidade dos 

proprietários e o Município ter que recorrer à expropriação de um ou mais terrenos, dentro da área da unidade de 

execução, assumindo a posição dos proprietários que não chegaram a acordo nas negociações. 

Neste sentido e numa perspetiva de cautela, considera-se importante prever o cenário de expropriação para toda 

a área de cedência do plano (espaços verdes – Parque urbano e equipamento – PTIA), integrada na “U1”, num 

total de 201 751,00m2, no seguinte valor aproximado: 

CedênciaCedênciaCedênciaCedência    ÁreaÁreaÁreaÁrea    €/m2/m2/m2/m2    Valor para eventuais expropriaçõesValor para eventuais expropriaçõesValor para eventuais expropriaçõesValor para eventuais expropriações    

1.1.1.1. Parque UrbanoParque UrbanoParque UrbanoParque Urbano    137 751,00m2 12,90 € 1 776 583,70 

2.2.2.2. PTIAPTIAPTIAPTIA    64 000,00m2 138,20 € 8 843 702,40 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    201 751,00m201 751,00m201 751,00m201 751,00m2222 ------------ €    10 620 286,1010 620 286,1010 620 286,1010 620 286,10 

Tabela 9 - Valores destinados a eventuais expropriações em função das respetivas capacidades construtivas previstas no PU 

 

                                                        
 



gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha ––––    design & consulting groupdesign & consulting groupdesign & consulting groupdesign & consulting group    

gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha ––––    consultoresconsultoresconsultoresconsultores    

    

    

Plano de Financiamento e Programa de Execução PU UOP3  
5ª Fase | Proposta Final do Plano                                                                                                                                                                                                                         9

1.4. AÇÕES DA RESPONSABILIDADE DOS PARTICULARES – IDENTIFICAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO 

Considerando a área total da “U1”, as áreas destinadas a cedências, bem como as ações da responsabilidade do 

Município, a área que ficará sob a responsabilidade dos particulares (proprietários e/ou investidores privados) 

será de 527 607,24m2. 

Deste valor total de 527 607,24m2 de área de intervenção da “U1”, destacamos as seguintes ações da 

responsabilidade dos particulares: 

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO    ÁREAÁREAÁREAÁREA    €/M2/M2/M2/M2    INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO    

1.1.1.1. Reperfilamento de vias existentesReperfilamento de vias existentesReperfilamento de vias existentesReperfilamento de vias existentes    30 720,84m2 150,00 € 4 608 126,00 

2.2.2.2. Vias propostas a construirVias propostas a construirVias propostas a construirVias propostas a construir    71 341.30m2 200,00 € 14 268 260,00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    102 062,14m102 062,14m102 062,14m102 062,14m2222    ------------    €    18 876 386,0018 876 386,0018 876 386,0018 876 386,00    

Tabela 10 - Valor dos investimentos a cargo dos particulares 

 

Estas serão as obras de urbanização que decorrem do plano, podendo vir a existir outras mais decorrentes do 

desenho urbano que será concretizado por plano de pormenor ou por unidades de execução que venham a ser 

delimitadas dentro da área de intervenção da “U1”. 

A área total de construção que fica ao dispor dos particulares será de 320 328,50m2, para os usos de habitação, 

comércio, serviços, indústria limpa e logística, turismo e equipamentos. 

Grosso modo, o valor das receitas referentes à área total de construção disponível será aproximadamente de: 

320 328,50m2 x € 603,00= €    193 158 085,50193 158 085,50193 158 085,50193 158 085,50    

        



gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha ––––    design & consulting groupdesign & consulting groupdesign & consulting groupdesign & consulting group    

gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha gustavo da cunha ––––    consultoresconsultoresconsultoresconsultores    

    

    

Plano de Financiamento e Programa de Execução PU UOP3  
5ª Fase | Proposta Final do Plano                                                                                                                                                                                                                         10

PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

Apesar de o regulamento do plano definir que a “U1” se concretiza por plano de pormenor ou por unidades de 

execução, considera-se mais favorável à execução do plano o recurso à delimitação de unidades de execução 

através dos sistemas de execução e dos mecanismos de perequação previstos no plano. 

Caso o Município decida pela prévia elaboração de um plano de pormenor para a área de intervenção da “U1”, 

este ficará a seu cargo ou poderá a sua elaboração ser entregue a terceiros interessados mediante a celebração 

de contrato para planeamento, com enquadramento nas disposições do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial. 

Estima-se que o plano esteja totalmente executado num prazo máximo de 10 anos. 

Assim, o programa de execução deste plano poderá ter 2 cenários possíveis: 

 

2.1. COM PRÉVIA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PORMENOR PARA U1 

AçõesAçõesAçõesAções    DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    Anos Anos Anos Anos     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboração de plano de pormenorElaboração de plano de pormenorElaboração de plano de pormenorElaboração de plano de pormenor    2 anos            

Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE 

com ações da com ações da com ações da com ações da 

responsabilidade do responsabilidade do responsabilidade do responsabilidade do 

Município*Município*Município*Município*1111    

1. Reperfilamento da rua 
Manuel Gomes Guerreiro 

2 anos            

2. Execução de via proposta 
no plano 

2 anos            

3. Execução do Parque 
Urbano 

3 anos            

3.1. Área de restauração e 
bebidas 

2 anos            

3.2. Equipamento local 2 anos            

Delimitação de UE*Delimitação de UE*Delimitação de UE*Delimitação de UE*2222    4. Execução das obras 
integradas no PTIA 

5 anos            

Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE 

com ações da com ações da com ações da com ações da 

responsabilidade dos responsabilidade dos responsabilidade dos responsabilidade dos 

particulares*particulares*particulares*particulares*2222    

5. Reperfilamento de vias 
existentes 

6 anos            

6. Vias propostas a construir 7 anos            

7. Execução das restantes 
obras de urbanização 

7 anos            

8. Execução das restantes 
edificações 

7 anos            

*1O procedimento administrativo de delimitação das unidades de execução (UE) terá o prazo aproximado de 120 dias úteis, até 1 ano, 

dependendo da fase negocial.  

*2Ao procedimento administrativo de delimitação das unidades de execução deve acrescentar-se ainda o prazo referente ao 

procedimento de controlo prévio das operações urbanísticas o qual, sendo de licença, poderá atingir o prazo adicional de 1 ano. 

Tabela 11 – Programação das ações de execução do plano com prévia elaboração de plano de pormenor 
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2.2. COM DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO 

AçõesAçõesAçõesAções    DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    Anos Anos Anos Anos     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE 

com ações da com ações da com ações da com ações da 

responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 

do Município*do Município*do Município*do Município*1111    

1. Reperfilamento da rua Manuel 
Gomes Guerreiro 

2 anos            

2. Execução de via proposta no 
plano 

2 anos            

3. Execução do Parque Urbano 3 anos            

3.1. Área de restauração e bebidas 2 anos            

3.2. Equipamento local  2 anos            

Delimitação de Delimitação de Delimitação de Delimitação de 

EU*EU*EU*EU*2222    

4. Execução das obras 
integradas no PTIA 

5 anos            

Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE Delimitação de UE 

com ações da com ações da com ações da com ações da 

responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 

dos particulares*dos particulares*dos particulares*dos particulares*2222    

5. Reperfilamento de vias 
existentes 

6 anos            

6. Vias propostas a construir 7 anos            

7. Execução das restantes obras 
de urbanização 

7 anos            

8. Execução das restantes 
edificações 

7 anos            

*1O procedimento administrativo de delimitação das unidades de execução (UE) terá o prazo aproximado de 120 dias úteis, até 1 ano, 

dependendo da fase negocial. 

*2Ao procedimento administrativo de delimitação das unidades de execução deve acrescentar-se ainda o prazo referente ao procedimento 

de controlo prévio das operações urbanísticas o qual, sendo de licença, poderá atingir o prazo adicional de 1 ano.    

Tabela 12 - Programação das ações de execução do plano por delimitação de unidades de execução  
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ANEXO  – Estudo de Viabilidade Económica  

 


