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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente Relatório Ambiental, faz parte integrante a 5ª Fase da elaboração do Plano de Urbanização 
(PU) da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do Pólo Tecnológico – UOP3, localizado no 
município de Faro, cumprindo-se desta forma os requisitos decorrentes da legislação em vigor. 

O enquadramento da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é dado pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 
de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio. 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, “estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos 
de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas 
n.ºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho e 2003/35/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de maio” (Artigo 1.º). 

O Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, estabelece a obrigatoriedade das entidades nacionais 
competentes divulgarem, de forma fundamentada, qual a decisão relativa aos efeitos de determinado 
plano (neste caso, do PU). Prevê ainda, que a informação relativa ao PU aprovado e à respetiva 
Declaração Ambiental passe a incluir também, a identificação das autoridades consultadas. 

No âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial, a AAE encontra-se prevista no referido Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de setembro que determina que o PU deverá ser acompanhado, entre outros elementos, 
pelo relatório ambiental que deverá identificar, descrever e avaliar “(...) os eventuais efeitos significativos 
no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os 
objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos (...)” (Artigo 89.º). 

Este Decreto foi objeto de várias alterações, com destaque para as alterações que constam do Decreto-
Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, do Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto e do Decreto-Lei n.º 
2/2011, de 6 de janeiro, que se referem essencialmente à simplificação de procedimentos e à clarificação 
da aplicação das normas legais constantes do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

 

1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Nos termos da legislação em vigor pretende-se que a avaliação ambiental constitua um processo 
integrado, permitindo que as decisões estratégicas se enquadrem num contexto ambiental, de 
sustentabilidade e participativo, e garantindo-se ainda que as consequências ambientais do Plano sejam 
previamente identificadas e avaliadas durante a fase de elaboração e antes da sua implementação. 

A Avaliação Ambiental Estratégica deve constituir-se, por esse motivo, como um processo articulado com 
o processo de elaboração do Plano, nas suas diferentes fases, de modo a cumprir esse seu principal 
objetivo. 

A metodologia desenvolvida para a AAE do Plano de Urbanização do Pólo Tecnológico cumpre ainda o 
disposto na legislação em vigor e tem por base os guias publicados sobre essa matéria da APA e 
DGOTDU1. 

                                                        
1 “Guia de Boas Praticas para a Avaliação Ambiental Estratégica”, (APA/M.R.Partidário/2007); “Avaliação Ambiental Estratégica dos 
Planos Municipais de Ordenamento do Território” (DGOTDU/2008) 
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A Figura seguinte apresenta a metodologia geral adotada para essa AAE, em articulação com o 
procedimento de elaboração do PU, onde se destacam as seguintes fases:  

 

 

Figura Figura Figura Figura 1111|Meto|Meto|Meto|Metodologia geral do PU da UOP3dologia geral do PU da UOP3dologia geral do PU da UOP3dologia geral do PU da UOP3    e respetiva AAEe respetiva AAEe respetiva AAEe respetiva AAE    

    

Nota: Nota: Nota: Nota: QREQREQREQRE: Quadro de Referência Estratégico; QEQEQEQE: Questões Estratégicas; FLFLFLFL: Fatores da 
Legislação; FCDFCDFCDFCD: Fatores Críticos para a Decisão; ERAEERAEERAEERAE: Entidades com responsabilidade Ambiental 
Específica; RNTRNTRNTRNT: Resumo Não Técnico    

 

O Plano de Urbanização do Pólo Tecnológico de Faro teve início em abril de 2011. 

O processo de avaliação ambiental do plano iniciou-se com uma 1ª fase1ª fase1ª fase1ª fase de identificação do âmbito da 
avaliação ambiental a realizar e determinação do alcance e nível de pormenorização da informação a incluir 
nessa avaliação. Culminou com a entrega do Relatório dos Relatório dos Relatório dos Relatório dos FatoresFatoresFatoresFatores    Críticos para a DecisãoCríticos para a DecisãoCríticos para a DecisãoCríticos para a Decisão, em novembro de 
2011, o qual foi sujeito a consulta institucional, tendo sido consultadas, e além da autarquia de Faro, as 
Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) nomeadas para esse efeito e outras 
entidades consideradas relevantes (Anexo 1). 

No âmbito dessa consulta, foi emitido um conjunto de comentários e recomendações por parte dessas 
entidades, os quais foram avaliados e quando considerados pertinentes, integrados num Relatório Relatório Relatório Relatório 
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Preliminar (entregue em novembro de 2012) o qual, no seu desenvolvimento, considerou ainda 
os relatórios entretanto produzidos no âmbito da 2ª e 3ª fase de elaboração do PU. Esse Relatório foi 
igualmente sujeito a consulta institucional.  

Em Anexo encontram-se sintetizados os pareceres emitidos pelas ERAE durante essa consulta (2012) e a 
avaliação efetuada pela equipa da AAE. 

Na posse dos pareceres emitidos nessa consulta institucional e atendendo ao desenvolvimento do PU, 
esse Relatório Ambiental Preliminar foi revisto e atualizado dando origem, e no âmbito da 5ª fase da 
elaboração do PU, ao Relatório Ambiental Relatório Ambiental Relatório Ambiental Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não TécnicoResumo Não TécnicoResumo Não TécnicoResumo Não Técnico, os quais deverão ser sujeitos 
a Consulta Pública. 

No âmbito da 5ª fase de elaboração do PU, o Relatório Ambiental deverá ser revisto, em função dos 
pareceres emitidos no âmbito da Consulta Pública, dando origem á versão final do Relatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório Ambiental. 
Será ainda emitida a Declaração AmbDeclaração AmbDeclaração AmbDeclaração Ambientalientalientaliental. Estes documentos deverão acompanhar a Proposta do Plano 
a submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

A Declaração Ambiental corresponde a um documento que se destina a informar o público, em geral, e as 
autoridades consultadas sobre a decisão final, em particular sobre a forma como as considerações 
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ambientais foram tidas em consideração durante a preparação e elaboração do plano e apresentar o 
programa e as medidas de controlo.  
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2.  OBJETO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O objeto da presente Avaliação Ambiental Estratégica é o Plano de Urbanização da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão do Pólo Tecnológico – UOP3 (Faro). 

A área de intervenção deste Plano de Urbanização localiza-se em Gambelas, na freguesia de Montenegro, 
uma das quatro freguesias do concelho de Faro, que faz parte integrante da Região do Algarve. 

Ocupa uma área aproximada de 104,16 hectares e encontra-se limitada a Norte pela Rua das Margaridas 
até à Rua das Violetas e Rua das Hortênsias, a sul pela EN 125-10 e Rua Aquilino Ribeiro, a nascente pela 
Rua Abel Viana e a poente pela Rua Manuel Gomes Guerreiro (EM527-1).  

Localiza-se na proximidade de alguns equipamentos e infraestruturas estruturantes como o pólo da 
Universidade do Algarve (a norte), o Aeroporto de Faro (a sul) e ainda o Hospital Particular de Faro, 
beneficiando de uma boa acessibilidade à cidade de Faro, garantida pela EN 125-10. Realça-se ainda a sua 
proximidade ao Parque Natural da Ria Formosa (Oeste). 

A Proposta de Plano desenvolve-se em cinco níveis de atuação, considerando as perspetivas de evolução 
e desenvolvimento da área de intervenção: 

a)a)a)a) Consubstanciação prConsubstanciação prConsubstanciação prConsubstanciação programática do Pólo Tecnológicoogramática do Pólo Tecnológicoogramática do Pólo Tecnológicoogramática do Pólo Tecnológico    

• Assegurar as condições necessárias para desenvolver uma área empresarial que responda 
às necessidades de criação de interfaces entre a investigação, a indústria e a tecnologia no 
sentido de modernizar e diversificar o tecido produtivo, assente sobretudo em tecnologias 
limpas; 

• Delimitar uma primeira fase de desenvolvimento urbano associada à área à implementação 
para o Parque Tecnológico Internacional do Algarve (PTIA), parque inovador 
semiespecializado nos clusters das Ciências do Mar/ Biotecnologia, nos Sistemas 
Inteligentes/ TIC/ Telecomunicações e no Turismo, capaz de aproveitar as sinergias em 
presença e alavancar a construção do Pólo Tecnológico. 

b)b)b)b) Requalificação UrbanísticaRequalificação UrbanísticaRequalificação UrbanísticaRequalificação Urbanística    

• Procurar o devido enquadramento e articulação desta com os espaços confinantes, 
eliminando ou minimizando as descontinuidades e os vazios herdados de diferentes 
ocupações urbanas; 

• Definir todo um conjunto de regras aplicáveis ao edificado e espaço público, visando dar 
diretrizes a uma proposta e desenho coerente, ordenado, integrado e consistente nas suas 
vertentes edificado/ espaço livre e espaço público/espaço privado; 

• Regular e disciplinar o espaço urbano através de medidas específicas para cada atividade e 
uso do solo, de forma a garantir condições plenas de desenvolvimento das atividades e 
equipamentos que se pretendam vir a instalar; 

• Assegurar um zonamento baseado no conceito de complementaridade das zonas, tendo em 
atenção os diversos âmbitos analisados, e a articulação da área de intervenção com a 
envolvente; 

• Criação de espaços urbanos sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico, que 
garantam uma arquitetura inclusiva e ecológica. 

c)c)c)c) ValorizaçãValorizaçãValorizaçãValorização Paisagísticao Paisagísticao Paisagísticao Paisagística    

• Redefinir a matriz ecológica e paisagística da área de intervenção; 

• Assegurar a criação de corredores e espaços verdes que promovam a integração da área de 
intervenção com a envolvente; 
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• Promover a qualificação do ambiente urbano, com recurso à arborização dos arruamentos; 

• Favorecer o desenvolvimento de uma estrutura verde urbana integrada com os espaços 
edificados. 

d)d)d)d) EstruturaçEstruturaçEstruturaçEstruturação do sistema viárioão do sistema viárioão do sistema viárioão do sistema viário    

• Definir uma rede viária consonante com os investimentos programados e com o modelo de 
ocupação que se pretende.    

e)e)e)e) Estruturação Estruturação Estruturação Estruturação do sistema de execução do Planodo sistema de execução do Planodo sistema de execução do Planodo sistema de execução do Plano    

• Definir e estruturar os critérios de perequação compensatória, benefícios e encargos a adotar 
no âmbito da Gestão Urbanística inerente à execução do Plano; 

• Garantir a distribuição equitativa dos custos e benefícios resultantes da ocupação do solo 
para a construção, através do desenho urbano proposto e regulamentação. 

No cumprimento desta perspetiva, e para a área urbana em causa, o modelo de ocupação do território 
estrutura-se, de acordo com as funções a desenvolver, em quatro grandes categorias de espaços e num 
conjunto de subcategorias de espaço, tal como identificados na Figura e na Tabela seguintes. 

Figura Figura Figura Figura 2222||||Planta de Planta de Planta de Planta de ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    do PUdo PUdo PUdo PU    

 
                                      Fonte| Relatório/Proposta de Plano. 2018 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 1111||||Qualificação funcional do solo urbanoQualificação funcional do solo urbanoQualificação funcional do solo urbanoQualificação funcional do solo urbano    

Qualificação FuncionalQualificação FuncionalQualificação FuncionalQualificação Funcional Subcategoria funcionalSubcategoria funcionalSubcategoria funcionalSubcategoria funcional Área (m2)Área (m2)Área (m2)Área (m2) %%%% 

ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS 
HABITACIONHABITACIONHABITACIONHABITACIONAISAISAISAIS    
(espaços que se destinam 
predominantemente ao 
uso habitacional e que 
integram também outros 
usos compatíveis e de 
apoio a essa função como 
equipamentos coletivos, 
serviços, comércio e 
restauração) 

Espaços Habitacionais Tipo 1 (EH1) 

(espaços de baixa densidade com tipologia unifamiliar e uso 
habitacional predominante) 

183 267,30 

40,80 

Espaços Habitacionais Tipo 2 (EH2) 

(espaços de média densidade com predominância de habitações 
coletivas, com estabelecimentos de comércio e serviços de 
proximidade) 

93 622,30 

 

Espaços Habitacionais Consolidados (EHC) 

(espaços já existentes com uso maioritariamente residencial) 
89 037,00 

ESPAÇOS DE ESPAÇOS DE ESPAÇOS DE ESPAÇOS DE 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICAS    

(espaços de acolhimento 
de atividades económicas 
e que integram outros usos 
compatíveis como os 
equipamentos de 
coletivos, comércio e 
serviços) 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 1 (AE1) 

(espaço destinado a atividades ligadas à investigação, 
desenvolvimento e inovação tecnológica) 

66 308,00 

40,20 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 (AE2) 

(espaços destinados a atividades terciárias e indústrias limpas, 
incluídas nos estabelecimentos industriais de tipo II e III, em edifícios 
de escritórios, projetos autónomos ou naves industriais) 

219 529,60 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 (AE3) 

(espaços destinados a armazéns e oficinas destinados a acolher 
indústrias limpas, incluídas nos estabelecimentos industriais de tipo II 
e III) 

36 236,20 

Espaços de Atividades Económicas Consolidados (AEC) 

(espaços já existentes) 
38 619,00 

ESPAÇOS DE USO ESPECIESPAÇOS DE USO ESPECIESPAÇOS DE USO ESPECIESPAÇOS DE USO ESPECIAAAALLLL – Equipamentos (espaços destinados à instalação de equipamentos 
de utilização coletiva com função cultural, de recreio e lazer, desportiva ou turísticos) 33 282,80 3,70 

ESPAÇOS VERDESESPAÇOS VERDESESPAÇOS VERDESESPAÇOS VERDES (espaços de recreio e lazer e de enquadramento paisagístico e ambiental) 137 117,80 15,30 

 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 897 019,80 100,00 

Fonte| Relatório/Proposta de Plano. 2018 
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3. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

3.1. ENQUADRAMENTO 

Os Fatores críticos para a Decisão (FCD) organizam a avaliação ambiental e são definidos em função das 
características e da especificidade e da escala do objeto de avaliação. 

No âmbito do procedimento de avaliação ambiental estratégica, a identificação desses FCD resulta de 
uma análise integrada do Quadro de Referência EstratégicoQuadro de Referência EstratégicoQuadro de Referência EstratégicoQuadro de Referência Estratégico (QRE), das Questões Estratégicas do PlanoQuestões Estratégicas do PlanoQuestões Estratégicas do PlanoQuestões Estratégicas do Plano 
(QE) e dos Fatores Fatores Fatores Fatores identificados na legislação em vigoridentificados na legislação em vigoridentificados na legislação em vigoridentificados na legislação em vigor. 

FFFFigura igura igura igura 3333|Elementos que determinam a identificação dos Fatores Críticos para a Decisão|Elementos que determinam a identificação dos Fatores Críticos para a Decisão|Elementos que determinam a identificação dos Fatores Críticos para a Decisão|Elementos que determinam a identificação dos Fatores Críticos para a Decisão    

 
Fonte| APA  

O    Quadro de Referência Estratégico Quadro de Referência Estratégico Quadro de Referência Estratégico Quadro de Referência Estratégico (QRE)    reflete as orientações políticas dos vários sectores em matéria 
de ambiente e sustentabilidade estabelecidos a uma escala superior e também (quando considerado 
pertinente) a uma escala municipal, com os quais o Plano se deve compatibilizar. Pretende-se identificar a 
ligação/afinidade do objeto de avaliação com os objetivos estratégicos definidos nesses planos e 
programas que fazem parte do Quadro de Referência Estratégico. 

As    Questões Estratégicas Questões Estratégicas Questões Estratégicas Questões Estratégicas (QE)    refletem os objetivos e linhas de força associadas ao objeto de avaliação, 
expressando as intenções do Plano, que serão posteriormente materializadas num modelo de uso, 
ocupação e transformação do solo. 
 
Os    Fatores Fatores Fatores Fatores da Legislação da Legislação da Legislação da Legislação ou Fatores Ambientais e de Sustentabilidade    definidos no DL n.º 232/2007, de 
15 de junho correspondem a fatores sobre os quais se considera que poderão vir a ocorrer efeitos 
significativos relevantes, decorrentes da aplicação do plano. 
 
Nos pontos seguintes apresenta-se uma síntese dessa análise integrada da qual resultou a identificação dos 
Fatores Críticos para a Decisão.  

 

3.2. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO  

Tratando-se de um instrumento de ordenamento municipal, o PU em causa deverá incorporar as 
orientações definidas nos documentos e instrumentos de ordenamento existentes a uma escala superior 
(nacional e regional) e obedecer e compatibilizar-se com as orientações estabelecidas em outros 
instrumentos à escala municipal. 

Foram deste modo considerados os seguintes documentos de referência, os quais passam a fazer parte 
integrante do Quadro de Referência Estratégico (QRE) identificado para a presente avaliação: 
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• Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020  

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC)  

• Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) 

• Plano Nacional Água (PNA) 

• Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 

• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) 

• Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) 

• Plano da Bacia Hidrográfica da Ribeira do Algarve (PBH Ribeiras do Algarve) 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve) 

• Plano Regional de Inovação do Algarve (PRIA) 

• Estratégia de Desenvolvimento Territorial do Algarve (EDT Algarve) 

• Plano Estratégico de Faro 2025 (PE Faro) 

• Plano Diretor Municipal de Faro (PDM Faro) 

• Plano de Mobilidade Sustentável de Faro (PMS Faro) 

• Plano Verde de Faro (PV Faro) 

• Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Faro (PMEPC Faro) 

 

3.3. QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU 

Atendendo às perspetivas de evolução, desenvolvimento e de sustentabilidade definidas para a área em 
causa mencionadas anteriormente (ponto 2), identificaram-se as seguintes Questões Estratégicas: 

No cumprimento desta perspetiva, o modelo de ocupação do território vai estruturar-se, de acordo com 
as funções a desenvolver, em quatro grandes categorias de espaços e num conjunto de subcategorias 
de espaço, tal como identificados na Figura e na Tabela seguintes. 

1.1.1.1. DDDDesenvolver uma área empresarial associada à investigação, industria e tecnologiaesenvolver uma área empresarial associada à investigação, industria e tecnologiaesenvolver uma área empresarial associada à investigação, industria e tecnologiaesenvolver uma área empresarial associada à investigação, industria e tecnologia, assente num tecido 
produtivo moderno, diversificado e com utilização de tecnologias sustentáveis; 

 

2.2.2.2. Promover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbanoPromover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbanoPromover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbanoPromover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido urbano existente assim como o remate 
dos mesmos e adequada transição entre as diferentes funções; 

 

3.3.3.3. Promover uma ocupação sustentável da área de intervençãoPromover uma ocupação sustentável da área de intervençãoPromover uma ocupação sustentável da área de intervençãoPromover uma ocupação sustentável da área de intervenção, garantindo a proteção dos recursos hídricos e o 
valor do solo, o adequado enquadramento paisagístico e assegurar a adequada transição entre o contexto 
urbano envolvente e a envolvente natural/rural, garantindo a prossecução dos princípios do desenvolvimento 
sustentável; 
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4.4.4.4. Criar uma rede de percursos de mobilidade suaveCriar uma rede de percursos de mobilidade suaveCriar uma rede de percursos de mobilidade suaveCriar uma rede de percursos de mobilidade suave assim como circuitos alternativos de deslocação no interior 
da área de intervenção, que estejam integrados em corredores verdes de carácter estruturante e dinamizador 
das vivências urbanas da área de intervenção; 

 

5.5.5.5. Melhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanasMelhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanasMelhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanasMelhorar os níveis de cobertura por parte das principais infraestruturas urbanas necessárias para o seu 
adequado funcionamento, reformular e hierarquizar a rede viária, como opção de qualificação e 
funcionalidade urbana; 

 

6.6.6.6. Prever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletivaPrever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletivaPrever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletivaPrever zonas para novas unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização coletiva, 
programados em conformidade com as necessidades identificadas. 

 

 

3.4. RELAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU E O QRE  

Na Tabela seguinte é evidenciada a compatibilidade/relação entre as Questões Estratégicas do PU e os 
objetivos dos documentos que fazem parte do Quadro de Referência Estratégico definido para a presente 
avaliação ambiental.  

Essa relação foi avaliada em pormenor (e expressa nos relatórios anteriores), não se tendo identificado 
situações de conflito. Destaca-se o fato de todos os documentos analisados estabelecerem relação com 
todas das questões estratégicas do PU, e sobretudo com a questão relacionada com a promoção da 
“ocupação sustentável da área de intervenção”, facto que resulta de (e no âmbito do processo de 
elaboração do PU), se ter tido a preocupação de enquadrar as questões estratégicas do PU, nas 
preocupações e orientações estipuladas nos documentos e planos e orientações de âmbito superior e 
municipal. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 2222||||Matriz Matriz Matriz Matriz RRRResumo entre as Questões Estratégicas esumo entre as Questões Estratégicas esumo entre as Questões Estratégicas esumo entre as Questões Estratégicas do PU do PU do PU do PU e o Quadre o Quadre o Quadre o Quadro de Referência Estratégicoo de Referência Estratégicoo de Referência Estratégicoo de Referência Estratégico    

PENT
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PNAC
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PNA

Criar uma rede de 

percursos de 
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EDT Algarve

PMS Faro

PV Faro

PMEPC Faro
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Portugal 2020

ENDS

PDM Faro

PNPOT

PNAEE

 
LegendaLegendaLegendaLegenda::::    

 Relação Forte (as Questões Estratégicas do PU tem uma relação direta com os objetivos do QRE) 

 Relação Média/Fraca (as Questões Estratégicas do PU relacionam-se de forma indireta com os objetivos 

do QRE) 

 Conflito 

 

Encontrando-se as questões estratégicas do PU enquadradas nessas preocupações e orientações pode-
se afirmar que as mesmas se encontram em consonância com o cenário de crescimento e 
desenvolvimento delineado para o território concelhio e essa fração do território, em particular.  

 

3.5. FATORES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 

Os fatores ambientais e de sustentabilidade encontram-se identificados no Decreto-Lei n.º 232/2007 de 
15 de junho e dizem respeito aos seguintes: biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, 
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água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, património cultural, arquitetónico e arqueológico e 
paisagem. 

No âmbito do processo de Avaliação Ambiental Estratégica, estes fatores ambientais foram selecionados 
em função da especificidade e das características do PU de forma a contribuírem para a determinação 
dos fatores críticos. 

Deste modo, e atendendo à dimensão da área de intervenção do Plano, e ao fato de se tratar de uma 
área de expansão urbana desprovida de características significativas e de património edificado com valor 
patrimonial, considerou-se não existir oportunidade para considerar os fatores relacionados com o clima, 
a fauna e o património arquitetónico. 

 

3.6. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

Como resultado da anterior avaliação integrada foram selecionados os Fatores Críticos para a Decisão 
(FCD) que se apresentam na tabela seguinte. 

 
TTTTabela abela abela abela 3333||||IdentIdentIdentIdentificação dosificação dosificação dosificação dos    Fatores Críticos Fatores Críticos Fatores Críticos Fatores Críticos para a Decisãopara a Decisãopara a Decisãopara a Decisão    

Quadro de Referência Quadro de Referência Quadro de Referência Quadro de Referência 
Estratégico (QRE)Estratégico (QRE)Estratégico (QRE)Estratégico (QRE)    

Questões Estratégicas do PU Questões Estratégicas do PU Questões Estratégicas do PU Questões Estratégicas do PU     
Fatores Ambientais Fatores Ambientais Fatores Ambientais Fatores Ambientais 

relevantes para o PUrelevantes para o PUrelevantes para o PUrelevantes para o PU    

    
    
    
    
    
    

Fatores Críticos Fatores Críticos Fatores Críticos Fatores Críticos 
relevantes para o PUrelevantes para o PUrelevantes para o PUrelevantes para o PU    

 
QREN, ENDS, ENE, 
PNPOT, PENT, PNA, 
PEAASAR, PERSU, 
PNAC, PBH, PROF, 
PROT, PRIA, EDT,  

PE, PDM, PV,  
PMEPC 

 
Promover a reestruturação, renovação 
e/ou consolidação do tecido urbano 

 
Promover uma ocupação sustentável 

da área de intervenção 
 

Melhorar os níveis de cobertura por 
parte das principais infraestruturas 

urbanas 

 
Atmosfera 

Água 
 Solo 

Biodiversidade 
Flora  

Saúde Humana  
Património 

Arqueológico 
Paisagem  

Qualidade Ambiental Qualidade Ambiental Qualidade Ambiental Qualidade Ambiental 
Urbana Urbana Urbana Urbana     

e e e e     
PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    

 
QREN, ENDS, 
PNPOT, PENT,  

PROT, PRIA, EDT,  
PE, PDM 

 

 
Desenvolver uma área empresarial 

associada à investigação, indústria e 
tecnologia 

 
Prever zonas para novas unidades de 
equipamentos e de estabelecimentos 

de utilização coletiva 
 

 
 
 

População 
Bens Materiais 

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 
Económico Económico Económico Económico     

e e e e     
Potencial HumanoPotencial HumanoPotencial HumanoPotencial Humano    

 
QREN, ENDS, PNPOT, 

PNAC, PROT, PE, 
PDM, PMS 

 
Criar uma rede de percursos de 

mobilidade suave 

 
Bens Materiais  Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e 

AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade    

 

Estes FCD constituem-se como os temas-chave a considerar no âmbito da avaliação, conferindo-lhe a 
focagem e seletividade necessária para se constituir como um processo de natureza estratégica. 
Correspondem assim, aos aspetos fundamentais de avaliação que a seguir se discriminam. 

� FFFFATOR ATOR ATOR ATOR CCCCRÍTICO RÍTICO RÍTICO RÍTICO QQQQUALIDADE UALIDADE UALIDADE UALIDADE AAAAMBIENTAL MBIENTAL MBIENTAL MBIENTAL UUUURBANARBANARBANARBANA    E E E E PPPPAISAGEMAISAGEMAISAGEMAISAGEM    

No âmbito do PU pretende-se promover a reestruturação, renovação e/ou consolidação do tecido 
urbano existente, requalificar a paisagem e promover uma ocupação sustentável do território em 
causa.    
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Desta forma, pretende-se analisar de que forma o PU em causa poderá vir a contribuir para a 
qualificação desse território, quer através da transformação de componentes associadas ao seu 
ambiente físico quer através da introdução de parâmetros de qualidade e de valorização ambiental, 
centrados essencialmente na infraestruturação básica, na qualificação do edificado, do património 
arqueológico e do espaço público, na minimização de riscos e conflitos identificados e supressão de 
carências, condição indispensável para a promoção da qualidade ambiental do território em causa e 
consequentemente, para a promoção da qualidade de vida da população residente e dos utentes 
desse território.    

Face ao exposto, para este fator crítico consideraram-se os seguintes critérios: 

• Qualidade Ambiental  

• Paisagem 

• Qualidade de Vida 

 
 

� FFFFATOR ATOR ATOR ATOR CCCCRÍTICO RÍTICO RÍTICO RÍTICO DDDDESENVOLVIMENTO ECONÓESENVOLVIMENTO ECONÓESENVOLVIMENTO ECONÓESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MICO E MICO E MICO E PPPPOTENCIAL HUMANOOTENCIAL HUMANOOTENCIAL HUMANOOTENCIAL HUMANO 

Na conceção de um Pólo Tecnológico está implícito a criação de condições que permitem o 
desenvolvimento e a modernização do tecido empresarial local, municipal e até mesmo regional. Por 
outro lado este tipo de estruturas, encontra-se associado a uma potenciação da qualificação dos 
recursos humanos decorrentes da produção de serviços/produtos de elevado valor acrescentado, 
intensivos em tecnologia de ponta.  

Assim, pretende-se analisar de que forma o PU em causa poderá vir a contribuir para 
alterar/promover a estrutura empresarial nomeadamente através da captação de empresas I&D. 
Pretende-se igualmente avaliar de que forma poderá vir a contribuir para o desenvolvimento de 
medidas que promovam o potencial humano nomeadamente através da qualificação dos recursos 
humanos e da estrutura de emprego.  

Face ao exposto, para este fator crítico consideraram-se os seguintes critérios: 

• Estrutura Empresarial e I&D 

• Qualificação dos Recursos Humanos  

• Emprego  

    

� FFFFATOR ATOR ATOR ATOR CCCCRÍTICO RÍTICO RÍTICO RÍTICO MMMMOBILIDADE E OBILIDADE E OBILIDADE E OBILIDADE E AAAACESSIBILIDADECESSIBILIDADECESSIBILIDADECESSIBILIDADE 

A área de intervenção do Plano possui uma boa acessibilidade externa, carecendo no entanto de 
intervenção ao nível da rede de distribuição e acesso local e ao nível da mobilidade. 

Desta forma, pretende-se analisar de que forma o PU em causa poderá vir a contribuir para estruturar 
as ligações viárias internas e sua relação com o exterior, assim como para a promoção de uma 
mobilidade urbana sustentável.  

Face ao exposto, para este fator crítico considerou-se o seguinte critério: 

• Mobilidade e Acessibilidade 
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3.7. INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

No quadro seguinte apresenta-se, e para cada fator crítico selecionado, os critérios, os indicadores e 
respetivos objetivos e metas de referência identificados. 

Os critérios de avaliação (já referenciados no ponto anterior), correspondem a questões pertinentes 
associadas aos Fatores Críticos para a Decisão que permitem estruturar a análise. 

Os indicadores de avaliação permitem e no âmbito da avaliação ambiental do plano, estabelecer o seu 
nível de pormenorização. 

Os objetivos e metas de referência estabelecidos, correspondem a objetivos e metas definidos nos 
documentos estratégicos identificados no QRE ou a objetivos, opções e metas políticas (nomeadamente 
as definidas no âmbito do PU), a limiares legais ou outros valores de referência que vão permitir avaliar a 
distância entre os resultados dos indicadores apresentados e esses níveis desejados. 

Nesse quadro encontram-se ainda identificadas as unidades de medida e as principais entidades que 
poderão ser consultadas para o fornecimento dessa informação. 
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Tabela 4|Critérios e características dos Indicadores de avaliação 

FATORES 
CRÍTICOS PARA 

A DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 

OBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIA  UNIDADE DE MEDIDA 
FONTE DE 

INFORMAÇÃO 

Qualidade 
Ambiental 
Urbana e 
Paisagem 

Qualidade 
Ambiental 

Qualidade do Ar 
Cumprimento dos valores limite legais estabelecidos para os 

parâmetros de qualidade de ar 
Nº dias em que 

excedeu as normas 
CCDR, APA, 

Autarquia 

Qualidade da Água 

(superficial, subterrânea, consumo) 

Proteger, melhorar e recuperar as massas de águas 
superficiais e subterrâneas com o objetivo ambiental de 

alcançar um “Bom Estado” ecológico e químico das águas 
(PNA/DQA) 

Assegurar o cumprimento das normas de qualidade das 
águas para consumo humano (ENDS/legislação em vigor) 

Classes de 
Qualidade 

/ 

% de análises em 
incumprimento ao 

VMA 

APA, CCDR, 
FAGAR 

Quantidade de RSU produzidos e destino Redução dos valores de produção anuais de RU/Reforço da 
reciclagem (PERSU) 

Ton./ 

% 
INE, APA, ALGAR 

Capitação RSU Kg/hab. INE, APA, ALGAR 

Consumo energia final 
Reforçar a diversificação das fontes de energia primária e 

aumentar a eficiência energética (PNAEE) 
Tep/ano 

DGEG, Autarquia 

Nº de ocorrências verificadas 
(Riscos Naturais e Tecnológicos) 

Redução/eliminação do número de ocorrências 

(PROT/PMEPC) 
Nº 

ICNF, APA, 
ANPC, Autarquia 

Elementos com interesse patrimonial 
identificados 

Valorização e dinamização do Património Histórico-Cultural 
(PROT) 

Nº 
DGPC, Autarquia 

Paisagem 

 

Evolução da Paisagem Qualificar a Paisagem (EDT Algarve) % (unidades de 
paisagem) 

APA, CCDR, 
Autarquia 

Estrutura Ecológica Urbana 
Evitar a fragmentação de ecossistemas e habitats e assegurar 

a sua conservação/ Implementar a Estrutura Ecológica 
Urbana (PV Faro) 

 

Ha Autarquia 

Espaços verdes de utilização pública 
Criação e valorização de espaços verdes de utilização 

coletiva  
(EDT Algarve)  

%  
Autarquia 

Qualidade de 
vida 

Capitação espaços verdes 
Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável 

(PNPOT/PROT) 
m2 de espaço 

verde 
público/habitante 

Autarquia 

Taxa de cobertura das Infraestruturas de 
abastecimento de água e de drenagem e 

tratamento de águas residuais 

Garantir que a generalidade da população é servida por 
sistemas de abastecimento de água e de drenagem e 
tratamento de águas residuais com elevado nível de 

qualidade (ENDS) 

 

% INE, DGEG, 
Autarquia 
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Densidade dos edifícios Assegurar a qualificação do território (QREN) n.º/Km2 INE, Autarquia 

População a viver em zonas de conflito 
(Ruido) 

Diminuição da exposição da população ao ruído e 
cumprimento dos valores limite legais (Legislação em vigor) % 

APA, CCDR, 
Autarquia 

 

 

 

Tabela 4|Critérios e características dos Indicadores de avaliação (cont.) 

FATORES 
CRÍTICOS PARA A 

DECISÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 

OBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIA  UNIDADE DE 

MEDIDA 

FONTE DE 
INFORMAÇÃO 

Desenvolvimento 
Económico e 

Potencial Humano 

Estrutura 
Empresarial e 

I&D 

N.º de estabelecimentos instalados por ramo 
de atividade 

 

Robustecer e qualificar a economia (PROT) 

Nº 
INE 

Volume de negócios das empresas sediadas 
no concelho 

€ INE 

N.º de empresas I&D 
Competitividade com base na inovação e no conhecimento 

(PROT) 
Nº INE, Autarquia 

Qualificação 
dos Recursos 

Humanos 

Potencial Ativo Qualificado Valorizar os recursos humanos e criar mais competências  

(EDT Algarve) % INE 

Habilitações académicas da população 
residente 

% 
INE 

Emprego 

Evolução do emprego por ramos de 
atividade 

Valorizar os recursos humanos e criar mais competências  

(EDT Algarve) 

% 
INE, Autarquia 

Taxa de atividade % INE, Autarquia 

Mobilidade e 
Acessibilidade Mobilidade  

e 

Acessibilidade 

Evolução da repartição modal dos 
movimentos pendulares 

Potenciar a transferência modal do transporte individual para 
o público, pedonal e bicicleta (PMS Faro) 

% INE 

Rede de transportes públicos 
Ajustar a oferta de carreiras/serviços e frequência às 

necessidades locais (PU) 
Nº utentes Autarquia 

Estrutura da Rede viária Concretizar a estrutura da rede viária prevista (PU) Km IMTT, INE, 
Autarquia 

 Extensão de percursos pedonais e ciclovias 
Conseguir redes funcionais e atrativas para os modos 

pedestre e ciclista (PMS Faro) 
Km Autarquia 
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4. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA POR FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO 

A avaliação por Fator Crítico para a Decisão teve por base os critérios e os indicadores anteriormente estabelecidos 
e apresenta-se organizada em três pontos: 

1. SSSSituação ituação ituação ituação AtualAtualAtualAtual – onde se identificam os aspetos mais relevantes do diagnóstico do território em causa para 
os fatores críticos e critérios identificados tendo por base os estudos desenvolvidos para o Plano de 
Urbanização e os relatórios de avaliação ambiental já apresentados2. 

Essa análise conclui-se com uma apresentação de uma síntese dos pontos fortes e fracos e das 
oportunidades e ameaças identificadas para os fatores críticos identificados (análise SWOT). 

2. OOOOportunidades e riscosportunidades e riscosportunidades e riscosportunidades e riscos - onde se identifica e avalia para cada fator crítico os efeitos ambientais mais 
significativos decorrentes da aplicação do Plano de Urbanização. 
 

3. AAAAnálise tendencialnálise tendencialnálise tendencialnálise tendencial - onde se identifica para cada fator crítico, a evolução provável do ambiente sem a 
aplicação do Plano de Urbanização. 

 

 

4.1. FATOR CRITICO QUALIDADE AMBIENTAL URBANA E PAISAGEM 

De acordo com os critérios identificados, a análise do Fator Crítico Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem incide 
sobre os seguintes critérios e respetivos indicadores tal como representados na Tabela seguinte. 

 

Tabela 5|Critérios e indicadores de avaliação para o Fator Crítico Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Qualidade Ambiental 

Qualidade do Ar 

Qualidade da Água (superficial, subterrânea, consumo) 

Quantidade de RSU produzidos e destino 

Capitação RSU 

Consumo energia final 

Nº de ocorrências verificadas (Riscos Naturais e Tecnológicos) 

Elementos com interesse patrimonial identificados 

Paisagem 

 

Evolução da Paisagem 

Estrutura Ecológica Urbana 

Espaços verdes de utilização pública 

Qualidade de vida 

Capitação espaços verdes 

Taxa de cobertura das Infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem e 
tratamento de águas residuais 

Densidade dos edifícios 

População a viver em zonas de conflito (Ruido) 

                                                        
2 A avaliação da situação atual considera os dados estatísticos disponíveis (INE/Censos) e as freguesias anteriores à reorganização 
administrativa de 2012/2013, pelo facto dos dados estatísticos mais recentes se reportarem a 2011. 
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4.1.1. SITUAÇÃO ATUAL 

4.1.1.1. QUALIDADE AMBIENTAL 

• QQQQUALIDADE DO UALIDADE DO UALIDADE DO UALIDADE DO AAAARRRR    

A Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQAr) da Região do Algarve, a funcionar desde 2001, integra sete 
estações de monitorização localizadas nas principais aglomerações urbanas e que são da competência da CCDR 
Algarve. 
 
Em cada uma das aglomerações consideradas foram instaladas duas Estações de Monitorização da Qualidade 
do Ar: uma estação urbana de tráfego e uma estação urbana de fundo. 
 

Cada estação de monitorização da qualidade do ar possui analisadores automáticos que monitorizam, em 
contínuo e em tempo real, o dióxido de enxofre, óxidos de azoto, ozono e partículas (PM 2,5 e PM 10).  
 
Atendendo à localização da área de intervenção do PU, consideram-se os dados registados para a aglomeração 
Faro-Olhão, na estação urbana de tráfego Afonso III, a qual se encontra situada nas instalações da Escola EB 2,3 
D. Afonso III, na Estrada da Senhora da Saúde (na cidade de Faro). 
 
De acordo com os registos de monitorização apresentados (2001-2007), essa estação registou problemas de 
qualidade do ar em 2004, mas apenas para as partículas PM10 (42 excedências). Essas ocorrências resultaram 
da conjugação excecional de vários fatores salientando-se a persistência de um clima seco que favoreceu a 
suspensão das partículas as quais tiveram origem não só em fontes antropogénicas (sobretudo tráfego 
automóvel), mas também em fontes de origem natural, tendo-se detetado a presença de partículas decorrentes 
de incêndios florestais e de partículas transportadas dos desertos do Norte de Africa. Em 2005 e 2006 registaram-
se igualmente excedências de partículas, mas não tão significativas como em 2004, e também de Ozono (O3).  
 
Os dados mais recentes disponibilizados pela APA, demonstram uma melhoria significativa da qualidade do ar em 
Faro: em Outubro de 2013, revelam um Índice de Qualidade do Ar “Bom” para as Partículas (PM10) e Ozono (O). 
 
Este indicador da qualidade do ar permite monitorizar a qualidade do ar através de diversos parâmetros 
indicativos: dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) 
e partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 micra (PM10). 
 
Atendendo às características urbanas da área em causa, e considerando que a atividade industrial não tem 
expressão, o trafego rodoviário constitui-se sem dúvida, como a principal fonte de poluição local. 
 
 
• QQQQUALIDADE UALIDADE UALIDADE UALIDADE DA DA DA DA ÁGUAÁGUAÁGUAÁGUA    ((((SUPERFICIASUPERFICIASUPERFICIASUPERFICIALLLL,,,,    SUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEA,,,,    COCOCOCONSUMONSUMONSUMONSUMO))))    

O concelho de Faro pertence à Unidade Hidrológica Meridional, à Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, sub-
bacia da Ria Formosa, sendo abrangido pelos Sistema Aquífero de Almancil/Medronhal, Sistema Aquífero São João da 
Venda/ Quelfes, Sistema Aquífero Chão de Cevada/Quinta João de Ourém e Sistema Aquífero Campina de Faro (Figura 
seguinte). 

A área onde se insere o Plano de Urbanização do Pólo Tecnológico é abrangida pelo Sistema Aquífero Campina 
de Faro (M12). Este sistema corresponde a uma plataforma bastante plana, sendo as formações aquíferas 
dominantes os calcários de galvanas, os siltes glauconíticos de Campina de Faro e as areias e cascalheiras de 
Faro-Quarteira.  

As formações aquíferas correspondem a sedimentos detríticos e carbonatados do Miocénico (aquífero confinado 
multicamada) e a depósitos de cobertura do Plistocénico (aquífero livre superficial). Parece haver independência 
entre os dois aquíferos que compõem o sistema, podendo nalguns locais, existir conexão hidráulica. O aquífero 
superficial recebe recarga direta a partir da precipitação, enquanto o aquífero Miocénico recebe recarga indireta, a 
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partir da ribeira do Rio Seco e dos calcários jurássicos situados mais a norte. Esta conexão poderá ter uma 
importância grande, pois permite a contaminação do aquífero miocénico, relativamente bem protegido, por águas 
do aquífero superficial, muito vulnerável à contaminação resultante de atividades agropecuárias. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444||||Sistemas Aquíferos no concelho de FaroSistemas Aquíferos no concelho de FaroSistemas Aquíferos no concelho de FaroSistemas Aquíferos no concelho de Faro    

 
Fonte| PROT Algarve (extrato do Mapa) 

 

De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, o Sistema Aquífero Campina de Faro 
apresenta défices em metade do período estudado (1981/82 a 1990/91). As extrações correspondem a cerca de 
77% da recarga, sendo um dos aquíferos mais explorados. 

    
ÁÁÁÁGUAS GUAS GUAS GUAS SSSSUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEAS    

As águas subterrâneas são um recurso natural imprescindível para a vida e para a integridade dos ecossistemas, 
representando mais de 95% das reservas de água doce exploráveis do globo. Delas dependem em grande parte 
as atividades agrícolas e industriais, constituindo além do mais uma componente fundamental no abastecimento 
público: mais de metade da população mundial depende das águas subterrâneas. 

Muitos ecossistemas estuarinos e costeiros são constantemente ameaçados quer pelo declínio dos níveis 
piezométricos dos aquíferos costeiros, resultante da sua sobre-exploração com a consequente invasão 
progressiva pela água do mar, quer pelo aumento da contaminação por nutrientes e outros poluentes. 

De acordo com os dados disponibilizados no SNIRH, no concelho de Faro estão listados 585 pontos de água 
pertencentes à rede de quantidade e de qualidade, sendo que 6 deles encontram-se na freguesia de Montenegro.  

A figura seguinte mostra as estações que compõem a rede de qualidade da água no município de Faro.  

Apesar de só existirem 2 estações de monitorização da qualidade da água na freguesia de Montenegro (610/187 
e 610/20), consideraram-se outras 4 estações de monitorização pela proximidade que apresentam à área de 
intervenção do PU. Assim a azul, na figura anterior, encontram-se representadas as seis estações de qualidade da 
água que serão analisadas (a cinzento encontram-se representadas as restantes estações da rede de qualidade 
das águas no município de Faro).  

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do DL n.º236/98 de 1 de 
agosto, baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada 
pela CCDR, a que correspondem esquemas de tratamento tipo distintos, definidos para tornar a água apta para 
consumo humano (água potável): 
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A1A1A1A1 — tratamento físico e desinfeção. 

A2A2A2A2 — tratamento físico e químico e desinfeção. 

A3A3A3A3 — tratamento físico, químico de afinação e desinfeção. 

(>>>>    A3A3A3A3    – a baixa qualidade da água pressupõe tratamentos mais fortes) 

 

 

Figura Figura Figura Figura 5555||||Rede de estações de qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero Campina de Faro, no município de FaroRede de estações de qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero Campina de Faro, no município de FaroRede de estações de qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero Campina de Faro, no município de FaroRede de estações de qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero Campina de Faro, no município de Faro    

 
Fonte| SNIRH  

 

As classes definidas são estabelecidas de acordo com a avaliação de parâmetros físicos, físico-químicos, químicos, 
microbiológicos. Considerar-se-ão aptas para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de 
água para consumo humano as águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1A1A1A1. 

Na Tabela seguinte são apresentadas algumas características das seis estações de monitorização da qualidade 
da água subterrânea analisadas. 

As estações 610/187610/187610/187610/187 e 610/20610/20610/20610/20 localizam-se na mesma freguesia na área de intervenção do Plano de Urbanização 
(freguesia de Montenegro). As estações 611/229611/229611/229611/229, 611/246611/246611/246611/246 e 611/106611/106611/106611/106, localizam-se a este da área de intervenção 
na freguesia de Faro (São Pedro). A estação 606/434606/434606/434606/434, localizada mais a Norte (freguesia de Almancil), já pertence 
ao município de Loulé. 

A estação 611/106611/106611/106611/106 só apresenta dados referentes a 1998 e 1999, as outras 5 estações apresentam dados 
relativamente à qualidade das águas subterrâneas para o período 1995-2012. 
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Tabela 6|Características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea 

N.º INVENTÁRIO 610/187 610/20 611/229 611/246 611/106 606/434 
DISTRITO Faro 

CONCELHO Faro Loulé 

FREGUESIA Montenegro Montenegro 
Faro (São 

Pedro) 
Faro (São 

Pedro) 
Faro (São 

Pedro) 
Almancil 

LOCAL Gambelas - 
Universidade 

Montenegro Patacão 
Campina de 

Faro 
Figuras 

Vale da 
Venda 

BACIA HIDROGRÁFICA Ribeiras do Algarve 

UNIDADE 

HIDROGEOLÓGICA 
Orla Meridional 

SISTEMA AQUÍFERO M12 - Campina de Faro 

TIPO DE PONTO DE 

ÁGUA 
Furo vertical Furo vertical Furo vertical Furo vertical Poço Furo vertical 

PROFUNDIDADE --- 67 195 110 --- 88 

OBJETIVO Extração Extração Extração Extração Extração Extração 

Fonte| SNIRH  

 

A qualidade da água subterrânea analisada na estação 610/187610/187610/187610/187 apresenta oscilações na sua classificação, Entre 
1995 e 1997, foi classificada como A1A1A1A1, apresentando nos anos seguintes classificações diferentes, com forte 
predomínio da classificação >A3. Os dados mais recentes (2012) referem uma classificação A2A2A2A2, isto é, para ser 
considerada apta para consumo humano necessita de tratamento físico, químico e de desinfeção. Os parâmetros 
responsáveis pela classificação são a presença de Ferro e Oxigénio Dissolvido (sat.). 

A qualidade da água subterrânea na estação 610/20610/20610/20610/20, tem vindo a obter sempre a classificação >A3>A3>A3>A3, isto é, para ser 
considerada apta para produção de água para consumo humano necessita de tratamentos mais fortes. O principal 
parâmetro responsável por esta classificação é a presença de Nitratos. 

Tal como já foi referido a estação 611/106611/106611/106611/106 só efetuou monitorização da qualidade da água subterrânea em 1998 e 
1999, com resultados bastante elevados de Cloretos, Nitratos e Sulfatos, que conduziram, eventualmente a 
elevados valores de condutividade, classificando as águas subterrâneas neste local de >A3>A3>A3>A3....    

A estação 611/229611/229611/229611/229, localizada Nordeste da área do Plano de Urbanização, entre 1995 e 2003 apresentou a 
classificação de A1A1A1A1. Durante o período 2004-2009, os valores analisados para a qualidade da água sofreram 
alterações ao nível de parâmetros microbiológicos, que levaram à classificação de A2A2A2A2, situação que se repetiu em 
2011. Em 2012, recupera a classificação A1A1A1A1. 

Relativamente à estação 611/246611/246611/246611/246 a Este da área de intervenção, verifica-se no período 1996-2003 apresentava 
uma classificação de >A3>A3>A3>A3, associado, na grande maioria das vezes à presença de Cloretos, Nitratos e aos níveis 
de Condutividade. No entanto desde 2004 até 2011 a qualidade da água subterrânea tem vindo a melhorar 
obtendo a classificação de A2A2A2A2, como resultado dos valores de parâmetros microbiológicos. Em 2012 a qualidade 
da água subterrânea neste local voltou a ser classificada como    >A3>A3>A3>A3, sendo o Ferro o parâmetro responsável por 
esta classificação. 

Deste modo, e acordo com a informação apresentada, a qualidade da água subterrânea neste sistema aquífero 
apresenta deficiências. Nas 6 estações de monitorização da qualidade da água subterrânea referidas, a que 
apresentou melhor qualidade foi a estação 611/229, embora a classificação A1A1A1A1 exija ainda tratamento físico e 
desinfeção de forma a tornar-se apta para consumo humano. 

 

Figura Figura Figura Figura 6666||||Ocorrências de classificação da qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero M12 Ocorrências de classificação da qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero M12 Ocorrências de classificação da qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero M12 Ocorrências de classificação da qualidade da água subterrânea no Sistema Aquífero M12 ––––    Campina de FaroCampina de FaroCampina de FaroCampina de Faro    
    (1995(1995(1995(1995----2012)2012)2012)2012)    
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Fonte| SNIRH  

 

Quanto à concentração de Nitratos observa-se que o sistema aquífero possui uma parte importante da sua área 
(51,8%) com valores acima do Valor Máximo Admissível (VMA). A área de intervenção do PU localiza-se, e desde 
1995, igualmente numa área com valores superiores ao VMA.  

A presença elevada de nitratos nas amostras recolhidas pode estar relacionada com os efluentes domésticos, e com a 
degradação da ligação à rede pública de saneamento e com a falta ou incorreta impermeabilização das fossas sépticas, 
conduzindo à infiltração desses efluentes no subsolo com consequentemente contaminação dos lençóis freáticos. 

 

ÁÁÁÁGUAS GUAS GUAS GUAS SSSSUPERFICIAISUPERFICIAISUPERFICIAISUPERFICIAIS    

A rede monitorização relativamente à qualidade das águas superficiais na Região do Algarve, integra cerca de 20 
estações.  

No município de Faro a monitorização da qualidade das águas superficiais realiza-se através de uma única 
estação – Estação Coiro da Burra (31J/01H) – no Rio Seco, tal como representada na Figura seguinte. 

A análise é efetuada nos cursos de água superficiais que, e de acordo com as suas características de qualidade 
para usos múltiplos, são classificados no SNIRH, de AAAA (excelente) a EEEE (muito má): 

A A A A ––––    Excelente: Excelente: Excelente: Excelente: águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações 
mais exigentes em termos de qualidade 

B B B B ––––    Boa:Boa:Boa:Boa:    águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas as 
utilizações 

C C C C ––––    Razoável: Razoável: Razoável: Razoável: águas com qualidade aceitável, suficiente param irrigação, usos industriais e produção de água potável 
após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução 
aleatória; apta para recreio sem contacto direto 

D D D D ––––    Má: Má: Má: Má: águas com qualidade de medíocre, apenas potencialmente aptas param irrigação, arrefecimento e navegação. A 
vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória 

E E E E ––––    Muito Má:Muito Má:Muito Má:Muito Má: águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos 

 

Figura 7|Rede de estação de monitorização da qualidade da água superficial no concelho de Faro 
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Fonte| SNIRH 

As classes definidas são estabelecidas de acordo com a avaliação de parâmetros físicos, físico-químicos, 
químicos, microbiológicos.  

Os resultados obtidos para o concelho de Faro, e tal como a tabela seguinte demonstra, revelam que a qualidade 
da água medida no curso de água do Rio Seco apresenta uma evolução negativa até 2006 onde predomina a 
classificação EEEE (Muito Má).  

Os parâmetros responsáveis por essa classificação foram os níveis elevados de fósforo, fosfato e azoto na forma 
amoniacal, muito possivelmente resultante do escoamento superficial e arrastamento de poluentes, bem como a 
presença de contaminação de origem orgânica (nutrientes) proveniente de pontos de descarga da ETAR e a 
poluição ocasionada pelas atividades agrícolas. 

Em 2011, esse curso de água apresenta uma recuperação significativa obtendo uma classificação A, tal como se 
pode observar na Tabela seguinte. 

 
Tabela 7|Evolução da qualidade da água superficial no município de Faro 

ESTAÇÃO ANO 
CLASSIFICAÇÃO PARÂMETRO RESPONSÁVEL PELA 

CLASSIFICAÇÃO A B C D E 

Coiro da Burra 
(31J/01) 

2002  
  

 
 

P 

2003  
  

 
 

P2O5 e P 

2004  
  

 
 

P. P2O5, e NH3
+ 

2005 s.i. 

2006 
   

  P e P2O5 

2011       

Nota: P: Fósforo; NH3
+: Azoto Amoniacal; P2O5: Fosfatos; s.i.: sem informação (ano de seca: ausência de caudal) 

Fonte| SNIRH  

 
ÁÁÁÁGUA PARA CONSUMOGUA PARA CONSUMOGUA PARA CONSUMOGUA PARA CONSUMO        

A água para consumo no concelho de Faro provêm das albufeiras Beliche e Odeleite, sendo tratadas na Estação 
de Tratamento de Água (ETA) de Tavira antes de ser distribuída para esse efeito. A ETA de Tavira encontra-se 
integrada no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve. 

Relativamente à qualidade da água para consumo humano, os dados mais recentes disponibilizados pelas Águas 
do Algarve ao ponto de entrega de Faro, e relativos ao 2º Trimestre de 2014, referem que se realizou a totalidade 
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das análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade de Água (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
agosto), cumprindo as mesmas, os valores paramétricos fixados na legislação aplicável à “Água destinada ao 
Consumo Humano”, tal como exigido nesse diploma legal. 

Relativamente à qualidade da água para uso agrícola, a maioria da água analisada no Sistema Aquífero da 
Campina de Faro pertence à classe C3S1, representando um risco de alcalinização dos solos baixos e um risco de 
salinização médio alto: 

•••• CCCC3333    – Água com salinidade alta: Não pode ser usada em solos com deficiência de drenagem. Mesmo nos solos com 
drenagem adequada, pode-se necessitar de práticas especiais para o controle da salinidade. Pode ser usada 
somente para irrigação de plantas com boa tolerância aos sais. 

•••• SSSS1111 – Água com baixa concentração de sódio: Pode ser usada para irrigação, em quase todos os solos, com pequena 
possibilidade de alcançar níveis perigosos de sódio trocável. 

 

•••• QQQQUANTIDADE DE UANTIDADE DE UANTIDADE DE UANTIDADE DE RSURSURSURSU    PRODUZIDOS E DESTINOPRODUZIDOS E DESTINOPRODUZIDOS E DESTINOPRODUZIDOS E DESTINO    

Os dados disponibilizados pelo INE, tal como apresentados na tabela seguinte, mostram a quantidade de 
resíduos que são recolhidos de forma indiferenciada e de forma seletiva, bem como o seu destino após a recolha.  

Os dados apresentados revelam que, e a partir de 2010, se regista uma diminuição da produção de resíduos no 
município de Faro que corresponde a uma tendência observada a nível nacional que resulta não só, de uma 
tomada de consciência da população relativa à produção de resíduos/desperdícios mas igualmente de uma 
redução do consumo e que resulta da atual conjuntura económica. 

Apesar das oscilações observadas ao nível dos resíduos recolhidos, nos anos observados, observou-se ainda 
uma evolução positiva ao nível do tipo de recolha e destino final dos mesmos. 
 
Quando avaliamos o tipo de recolha efetuada, verifica-se que em 1998, cerca de 98% dos resíduos recolhidos eram 
provenientes da recolha indiferenciada e cerca de 2% era proveniente da recolha seletiva, sendo a maioria (98%) 
encaminhados para aterro e apenas uma parte reduzida (2%) para reciclagem. 
 

Tabela 8|Quantidade de Resíduos recolhidos, por tipo de recolha e destino final, no concelho de Faro (1998 a 2011) 

 
Resíduos recolhidos 

Tipo de destino 

 Total (ton) 
Tipo de recolha 

 

Indiferenciada 
(ton) 

Seletiva 
(ton) 

Aterro 
(ton) 

Reciclagem 
(ton) 

Valorização 
Orgânica (ton) 

1998 30.008 29.315 693 29.315 693 --- 

1999 29.048 28.169 879 28.169 879 --- 

2000 32.090 31.383 707 31.383 707 --- 

2001 32.724 32.061 663 32.061 663 --- 

2002 34.282 33.090 1.192 33.090 1.192 --- 

2003 35.244 33.963 1.281 33.963 1.281 --- 

2004 35.907 34.118 1.789 34.118 1.789 --- 

2005 35.786 33.874 1.912 33.874 1.823 89 

2006 38.694 35.805 2.889 35.805 2.751 138 

2007 36.636 34.222 2.414 34.222 2.355 59 

2008 52.310 40.403 11.907 40.403 11.060 847 

2009 55.626 42.272 13.354 42.272 12.297 1.058 

2010 43.642 34.012 9.630 37.340 4.860 1.442 

2011 41.033 31.673 9.360 34.764 4.349 1.921 
Fonte| INE 



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

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

 

28 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Relatório Ambiental 

 

 
No ano de 2011, cerca de 77% dos resíduos recolhidos tinham origem na recolha indiferenciada e cerca de 23% tinham 
origem na recolha seletiva. Apesar da proporção de resíduos encaminhados para aterro (85%) e reciclagem (11%), é 
neste ano que a valorização orgânica ganha expressão no contexto concelhio (4%).  

A valorização e tratamento dos resíduos na região do Algarve é feita pela ALGAR - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S.A. De acordo com os dados disponibilizados por essa entidade, é possível obter a 
quantidade total, em toneladas, de resíduos recolhidos seletivamente e o tipo de resíduo: 

Tabela 9|Quantidade de resíduos de recolha seletiva no concelho de Faro entre 1999 e 2012 

 

TOTAL 
(ton.) 

Vidro 
(%) 

Papel 
(%) 

Embalagens 
(%) 

Pilhas 
(%) 

1999 457,39 37,23 50,00 12,77  
2000 1208,46 41,12 46,37 12,51  
2001 662,71 39,84 47,01 13,15 - 
2002 979,8 41,26 47,70 11,04 - 
2003 1095,6 44,21 42,11 13,68 - 
2004 1515,26 38,98 46,18 14,84 - 
2005 1822,91 37,02 47,23 15,75 - 
2006 2126,86 37,21 44,24 18,52 0,02 
2007 2627,15 37,54 46,72 15,73 0,01 
2008 2489,33 37,18 43,54 19,28 0,00 
2009 2522,29 36,99 43,96 19,04 0,01 
2010 2568,7 34,97 42,46 22,55 0,01 
2011 2414,73 36,67 40,54 22,78 0,01 

2012(*) 1668,96 39,45 37,10 23,45 0,00 
Nota (*): Os dados de 2012 reportam-se aos meses de Janeiro a Setembro 

Fonte| ALGAR  

Os valores apresentados, corroboram com a ideia do aumento da recolha seletiva. Através destes dados é possível 
aferir que a maior parte dos resíduos recolhidos seletivamente são o papel e o vidro. 

De acordo com a informação disponibilizada pela ALGAR, existem 657 ecopontos em todo o concelho de Faro 
distribuídos da seguinte forma por cada freguesia e por tipo de ecoponto: 

Tabela 10|Número de ecopontos por tipo em cada freguesia do concelho de Faro (2012) 

  Ecopontos 
  Papel Vidro Embalagens Pilhas 
Conceição 11 13 11 1 
Estói 13 12 12 1 
Montenegro 40 41 38 4 
São Pedro/Sé 130 131 133 15 
Santa Barbara de Nexe 17 16 17 1 

TOTAL CONCELHO 211 213 211 22 
Fonte| ALGAR  

Na freguesia de Montenegro existiam em 2012, 123 ecopontos, correspondendo a 19% dos ecopontos totais 
existentes no município nesse ano.  

O PERSU II3 refere a média europeia de 1 Ecoponto para 500 habitantes. No entanto, e em 2005, grande parte do 
sistema, no concelho de Faro, já apresentava um grau de cobertura superior a essa média. Apesar de constituir 
um bom indicador de qualidade do serviço prestado (a recolha seletiva de materiais recicláveis) a informação 

                                                        
3 PERSU II – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2007-2016 
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referente ao número de habitantes por ecoponto deverá ser complementado com informação como a distância 
aos ecopontos mais próximos e frequência de recolha.  

Assim, no município de Faro e atendendo à população existente no concelho registada nos Censos 2011, verifica-
se que existe cerca de 1 ecoponto por 306 habitantes, sendo que na freguesia de Montenegro temos a relação de 
1 ecoponto por 66 habitantes. 

• CCCCAPITAÇÃO APITAÇÃO APITAÇÃO APITAÇÃO DE DE DE DE RRRRESÍDUOS ESÍDUOS ESÍDUOS ESÍDUOS SSSSÓLIDOS ÓLIDOS ÓLIDOS ÓLIDOS UUUURBANOS RBANOS RBANOS RBANOS ((((RSURSURSURSU)))) 

A capitação de resíduos sólidos urbanos fornece informação relativa à quantidade de resíduos recolhidos por 
habitante. Os dados disponibilizados pelo INE reportam-se à recolha indiferenciada e à recolha seletiva por 
habitante. 

Atendendo aos dados apresentados na tabela seguinte, observam-se ligeiras oscilações na capitação de 
resíduos no município de Faro observando-se no entanto, um acréscimo tanto ao nível da recolha de resíduos 
indiferenciada e seletiva até 2009, altura a partir da qual essa produção decresce, decorrente (e tal como já 
referido no ponto anterior) de uma redução generalizada ao nível da produção de resíduos. 

Tabela 11|Capitação dos resíduos (kg/hab.) no município de Faro entre 2002 e 2011 

 

Recolha de resíduos por 
habitante (kg/ hab) 

 
Indiferenciada Seletiva 

2002 597 21 

2003 609 22 

2004 617 31 

2005 612 33 

2006 660 49 

2007 624 41 

2008 891 203 

2009 948 228 

2010 744 164 

2011 635 145 
Fonte| INE  

 

•••• CCCCONSUMO ONSUMO ONSUMO ONSUMO DE DE DE DE ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA    FFFFINALINALINALINAL 

De acordo com os dados disponíveis na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) analisou-se a evolução do 
consumo de energia elétrica em kWh no concelho de Faro, assim como a evolução do número de consumidores 
por tipo de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

30 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Relatório Ambiental 

 

 
Gráfico 1|Consumo total de energia elétrica (kWh) no município de Faro, entre 1994 e 2010 

 
Fonte| DGEG 

 
De acordo com o gráfico anterior observa-se que os maiores consumos de energia elétrica provêm de utilizadores 
Não-domésticos, os quais representam cerca de 40,9% do total de energia consumida.  

No peso total de energia elétrica consumida, verifica-se que os utilizadores Domésticos correspondem a cerca de 
33,5% do consumo total e a Iluminação no Interior Edifícios Estado corresponde a cerca de 11,3% do consumo total de 
energia.  

A Industria, a Agricultura e a Iluminação de vias públicas correspondem, respetivamente a 6,4%, 5,0% e 2,9% do 
consumo total de energia elétrica. Estes três últimos tipos de consumidores apresentam desde 1994 até 2010 
valores de consumo energético inferior a 16.500.000kWh. 

    

••••     NNNNÚMEROÚMEROÚMEROÚMERO    DE OCORRÊNCIAS VERIFDE OCORRÊNCIAS VERIFDE OCORRÊNCIAS VERIFDE OCORRÊNCIAS VERIFICADASICADASICADASICADAS    ((((RRRRISCOS NATURAIS E TECISCOS NATURAIS E TECISCOS NATURAIS E TECISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOSNOLÓGICOSNOLÓGICOSNOLÓGICOS))))    

Os potenciais riscos naturais que esta parcela do território concelhio enfrenta referem-se ao risco de cheia 
decorrente da presença da Ribeira do Vale das Almas e ao risco de incêndio florestal decorrente da presença de 
vegetação arbustiva e de alguns conjuntos arbóreos onde predomina o pinheiro manso. 

A área de intervenção do PU é atravessada no sentido norte-sul pela Ribeira do Vale das Almas, de regime 
torrencial, a qual possui um caudal reduzido, ou mesmo nulo durante uma parte significativa do ano, 
correspondente ao período de estiagem (normalmente entre Maio e Outubro). 

As características torrenciais da rede hidrográfica, a exposição do solo que se verifica devido à quase inexistência 
de vegetação ripícola, associado à possibilidade de ocorrência de períodos de chuva intensa, aumentam a 
vulnerabilidade deste território a potenciais situações de inundação. 

Esta ribeira, apresenta sobretudo problemas a jusante, a nascente da Variante à EN 125-10, na proximidade à Rua 
de Aristides de Sousa Mendes, onde em época de chuvas intensas existem referências de cheias. 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Faro (PMDFCI), classifica ainda a área integrada no 
PU como tendo “Perigosidade de Incêndio” Alta/Média. Este índice de “Perigosidade de Incêndio” tem em 
consideração várias variáveis como as classes de ocupação do solo, o declive, a altitude, a exposição dominante, 
proximidade a caminhos, estradas e áreas urbanas. 

Quanto ao “risco de incêndio”, a área de intervenção do PU apresenta um risco predominante “Baixo” na sua 
zona mais central acompanhando a linha de água (de forte componente agrícola) e um risco “Alto” a SE e NE 
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(onde se localizam as áreas sociais). O risco existe sempre que há perigosidade, vulnerabilidade e valor 
associado. 

Os riscos tecnológicos poderão decorrer da atividade industrial e da probabilidade da ocorrência de acidentes 
graves que correspondem essencialmente a “um acontecimento, tal como uma emissão de substâncias, um 
incêndio ou uma explosão de proporções graves, resultante de desenvolvimentos incontrolados ocorridos durante 
o funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo diploma, que constitua perigo grave, imediato ou 
retardado, para a saúde humana (no interior ou no exterior do estabelecimento) e ou para o ambiente e que envolva 
uma ou mais substâncias perigosas” (ANPC) 

Face a tipologia predominante de ocupação industrial da área em causa, e ocupação dominante do solo na sua 
envolvente, esse risco não é relevante. 

Essa probabilidade de ocorrência de acidentes graves ganha no entanto maior expressão quando se refere a 
estabelecimentos industriais que envolvem substâncias perigosas acima de determinados limiares tal como 
definido no Anexo I do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho. Em função da quantidade e tipo de substâncias 
perigosas passíveis de se encontrarem presentes no estabelecimento, abrangido pelo atual Decreto-Lei, este 
pode enquadrar-se no nível inferior ou no nível superior de perigosidade. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e apesar de existirem 
estabelecimentos com esse nível de perigosidade no concelho de Faro, estes não existem na área de intervenção 
do PU.  

    
•••• EEEELEMENTOS COM INTERESLEMENTOS COM INTERESLEMENTOS COM INTERESLEMENTOS COM INTERESSE SE SE SE PPPPATRIMONIAL IDENTIFICATRIMONIAL IDENTIFICATRIMONIAL IDENTIFICATRIMONIAL IDENTIFICADOSADOSADOSADOS    

O Concelho de Faro reveste-se de um vasto interesse patrimonial integrando importantes exemplares da 
arquitetura civil, religiosa e militar, e importantes estruturas e vestígios arqueológicos. 
 
Ao nível do património edificado destaca-se o Arco da Vila (arquitetura civil), o Convento de Nossa Senhora da 
Assumpção (arquitetura religiosa) e as Ruínas de Estói (arqueologia) classificados como Monumento Nacional, 
existindo ainda mais de 40 outros imóveis e estruturas com outros graus de classificação.  
 
Existem ainda no concelho, 78 sítios arqueológicos identificados pela autarquia. Uma parte significativa desses 
sítios (47) correspondem à época romana, encontrando-se ainda sítios correspondentes à época pré-histórica 
(antiga e recente). Alguns revelaram mais do que uma ocupação.  
 
Na freguesia de Montenegro, não se encontram identificados elementos do património arquitetónico classificado 
ou em vias de classificação. 9 dos sítios arqueológicos catalogados pela autarquia, localizam-se nessa freguesia. 
 
Na área de intervenção do PU, e decorrente de um trabalho de levantamento exaustivo elaborado pela autarquia, 
foram identificados 2 sítios arqueológicos que remontam ao Paleolítico (médio e inferior), ambos a Este da Ribeira 
do Vale das Almas: 
 

•••• Sítio 06 – Ribeira do Vale das Almas – onde foram identificados vestígios de superfície, nomeadamente 
lascas, núcleos levallois, seixos talhados e furadores em sílex e quartzito.  

 
•••• Sítio 07 – Ribeira do Vale das Almas 2 - onde foram identificados vestígios de superfície, nomeadamente 

lascas e choppers em quartzito. 
 
Fora da área de intervenção do PU, junto ao seu limite Norte, foi ainda identificado o sítio 10 – Gambelas 03, que 
deverá remontar ao Calcolítico. 
 
Estes elementos patrimoniais encontram-se identificados na Carta Arqueológica do Concelho (de 2008) e 
caracterizados no Relatório que a acompanha. Não se encontram classificados nem em vias de classificação, e 
por esse motivo não são abrangidos por servidões e restrições de utilidade pública. 
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Realça-se o facto de esses sítios apresentarem um estado de conservação “Regular” em 2008, tendo continuado 
a manifestar-se, e até aos dias de hoje, as ameaças identificadas (e que se relacionam com os trabalhos 
agrícolas e desmatação), pondo em causa o seu grau de conservação. 
 

4.1.1.2. PAISAGEM 

•••• EEEEVOLUÇÃO DA VOLUÇÃO DA VOLUÇÃO DA VOLUÇÃO DA PPPPAISAGEMAISAGEMAISAGEMAISAGEM 

Localizada na charneira entre as unidades de paisagem da Ria Formosa e do Litoral do Centro Algarvio, a área de 
intervenção do plano, com cerca de 104,16 hectares, possui uma morfologia regular de declives suaves, sendo 
atravessado em praticamente toda a sua extensão pela Ribeira do Vale das Almas (sentido norte-sul). 

Ao nível da ocupação do solo, destaca-se o território artificializado com ocupação urbana junto aos seus limites e 
uma ocupação agrícola e florestal sobretudo na zona central da área de intervenção do PU, intercalada por 
importantes espaços com solo a descoberto, desprovidos de vegetação ou com uma vegetação arbustiva rasteira 
em terrenos de antiga utilização agrícola. 

Destacam-se por esse motivo, e em termos globais, três unidades de paisagem: área artificializada (ou 
urbanizada), área natural e área agrícola. 

A área artificializada corresponde a uma zona marcada pela coexistência de zonas residenciais antigas e de 
ocupação relativamente recente onde o edificado adota tipologias, cérceas e volumetrias distintas e que alterna 
com espaços vazios sem ocupação ou com armazéns e edifícios industriais representados, estes últimos, por 
edifícios de grande porte, com recurso predominante a estruturas metálicas.  

A maioria dos espaços edificados constituem-se como impasses, sem articulação com os espaços envolventes, 
registando-se uma ausência de espaços públicos qualificados. É ainda uma zona que reflete o predomínio do 
transporte automóvel, não existindo na maioria dos casos, condições para uma circulação pedonal segura.  

A ausência de articulação entre as estruturas edificadas e também com a envolvente, associada à diversidade e 
pouca qualidade do edificado em geral e à ausência de espaços públicos, contribui para criar uma imagem global 
dispersa e pouco qualificada. 

Ao nível da área natural, destaca-se a presença de pequenos conjuntos arbóreos autóctones (pinheiro manso) 
dispersos e sem continuidade e foram identicados no local algumas espécies vegetais com interesse comunitário 
e espécies prioritárias para a conservação (constantes no anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 
alterado pelo republicado Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, nomeadamente Thymus Lotocephalus, 
Plantago Algabiensis e Tiberraria Major), evidenciando todo este conjunto sinais de degradação e um nível de 
fragmentação significativo. Em fase de execução do PU , em sede dos respetivas unidades de execução, deverá 
ser elaborado um levantamento mais pormenorizado das referidas espécies identificados, devendo ainda ser 
avaliado através de um pequeno programa, necessidade de implementação de medidas de minimização e/ ou 
compensação pela perda de valores naturais e sua preservação. 

A presença de locais com solo a descoberto e a presença pontual de depósitos de materiais/entulho e lixo atesta 
igualmente, o estado de abandono e de degradação geral desta área natural. 

A ribeira de Vale das Almas, que atravessa esse território, apresenta igualmente as margens alteradas e uma 
galeria ripícola degradada, diretamente relacionada com a ocupação agrícola e com a pressão urbanística no 
Montenegro e Gambelas, apresentando ainda problemas a jusante (a nascente da Variante à EN 125-10), onde 
em época de chuvas intensas, existem referências de cheias. 

Destaca-se ainda a importância da proximidade da área em causa com o Parque Natural da Ria Formosa, com 
valores de grande expressão e relevância cultural, natural e ambiental. 

Quanto à área agrícola, destaca-se a presença de algumas culturas tradicionais (laranjeiras e tangerineiras) cuja 
produção se encontra em decadência progressiva nos últimos anos, sendo também evidente a presença de 
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antigos terrenos agrícolas com o solo exposto e com vegetação rasteira. Também algumas estruturas associadas 
a estufas marcam presença neste território. 

A paisagem daqui resultante enquadra-se assim, num cenário de expansão urbana e de abandono progressivo 
da atividade agrícola. Sobressai a degradação de ecossistemas e perda de biodiversidade, a artificialização da 
paisagem e uma falta de continuidade paisagística entre áreas urbano-industriais, agrícolas e naturais.  

Esta evolução da paisagem reflete uma perda de valores cénicos e de identidade. 

 

•••• EEEESTRUTURA STRUTURA STRUTURA STRUTURA EEEECOLÓGICA COLÓGICA COLÓGICA COLÓGICA UUUURBANARBANARBANARBANA    (EEU) 

De acordo com a proposta de revisão do Plano Verde de Faro “(….) Os valores naturais, culturais e paisagísticos, 
que na sua diversidade e interdependência constituem a Estrutura Ecológica, são um bem comum, património da 
comunidade e garante da sustentabilidade dos sistemas urbanos e da qualidade de vida das populações. A gestão 
territorial deverá, simultaneamente, salvaguardar as funções ecológicas dos valores naturais, culturais e 
paisagísticos e garantir o aproveitamento das suas potencialidades para o usufruto das populações, no presente e 
no futuro”. 

Essa Estrutura Ecológica Municipal integra a Estrutura Ecológica Fundamental e a Estrutura Ecológica Urbana e/ou 
Cultural. 
 
A Estrutura Ecológica Fundamental (EEF) é constituída pelos sistemas e unidades que são o suporte do equilíbrio 
ecológico do território e que coincidem maioritariamente com os sistemas abrangidos pela REN (figura seguinte).  
 
Essa EEF encontra-se representada na área em causa pela Ribeira de Vale das Almas e margens adjacentes. 
 
 

Figura 8|Área afeta à REN na área de intervenção do Plano de Urbanização 

 
Fonte| Planta de Condicionantes/REN do PDM de Faro 

 

Destaca-se ainda o fato de, e na área de intervenção do PU, não se encontrarem espaços classificados da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 
A Estrutura Ecológica Urbana e/ou Cultural (EEU) integra um conjunto de sistemas que no território em causa, e tal 
como a Figura seguinte representa, dizem respeito aos seguintes: 
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• Sistema de Proteção e Valorização – corresponde aos conjuntos arbóreos (com predominância do 
Pinheiro Manso) que se localizam sobretudo a NE da área em causa; 

 
• Sistema de Enquadramento Urbano – corresponde a “eixos arborizados principais” que dizem respeito às 

vias principais que delimitam a área em causa a Norte, Este e Sul; 
 

• Sistema de Intervenção Urbana – corresponde ao limite Oeste da área em estudo que faz confluência 
com o Parque Natural da Ria Formosa, o qual deverá corresponder a uma “faixa de transição urbana”, 
prevendo-se dessa forma a necessidade de se estabelecer uma zona de proteção/transição em relação a 
esse Parque Natural; 

 
• Sistema de Fruição e Valorização da Paisagem – diz respeito à presença pontual de elementos 

hidráulicos (poços, noras e tanques). 
 

 
Destaca-se no entanto o fato do Plano Verde ter sido editado em 1997, não se encontrando atualmente na área em 
causa, os valores e sistemas no estado de conservação em que foram identificados nessa data.  

De fato, e ao nível da Estrutura Ecológica Fundamental (EEF), a ribeira de Vale das Almas apresenta as margens 
alteradas e uma galeria ripícola degradada. Ao nível da Estrutura Ecológica (EEU), os “conjuntos arbóreos com 
predominância de pinheiro bravo a manter e valorizar” tem vindo a ser destruídos devido à expansão da atividade 
agrícola, subsistindo alguns conjuntos arbóreos dispersos e sem continuidade evidenciando sinais de degradação 
e um nível de fragmentação significativo. Não existem igualmente “eixos arborizados” com função de 
enquadramento urbano, a “faixa de transição urbana” não se encontra implementada. Não se identificaram 
também, elementos hidráulicos com valor patrimonial. 

• EEEESPAÇOS VERDES DE UTISPAÇOS VERDES DE UTISPAÇOS VERDES DE UTISPAÇOS VERDES DE UTILIZAÇÃO PÚBLICALIZAÇÃO PÚBLICALIZAÇÃO PÚBLICALIZAÇÃO PÚBLICA    

De acordo com o SIDS-Algarve, a qualidade do ambiente urbano resulta da presença e do correto inter-
relacionamento de diversos elementos. A existência de espaços verdes, que podem constituir-se como áreas de 
fruição e lazer, nomeadamente no caso dos parques e jardins públicos, é fundamental para a qualidade de vida 
das populações e para o equilíbrio paisagístico, contribuindo também para a amenidade climática e para 
minimizar os efeitos decorrentes da poluição causada nomeadamente, pelo tráfego automóvel. 

Nesta ótica, a área disponível de espaços verdes de utilização pública ao nível dos vários concelhos da região do 
Algarve é cerca de 163 hectares, destacando-se o concelho de Faro com uma área disponível de cerca de 120m2 
(0,012 hectares), sendo o 4º concelho da região do Algarve com a maior área de cedências de espaços verdes 
para utilização pública. Esta área corresponde à área total de espaços verdes cedidos pelos empreendimentos 
licenciados pelos Alvarás de Loteamento emitidos entre 1991 e 2001 (Gráfico seguinte). 

Gráfico 2|Área cedida para espaços verdes e de utilização coletiva entre 1991 e 2001 por concelho (região do Algarve) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte| SIDS-Algarve  
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De acordo com informação disponibilizada pela autarquia de Faro num período de 10 anos entre 1998 e 2008, 
foram construídos na freguesia de Montenegro cerca de 70.000 m2 de espaços verdes, 83% desta área de 
espaços verdes construídos são de utilização pública (correspondendo a quase 58.350 m2). Estes dados são 
referentes ao relatório de avaliação do PDM datado de 2008. 

Dados mais recentes cedidos pela autarquia referem a presença (em 2011) de 286 390 m2 de espaços verdes de 
utilização pública no concelho de Faro, dos quais cerca de 2,2% (61621,56 m2) se encontram na freguesia de 
Montenegro. 

Para a área de intervenção do PU, e de acordo com a planta disponibilizada pela autarquia referente aos espaços 
verdes da freguesia de Montenegro (Figura seguinte), observa-se que os espaços verdes existentes concentram-
se na zona norte – área de ocupação atual predominantemente residencial. 

Esses espaços verdes constituem-se como pequenas parcelas isoladas e arborizadas que se localizam junto aos 
imóveis, a maioria desses espaços revelam estados de degradação significativos e pouca aptidão para a 
utilização pública. 

 
Figura 9|Espaços verdes na freguesia de Montenegro 

 
Fonte| CM Faro (2011) 

 
 

4.1.1.3. QUALIDADE DE VIDA 

• CCCCAPITAÇÃO ESPAÇOS VERAPITAÇÃO ESPAÇOS VERAPITAÇÃO ESPAÇOS VERAPITAÇÃO ESPAÇOS VERDESDESDESDES    

Tal como já referido, a presença de espaços verdes constitui-se como um fator fundamental para a qualidade de 
vida das cidades e dos seus habitantes contribuindo de uma forma significativa para o desenvolvimento sustentável 
pois melhoram a qualidade do ar, favorecem a permeabilização do solo urbano e constituem-se como espaços 
privilegiados de recreio e lazer. 

De acordo com informação disponibilizada pela autarquia de Faro, o município apresentava em 2012 (e com 
quantitativos de população relativos a 2011), uma capitação de espaços verdes na ordem dos 4,37 m2 por 
habitante, sendo que a freguesia de Montenegro apresenta valores de capitação superior ao verificado no 
município em geral. 

Esses valores afastam-se no entanto da capitação estimada como desejável para os espaços verdes urbanos 
próximos da habitação que (e de acordo com as normas do GETAP) aponta para os 10 m2 por habitante. 
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Tabela 12|Capitação dos espaços verdes de utilização coletiva no concelho de Faro  

 
População residente  

em 2011 (n.º) 

Espaços verdes de 
utilização pública em 

2012  (m2 ) 

Capitação 
(m2/habitante) 

 Conceição 4.524 3.096,03 0,68 
Estoi 3.652 4.375,58 1,19 
Santa Bárbara de Nexe 4.116 1.610,85 0,39 
São Pedro 14.577 

215.686,18 4,9 
Sé 29.542 
Montenegro 8.149 61.621,56 7,6 
TOTAL 64.560 282.452,20 4,37 

Fonte| INE/CM Faro 

 

• TTTTAXA DE COBERTURAAXA DE COBERTURAAXA DE COBERTURAAXA DE COBERTURA    DDDDAS AS AS AS ININININFRAESTRUTURAS FRAESTRUTURAS FRAESTRUTURAS FRAESTRUTURAS     

IIIINFRAESTRUTURAS DE NFRAESTRUTURAS DE NFRAESTRUTURAS DE NFRAESTRUTURAS DE AAAABASTECIMENTO DE BASTECIMENTO DE BASTECIMENTO DE BASTECIMENTO DE ÁÁÁÁGUAGUAGUAGUA    

O abastecimento público de água é de enorme importância na região do Algarve, onde existe uma variabilidade 
pluviométrica anual bastante marcada pela irregularidade das chuvas e onde constantes períodos de seca 
assolam a região. Por este motivo, a captação e distribuição de água são processos importantes e decisivos para 
o desenvolvimento da região e para a melhoria da qualidade de vida da população.  

As crescentes necessidades populacionais, associadas às pressões colocadas pela agricultura e turismo vieram 
exigir uma solução que passaria pelo aproveitamento das águas à superfície uma vez que se verificava uma 
escassez de água nos lençóis freáticos subterrâneos. 

O abastecimento em alta de água em toda a Região do Algarve está a cargo da empresa Águas do Algarve, 
responsável pela implementação e gestão do Sistema Multimunicipal do Algarve. O abastecimento de água em 
baixa é realizado pela empresa municipal FAGAR.  

Na Figura seguinte apresenta-se um extrato do Mapa do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Águas do 
Algarve com representação do município de Faro. 

 

Figura 10|Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água no Algarve 

 
Fonte| Águas do Algarve (extrato do mapa no município de Faro) 
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A água que abastece o município de Faro é proveniente das albufeiras de Odeleite e Beliche e é tratada na 
Estação de Tratamento de Água de Tavira (ETA Tavira). A ETA Tavira está integrada no Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água do Algarve. Apresenta uma capacidade máxima diária de produção de 190.000 m3, 
repartida por duas fases com capacidade de 95.000 m3 cada.  

A população máxima servida atualmente é da ordem dos 460.000 habitantes, esperando-se que atinja os 530.000 
habitantes no ano 2024.  

A água tratada nesta estação destina-se à distribuição em alta aos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Faro, 
Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António, todos pertencentes ao Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, podendo se necessário, através da estação elevatória 
reversível, abastecer a partir do Sotavento algarvio, conforme tem sido prática nos últimos anos devido à escassez 
de água por falta da conclusão da barragem de Odelouca, o Barlavento algarvio.  

A água é conduzida até ao concelho de Faro por uma rede Adutora do Sistema do Sotavento, com Estações 
Elevatórias e Reservatórios como pontos de entrega de água. De acordo com os dados mais recentes do INE 
(2009), 92% da população residente no concelho de Faro era servida por este sistema. 

Tal como já foi referido, o sistema de abastecimento de água em baixa no município de Faro é efetuado pela empresa 
municipal FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. 

Figura 11|Rede de Águas no município de Faro 
 

 
Fonte| FAGAR 

De acordo com os dados apresentados por essa entidade, esta dispõe de uma rede de distribuição de água que se 
estende por 700 Km, cobrindo, em 2011, cerca de 88% do território concelhio. O sistema é servido por 14 
reservatórios (Figura 11seguinte).  

O sistema de abastecimento de água tem uma capacidade de reserva de 26.750 m3 de água, suficiente para, em 
caso de rutura ou avaria, assegurar o fornecimento à rede durante 24 horas, em períodos de consumo normais. 

Na tabela seguinte encontram-se os dados referentes ao número de clientes relativos ao abastecimento de água 
e à Taxa de Atendimento de abastecimento de água (%). 
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Tabela 13|Número de clientes e Taxa de Atendimento no município de Faro 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.º clientes de abastecimento de água 32526 33094 33450 34066 34808 35027 

Taxas de atendimento de abastecimento de água (%) 86 86 85 85 85 88 

Fonte| FAGAR  

A área de intervenção do PU é abastecida pelas condutas existentes ao longo da EN125-10, nomeadamente a 
posicionada no lado norte. Estas condutas fazem parte do sistema de abastecimento “em alta” apoiado pelo 
depósito elevado em Monte Negro, localizado a cerca de 400 metros a sul da EN125-10, e abastecem toda a 
zona envolvente da área de intervenção. Existem também condutas de abastecimento no interior da área de 
intervenção, nomeadamente nas zonas residenciais localizadas a norte. 

 
IIIINFRAESTRUTURASNFRAESTRUTURASNFRAESTRUTURASNFRAESTRUTURAS    DE DE DE DE DDDDRENAGEM E RENAGEM E RENAGEM E RENAGEM E TTTTRATAMENTO DE RATAMENTO DE RATAMENTO DE RATAMENTO DE ÁÁÁÁGUAS GUAS GUAS GUAS RRRRESIDUAISESIDUAISESIDUAISESIDUAIS    

Tal como no caso do sistema de abastecimento de água, toda a Região do Algarve está a cargo da empresa 
Águas do Algarve, responsável pela implementação e gestão do Sistema Multimunicipal do Algarve. O serviço de 
recolhas de águas residuais em baixa é realizado pela empresa municipal FAGAR.  

Na Figura seguinte é apresentado um extrato do Mapa do Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas do 
Algarve, onde se destaca o município de Faro.  

Figura 12|Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve  

 
Fonte| Águas do Algarve (extrato do Mapa) 

 

Em termos operacionais, a exploração do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve está subdividida em 
quatro zonas, sendo que o município de Faro localiza-se na Zona 2, juntamente com os municípios Loulé, Olhão e 
São Brás de Alportel. 

O Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve que abrange o município de Faro é composto por duas 
ETAR: 

• a ETAR de Faro-Noroeste (onde é aplicado às águas residuais um tratamento secundário com 
desinfeção); 
 

• a ETAR Faro Nascente (onde as águas residuais sofrem um tratamento secundário).  
 

De acordo com o mapa anterior, encontra-se em construção ou em estudo, uma ETAR (ETAR Faro/Olhão) onde 
se prevê que as águas residuais tenham um tratamento terciário com desinfeção.  
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De acordo com os dados mais recentes do INE (2009), 83% da população residente no concelho de Faro era 
servida por este sistema de drenagem e de tratamento de águas residuais. 

Tal como já foi referido, a recolhas de águas residuais em baixa no município de Faro é efetuado pela empresa 
FAGAR. O sistema de saneamento de águas residuais domésticas e pluviais (ver figuras seguintes) é constituído 
por uma rede de coletores que se estende por cerca de 275 Km de rede pública, servindo mais de 31.700 
clientes, sendo que em 2011 registava-se uma taxa de cobertura na ordem dos 83%. 

 
Figura 13| Rede de Águas Residuais domésticas e pluviais no município de Faro 

 

  
Fonte| FAGAR 

 
Assim, relativamente às infraestruturas de drenagem de esgotos domésticas na área de intervenção do PU, a 
informação disponível indica que esta zona está dotada duma rede de esgotos domésticos, nomeadamente o 
coletor junto à linha de água (no sentido norte-sul. Toda a área drena para sul, para o coletor principal existente da 
EN-125-10, tendo com destino final a ETAR nascente de Faro. 

Na Tabela seguinte encontram-se os dados referentes ao número de clientes relativos às águas residuais e taxa 
de atendimento de saneamento entre 2006 e 2011. 

Tabela 14|Número de clientes, o volume de água faturado, comprada e perdido 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.º clientes de águas residuais 30235 30685 30685 31392 31783 32383 

Taxas de atendimento de saneamento (%) 80 80 78 78 78 83 
Fonte| FAGAR 

 

Tal como o número de clientes de abastecimento de água tem vindo a aumentar todos os anos, o número de 
clientes de águas residuais também, numa taxa média anual de cerca de 1,4%, registando-se em 2011, mais de 
32.000 clientes. 

De acordo com os dados apresentados pela empresa FAGAR, a taxa de atendimento de saneamento à 
população do município de Faro varia nos anos considerados entre os 78 e os 80%, sendo que em 2011 é o ano 
com maior taxa de atendimento (83%). 
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• DDDDENSIDADE DOS EDIFÍCIENSIDADE DOS EDIFÍCIENSIDADE DOS EDIFÍCIENSIDADE DOS EDIFÍCIOSOSOSOS    

 A qualidade ambiental e a própria paisagem urbana, e consequentemente a qualidade de vida das populações, 
encontra-se estreitamente dependente da densidade de ocupação do solo originada em solo urbano, pela 
densidade ocasionada pelo edificado. 

Para a análise da evolução da densidade dos edifícios nas freguesias de Faro foram utilizados os dados 
disponibilizados pelo INE, na Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) para os momentos 
censitários de 2001 e 2011, este último reportando aos dados ao nível do lugar estatístico de Montenegro, onde se 
insere o PU. 

Relativamente ao número de edifícios contabilizados em Faro, são apresentados na tabela seguinte os valores 
referentes ao município, suas freguesias e aos lugares estatísticos da freguesia de Montenegro.  

Tabela 15|Número de Edifícios no Concelho de Faro, freguesias e nos lugares estatísticos da freguesia de Montenegro  
(2001 e 2011) 

  
2001 2011 

FARO 15165 17238 

Conceição 1347 1778 

Estói 1626 1969 

Santa Bárbara de Nexe 2296 2557 

Faro (São Pedro) 2975 3407 

Faro (Sé) 4691 4880 

Montenegro 2230 2647 
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Alto do Calhau 0 15 
Arábia 0 41 
Biogal 0 77 
Gambelas 499 650 
Montenegro 1221 1317 
Praia de Faro 421 0 
Praia de Faro Nascente 0 220 
Praia de Faro Poente 0 90 
Quinta do Eucalipto 0 168 
Vale das Almas 0 36 
Residual 89 33 

Fonte| INE  

 
Atendendo aos dados apresentados entre 2001 e 2011 registou-se um aumento do número de edifícios em todas as 
freguesias. A freguesia da Conceição foi a que registou a maior variação, com mais 32%. A freguesia de Faro (Sé), 
apesar de também ter registado um aumento no número de edifícios foi a que registou uma menor variação (+4%), 
no entanto é a freguesia com mais edifícios.  

A freguesia de Montenegro, onde se insere o Plano de Urbanização, registou um aumento de 18,7% no número 
de edifícios nesse mesmo período. Registou-se igualmente um aumento dos lugares isolados (espaço residual), 
surgiram os lugares estatísticos Quinta do Eucalipto, Vale das Almas e Arábia (vindo do lugar estatístico de 
Montenegro), bem como surgiram os lugares estatísticos Praia de Faro Nascente e Praia de Faro Poente 
(correspondendo ao lugar estatístico em 2001 denominado Praia de Faro). O lugar estatístico de Gambelas não 
sofreu alterações. 

Assim, ao nível da distribuição do número de edifícios registados em 2011, pelos lugares estatísticos da freguesia 
de Montenegro revelam que cerca 50% dos edifícios localizam-se no lugar estatístico de Montenegro. O lugar 
estatístico de Gambelas concentra cerca de 25% dos edifícios da freguesia de Montenegro. O antigo lugar 
estatístico da Praia de Faro, agora composto pela Praia de Faro Nascente e Praia de Faro Poente concentra cerca 
de 12% dos edifícios (8,3% no lado Nascente e 3,4% no lado Poente). 
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Na figura seguinte apresenta-se a distribuição dos edifícios na freguesia de Montenegro em 2011. 

Figura 14|Distribuição dos edifícios na freguesia de Montenegro (2011) 

 
Fonte| INE 

De acordo com os dados existentes, atendendo à área de intervenção do Plano de Urbanização, os edifícios 
concentram-se maioritariamente na zona norte da área de intervenção.  

Dentro da área de intervenção do PU não se registaram alterações significativas entre 2001 e 2011. 
 
Na figura seguinte apresenta-se a densidade de edifícios pelas freguesias do concelho de Faro tendo por base a 
área dos limites administrativos referentes à CAOP 2012 e o número de edifícios registados nos censos de 2011. 
 

Figura 15|Densidade de edifícios (n.º/km2) no concelho de Faro (2011) 

  

                                                                                                               Fonte| INE 

 
Atendendo à informação disponibilizada verifica-se que as freguesias de Montenegro e Faro (São Pedro) são, e 
comparativamente com as restantes freguesias do concelho, as que apresentam o edificado com uma 
distribuição mais concentrada, demonstrando a aptidão urbana dessas freguesias. 
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Nessas duas freguesias registou-se um aumento do número de edifícios entre 2001 para 2011. A freguesia de 
Montenegro registava-se 95,97 edifícios/km2 em 2001 e 113,91 edifícios/km2 em 2011. 

A freguesia com uma menor densidade de edifícios, em 2011, era Estói. No entanto verificou-se igualmente que 
esta aumentou de 34,9 edifícios/km2 em 2001 para 42,3 edifícios/km2 em 2011. 
 

• PPPPOPULAÇÃO A VIVER EM OPULAÇÃO A VIVER EM OPULAÇÃO A VIVER EM OPULAÇÃO A VIVER EM ZZZZONAS DE ONAS DE ONAS DE ONAS DE CCCCONFLITO ONFLITO ONFLITO ONFLITO (RUÍDO)    

O ruído é hoje em dia um dos principais causadores da diminuição da qualidade de vida dos residentes e utentes 
das áreas urbanas.  

As figuras seguintes representam o Mapa de Ruído elaborado no âmbito do PU, para o indicador Lden4 e 
indicador Ln5, relativamente à situação atual, obedecendo ao estipulado na legislação em vigor. 

Fonte| Mapa de Ruído 

De acordo com os resultados obtidos, identificaram-se as principais fontes de ruído com influência na área do 
plano, as quais se referem às seguintes: 

− Vias de Tráfego Vias de Tráfego Vias de Tráfego Vias de Tráfego (N125-10; Rua Aquilino Ribeiro; Rua Manuel Gomes Guerreiro; Rua do Emigrante; Rua 
das Margaridas; Rua das Tulipas; Rua das Hortênsias; Rua das Violetas; Urbanização das Gambelinhas; 
Rua Abel Viana; Rua Júdice Fialho; Outras vias). 
 
Destaca-se o facto de os valores mais elevados de ruído terem sido medidos, para os dois indicadores, 
nas imediações da via EN125-10 (onde existe maior atividade industrial e comercial significativa) e na Rua 
Abel Viana que correspondem às principais vias de tráfego local.  

− EstaleiroEstaleiroEstaleiroEstaleiro, na envolvente do plano localizado a Sudoeste, onde se verificou movimentação de veículos 
pesados bem como movimentação de máquinas do interior do estaleiro; 

 

                                                        
4 Lden:Lden:Lden:Lden: Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, corresponde ao indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global 
5 Ln:Ln:Ln:Ln: Indicador de ruído noturno, corresponde ao indicador de ruído determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um 
ano 

 

Figura 16|Mapa Ruído para o PU, para o indicador Lden e Ln 

 
Lden (situação atual – 2015) Ln (situação atual – 2015) 
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− ParquesParquesParquesParques AutomóveisAutomóveisAutomóveisAutomóveis, de apoio ao aluguer de carros, localizados na envolvente da EN 125-10, onde os 
veículos são preparados (lavagem, aspiração, etc.) para aluguer. 

 
Na maioria da área em causa, os níveis sonoros atuais cumprem, os limites estabelecidos no Regulamento Geral 
do Ruído. Não foram detetadas outras fontes de ruído relevantes. 

Foram ainda consultados os Mapas de Ruído, disponibilizados pela ANA Aeroportos de Portugal, concluindo-se 
que não têm influência acústica, na área de intervenção do PU. 

 

4.1.1.4. SÍNTESE DA SITUAÇÃO ATUAL  

Na tabela seguinte é apresentada a análise SWOT para o Fator Crítico Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem, 
permitindo completar o diagnóstico global do estado atual do ambiente através de uma avaliação sintética dos 
seus pontos fortes/fracos e oportunidades/ameaças detetadas. 

Tabela 16|Análise SWOT para o Fator Crítico Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem 

FFFFATORES ATORES ATORES ATORES IIIINTERNOSNTERNOSNTERNOSNTERNOS    FFFFATORES ATORES ATORES ATORES EEEEXTERNOSXTERNOSXTERNOSXTERNOS    

PPPPONTOS ONTOS ONTOS ONTOS FFFFORTESORTESORTESORTES    PPPPONTOS ONTOS ONTOS ONTOS FFFFRACOSRACOSRACOSRACOS    OOOOPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADES    AAAAMEAÇASMEAÇASMEAÇASMEAÇAS    

� Progressiva melhoria dos 
parâmetros indicativos da 
Qualidade do Ar e 
Qualidade da Água 

� Concelho integrado num 
Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e 
Saneamento do Algarve 

� Aumento da % de 
população servida por 
Sistema de Abastecimento 
de Água 

� Água para consumo 
humano apresentou em 
2011, 100% do 
cumprimento dos valores 
parametrizados 

� Aumento da % população 
servida por Sistema de 
Drenagem e de Tratamento 
de Águas Residuais 

� Diminuição da produção de 
RSU 

� Aumento da recolha 
seletiva e tratamento dos 
RSU 

� Presença de elementos 
patrimoniais (património 
arqueológico) 

� Níveis sonoros atuais, 
cumprem, na grande 
maioria, os limites 
estabelecidos no 
Regulamento Geral do 
Ruído 

� Fragilidade do recurso 
água (poluição, sobre-
exploração, declínio níveis 
piezométricos) 

� Ribeira do Vale das Almas 
com margens e galeria 
ripícola desqualificada e 
artificializada 

� Degradação dos 
ecossistemas, perda de 
biodiversidade com 
inevitável degradação da 
qualidade do ambiente e 
da paisagem 

� Progressivo abandono 
dos espaços agrícolas 

� Crescente 
impermeabilização do 
solo e expansão do 
espaço urbano 

� Ausência de espaços 
verdes e outros espaços 
públicos qualificados para 
recreio e lazer 

� Potencial risco de 
incêndio florestal e risco 
de cheia 

� Os valores mais elevados 
de ruído encontram-se 
nas zonas onde existe 
maior atividade industrial 
e comercial (EN125-10 e 
Rua Abel Viana) que 
correspondem às 
principais vias de tráfego 
local 

� Envolvente de elevado 
valor ambiental e 
paisagístico (Parque 
Natural da Ria Formosa) 

� Proximidade à sede de 
concelho 

� Proximidade a 
equipamentos e 
infraestruturas de 
projeção regional 

� Desenvolvimento de 
princípios de construção 
sustentável 

� Dinamização dos 
espaços públicos através 
da criação de espaços 
verdes de utilização 
pública 

� Eliminação/minimização 
do potencial risco de 
incêndios florestais e risco 
de cheias 

� Introdução de medidas 
de qualificação ambiental 
e paisagística 

� Ordenamento e 
qualificação da expansão 
urbana salvaguardando 
os recursos existentes 

� Recuperação e 
valorização do património 
identificado 

� Contínua expansão 
urbana e aumento da 
pressão urbanística sobre 
o território com afetação 
dos recursos 

� Potencial impacto visual, 
agravamento dos níveis 
sonoros e da qualidade 
do ar decorrente do 
aumento do fluxo de 
tráfego viário 

� Crescente captação de 
água podendo 
comprometer o nível 
freático e consequente 
disponibilidade de água 

� Degradação da qualidade 
das águas subterrâneas e 
superficiais resultantes do 
atual modelo de 
expansão urbana e das 
atividades agrícolas 

� Degradação dos 
ecossistemas, perda de 
biodiversidade com 
inevitável degradação da 
qualidade do ambiente e 
da paisagem com 
consequente 
desvalorização 
socioeconómica do 
espaço e degradação da 
qualidade de vida da 
população 

� Perda de elementos 
patrimoniais 
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4.1.2. OPORTUNIDADE E RISCOS  

A tabela seguinte permite sintetizar os efeitos ambientais (as oportunidades e riscos) mais significativos 
decorrentes da implementação das questões estratégicas do PU, em relação ao Fator Crítico Qualidade 
Ambiental Urbana e Paisagem.  

 

Tabela 17| Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE) 

CRITÉRIOSCRITÉRIOSCRITÉRIOSCRITÉRIOS 

QQQQUALIDADE UALIDADE UALIDADE UALIDADE 
AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL PPPPAISAGEMAISAGEMAISAGEMAISAGEM QQQQUALIDADE DE UALIDADE DE UALIDADE DE UALIDADE DE 

VIDAVIDAVIDAVIDA 

QEQEQEQE1111    
Desenvolver uma área empresarial associada à 

investigação, industria e tecnologia ++++    ++++    ++++    

QEQEQEQE2222    
Promover a reestruturação, renovação e a 

consolidação do tecido urbano ++++    ++++    ++++    

QEQEQEQE3333    
Promover uma ocupação sustentável da área 

de intervenção ++++    ++++    ++++    

QEQEQEQE4444    
Criar uma rede de percursos de mobilidade 

suave ++++    ++++    ++++    

QEQEQEQE5555    
Melhorar os níveis de cobertura por parte das 

principais infraestruturas urbanas ++++    ++++    ++++    

QEQEQEQE6666    
Prever zonas para novas unidades de 

equipamentos e de estabelecimentos de 
utilização coletiva 

++++    ++++    ++++    

 (+) Oportunidade; (-) Risco; (0) Sem relação  

 

Face aos resultados da tabela anterior deteta-se que as questões estratégicas em causa, estreitamente 
associadas e dependentes umas das outras, podem vir a gerar, e relativamente ao fator crítico considerado 
(e atendendo ao atual “estado” da área em causa) um impacte global positivo, criando um conjunto 
importante de oportunidades que vão permitir assegurar a qualidade ambiental e a valorização/recuperação 
e consolidação da paisagem urbana do território em causa e consequentemente, assegurar a qualidade de 
vida da população residente e dos utentes dessa área. 

Pela oportunidade que conferem, destacam-se as questões estratégicas diretamente relacionadas com a 
transformação e ocupação do solo (Questões Estratégicas 1, 2, 3 e 6).  

As questões estratégicas relacionadas com a tipologia de intervenção urbana prevista (QE 1, 2 e 6) 
conferem em conjunto, a oportunidade de se alterar a atual situação de descaracterização e de 
fragmentação do território em causa e de se promover uma nova imagem e uma nova identidade que 
decorre da consolidação e qualificação da área urbana, da adoção de um modelo de desenvolvimento 
qualificado e especializado e da integração de equipamentos de utilização coletiva enquadrados numa 
estrutura verde consolidada, promovendo uma significativa melhoria ambiental e paisagística também com 
benefícios ao nível da qualidade de vida da população residente e dos utentes dessa área.  

O zonamento previsto vai permitir eliminar a proximidade atualmente existente entre diferentes usos, 
agrupando-os em espaços funcionalmente homogéneos e vai permitir estabelecer a sua separação física 
nomeadamente entre os Espaços Habitacionais e os Espaços de Atividades Económicas e entre os 
diferentes espaços de Atividades Económicas.  

Essa separação física efetua-se através do Espaço verde e da implementação de eixos viários arborizados 
(alguns integrando troços da rede ciclável proposta). Os Espaços de Atividades Económicas encontram-se 
ainda delimitados por Corredores Verdes de Proteção e Enquadramento que correspondem, a zonas non 
aedificandi com uma largura de 15 a 20 metros delimitada a partir do limite da parcela, revelando uma 
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intenção clara de separação dos usos (ex.: residencial/atividades económicas) através dessa barreira física, 
ambiental, visual e acústica. Estas medidas tem um importante impacto ao nível da qualidade ambiental e 
paisagística e na qualidade de vida da população. 

O Regulamento do Plano estabelece ainda, que os usos compatíveis com os Espaços de Atividades 
Económicas dizem respeito aos equipamentos de utilização coletiva, comércio e serviços, interditando deste 
modo a presença de uso habitacional nesses espaços. Também nos Espaços Residenciais se interdita a 
atividade industrial. 

Estabelece ainda que, a instalação de qualquer uso compatível com o uso predominante, só pode ocorrer 
desde que não decorram riscos para a segurança de pessoas e bens, nem prejuízos de ordem funcional, 
ambiental e paisagística. 
 
Ao nível das atividades económicas privilegia ainda a instalação de indústrias limpas e de inovação 
tecnológica incluídas nos tipos 2 e 3 definidos no Regime de Exercício da Atividade Industrial (REAI) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de Outubro, cuja instalação e funcionamento deverá 
obedecer ao estipulado na legislação em vigor. Não permite a instalação dos estabelecimentos de tipo 1 
(REAI), que envolvem um risco elevado. 
 
Essas intervenções, constituem-se como um fator fundamental para a qualificação, atratividade e 
diferenciação dessa área, condição indispensável para a sustentabilidade e competitividade do território em 
causa e para o sucesso dos investimentos previstos. 

A Questão Estratégica 3 (QE 3) vai ainda permitir a consolidação de um modelo de desenvolvimento 
ambientalmente sustentável assente na compatibilização das componentes ambiental, paisagística, urbana, 
económica e social destacando-se ao nível das intervenções previstas, a implementação da estrutura verde 
que vai dar continuidade à estrutura ecológica municipal. 

Essa estrutura verde, assegura a presença de um sistema natural contínuo que permite o funcionamento e 
desenvolvimento dos ecossistemas, promovendo a biodiversidade, proporcionando estabilidade física e 
paisagística e a sustentabilidade ecológica do território em causa, contribuindo ainda para uma melhoria da 
qualidade do ar (sumidouro de carbono), qualidade sonora e minimização dos riscos naturais, contribuindo 
para criar deste modo, um ambiente urbano de qualidade que promove a qualidade de vida dos residentes 
e dos utentes deste território.  

De forma a preservar a permeabilidade do solo e a minimizar o impacto da expansão urbana no território, a 
proposta urbanística respeita o sistema hídrico e morfológico existente, adota índices de construção 
moderados e apoia-se na estrutura verde para efeitos de enquadramento ambiental e paisagístico e como 
elemento qualificador e unificador do espaço urbano.  

O PU estabelece ainda um conjunto de medidas de recuperação da linha de água que atravessa esse 
território introduzindo mecanismos de estabilização e proteção das margens adjacentes, eliminando 
situações de degradação do solo (erosão) e respeitando a zona potencialmente inundável. Introduz ainda 
bacias de retenção destinadas a reduzir o impacto dos caudais de ponta e a fazer uma descarga na linha 
de água mais uniforme, controlada reduzindo o risco de potenciais situações de cheias e inundações.  

A intervenção prevista ao nível da recuperação e estabilização da estrutura verde com a introdução de um 
coberto vegetal com características de maior estabilidade e diversidade em associação com áreas limpas e 
regadas, com acessos, e a implementação de infraestruturas de rega necessárias ao seu suporte e de 
infraestruturas de combate aos incêndios, vão também permitir reduzir o potencial risco de incêndio florestal 
que afeta a área em causa. 

Este modelo de desenvolvimento assegura ainda, o respeito pelos valores patrimoniais existentes no 
território em causa, tendo-se localizado na Planta de Condicionantes os dois sítios arqueológicos 
identificados. O Regulamento do Plano estabelece ainda, a necessidade da presença de um 
arqueólogo/técnico especializado quando for iniciado o processo de urbanização de forma a assegurar o 
acompanhamento arqueológico nas ações de desmatação e de movimentação dos solos nesses locais 
(onde estejam integrados os sítios arqueológicos) e assegurar, a avaliação do estado de conservação 
desses sítios e caso se justifique, a identificação de medidas para a sua salvaguarda e proteção articuladas 
com a solução urbanística proposta. 



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

gugugugustavo da cunhastavo da cunhastavo da cunhastavo da cunha    ––––    consultoresconsultoresconsultoresconsultores 

 

Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Relatório Ambiental 
 

46

As restantes questões (Questões Estratégicas 4 e 5) complementam as questões estratégicas apontadas 
anteriormente. 

A QE4, ao promover uma mobilidade suave no interior do território em causa, vai permitir atenuar os riscos 
decorrentes da expansão do tráfego viário nomeadamente ao nível da poluição ambiental, visual e sonora, 
que teriam implicações diretas ao nível da qualidade ambiental e paisagística e na qualidade de vida da 
população residente e dos utentes. 

Através da QE5, a cobertura pretendida ao nível da rede de infraestruturas vai permitir minimizar o impacto 
da expansão urbana sobre o território em causa contribuindo para evitar potenciais disfunções ambientais 
normalmente associadas à pressão sobre os recursos e sua contaminação, permitindo ainda melhorar a 
qualidade de vida da população e dos utentes da área em causa. 

Essa infraestruturação do território vai ainda contribuir para eliminar as anomalias detetadas e relacionadas 
com insuficiências da rede pública de saneamento e da impermeabilização das fossas sépticas que 
conduzem à contaminação dos lençóis freáticos. Contribui ainda, para o encerramento de furos/captações 
atualmente existentes nessa zona (utilizados sobretudo para rega), salvaguardando-se a fragilidade do 
sistema aquífero em causa.  

Os acréscimos previstos ao nível do consumo da água irão ser colmatados com o reforço da rede de 
abastecimento de água já existente, a qual será dimensionada em função da expansão urbana prevista, 
motivo pelo qual não se prevê que se venham a estabelecer riscos ao nível da disponibilidade hídrica e do 
aquífero local. 
 
A rede de drenagem de águas residuais e pluviais vai ainda permitir eliminar disfunções ambientais e 
situações de risco natural (inundações) atualmente existentes nomeadamente associadas ao escoamento 
das águas para a ribeira do Vale das Almas.  
 
Apesar de se prever um acréscimo ao nível dos consumos energéticos e a expansão da rede já existente, a 
proposta do PU integra no seu conceito e desenho urbano princípios da construção sustentável e de boas 
praticas ambientais que corresponde a um conceito associado à ocupação pretendida para a área em 
causa (centro tecnológico, de investigação e desenvolvimento). Ao nível do sistema de iluminação pública 
prevê-se a colocação de projetores equipados com Leeds, de forma a diminuir o consumo energético. 

Ao nível das infraestruturas viárias, e prevendo-se um acréscimo do tráfego rodoviário, o PU introduz um 
conjunto de medidas de forma a minimizar esse efeito ao nível do ruído e da qualidade do ar e do seu 
impacto na paisagem nomeadamente através da arborização das vias (criando barreiras de redução da 
propaganda do som que funcionam igualmente como sumidouro de carbono) e da redução da dimensão 
dos canais rodoviários e colocação de barreiras de redução da velocidade, estabelecendo ainda regras 
para o estacionamento e a criação de parques de estacionamento dissuasores. Promove ainda a 
mobilidade suave dentro da área em causa, introduzindo a circulação pedonal e ciclável, o comboio ligeiro e 
promove o sistema de Bus Rapid Transit (BRT) de forma a libertar a área em causa da exclusiva circulação 
automóvel. 
 
Face ao exposto, conclui-se que os potenciais riscos riscos riscos riscos que decorrem da expansão urbana encontram-se 
acautelados no plano. O PU considera esses riscos, desenvolvendo medidas que promovem a sua 
eliminação ou minimização pelo que se conclui, que as questões estratégicas da proposta do PU 
relativamente ao fator crítico considerado geram um impacto global positivo. 
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4.1.3. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO DE URBANIZAÇÃO 

Na ausência das intervenções preconizadas no PU será de prever uma manutenção do estado atual ou um 
afastamento progressivo desta parcela do território concelhio, em relação a alguns dos objetivos e metas 
fixadas em matéria de ambiente e sustentabilidade.  

Nesse caso, manter-se-ão os pontos fracos e as ameaças identificadas, acentuando-se a vulnerabilidade 
do território em causa, com consequências negativas não só ao nível do ordenamento do território, mas 
também a nível ambiental e paisagístico e da qualidade de vida da população, destacando-se as seguintes: 

• Manutenção do atual modelo de expansão urbana com ausência de espaços públicos qualificados 
e aumento da pressão e afetação dos recursos, e da degradação do ambiente e paisagem; 

• Crescente fragilidade do recurso água (poluição, sobre-exploração, declínio níveis piezométricos); 

• Degradação dos ecossistemas, perda de biodiversidade com inevitável degradação da qualidade 
do ambiente e da paisagem com consequente desvalorização socioeconómica do espaço e 
progressiva degradação da qualidade de vida da população residente; 

• Potencial agravamento dos níveis sonoros e da qualidade do ar decorrentes do natural aumento do 
fluxo de tráfego e ausência de infraestruturas viárias e de oferta de estacionamento dimensionados 
para esse efeito; 

• Agravamento das situações de risco identificadas relacionadas com a suscetibilidade do território à 
ocorrência de incêndios florestais e risco de cheias; 

• Perda de valores patrimoniais. 

 

 

4.2. FATOR CRÍTICO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E POTENCIAL HUMANO 

De acordo com os critérios identificados, a análise do Fator Crítico Desenvolvimento Económico e Potencial 
Humano incide sobre os seguintes critérios e respetivos indicadores tal como representados na Tabela 
seguinte: 

 

Tabela 18| Critérios e indicadores de avaliação para o Fator Crítico Desenvolvimento Económico e Potencial Humano 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Estrutura Empresarial e I&D 

N.º de estabelecimentos instalados por ramo de atividade 

Volume de negócios das empresas sediadas no concelho 

N.º de empresas I&D 

Qualificação dos Recursos Humanos 
Potencial Ativo Qualificado 

Habilitações académicas da população residente 

Emprego 
Evolução do emprego por ramos de atividade 

Taxa de atividade 
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4.2.1. SITUAÇÃO ATUAL 

4.2.1.1.  ESTRUTURA EMPRESARIAL E I&D 

• NNNNÚMERO DE ÚMERO DE ÚMERO DE ÚMERO DE EEEESTABSTABSTABSTABELECIMENTOS INSTALADELECIMENTOS INSTALADELECIMENTOS INSTALADELECIMENTOS INSTALADOS POR RAMO DE ATIVIOS POR RAMO DE ATIVIOS POR RAMO DE ATIVIOS POR RAMO DE ATIVIDADEDADEDADEDADE 
 

O gráfico seguinte apresenta a distribuição de empresas com sede no município de Faro por ramos de 
atividades, tal como definidas pela Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3 (CAE-
Rev.3) para os anos de 2008 e 2010.  

Analisando os dados apresentados, e apesar dos dados globais do INE referirem uma quebra no número 
de empresas com sede no município de Faro (cerca de -2%) conclui-se que, e no período considerado 
(2008-2010), o perfil da estrutura empresarial no município manteve-se relativamente estável.  

Nesse âmbito, destacam-se 6 ramos de atividade: Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos (G) com um peso de 18,6% no conjunto dessas atividades; Atividades 
administrativas e dos serviços de apoio (N) com um peso de 14,8%; Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares (M) com um peso de 11,2%; Construção (F) com um peso de 9,6%; Atividades de saúde 
humana e apoio social (Q) com um peso de 8,8% e Alojamento, restauração e similares (I) com um peso de 
7,6%. 

Estes 6 ramos de atividade correspondem a 71% do total das empresas sediadas no município de Faro em 
2010. 

Realça-se, e para o período considerado (2008-2010), o forte crescimento das Atividades Administrativas e 
dos Serviços de apoio (N) e das atividades relacionadas com a Agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca (A03) e também (mas com menor expressão) das Atividades    de saúde humana e apoio social (Q) e a 
retração global observada, com particular destaque para o ramo da Construção (F), Outras atividades e 
serviços (S) e Comércio por grosso e a retalho/reparação de veículos e motociclos (G). 

 

Gráfico 3| Empresas com sede no município de Faro por ramo de atividade em 2008 e 2010  

 
Fonte| INE (CAE-Rev.3) 

 
A03 – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; D – Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio; E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio 
por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento, restauração e similares; J – 
Atividades de informação e de comunicação; K – Atividades financeiras e de seguros; L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, 
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científicas, técnicas e similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O – Administração pública e Defesa; Segurança social 
obrigatória; P – Educação; Q – Atividades de saúde humana e apoio social; R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S – 
Outras atividades de serviços 
 

• VVVVOLUME DE NEGÓCIOS DAOLUME DE NEGÓCIOS DAOLUME DE NEGÓCIOS DAOLUME DE NEGÓCIOS DAS EMPRESAS SEDIADAS S EMPRESAS SEDIADAS S EMPRESAS SEDIADAS S EMPRESAS SEDIADAS NO CONCELHONO CONCELHONO CONCELHONO CONCELHO    

O Gráfico seguinte, representa a evolução do volume de negócios (milhares €) das empresas sediadas no 
concelho de Faro entre 1999 e 2010. 

 

Gráfico 4|Volume de negócios das sociedades com sede no município de Faro 

 
Nota| Não existem dados relativos ao ano de 2006 

Fonte| INE  

Os dados apresentados registam um aumento progressivo do volume de negócios das empresas com sede 
em Faro, mas com uma ligeira retração entre 2001 e 2002, 2004 e 2005 (onde se registou a mais acentuada 
diminuição do volume de negócios) e entre 2008 e 2010.  

Em 2008 registou-se o valor mais elevado de sempre (1.712.164 €), observando-se no entanto, e tal como já 
referido, uma retração no volume de negócios nos anos seguintes: em 2009 (1.609.245 €) e 2010 (1.545.630 
€). 

Em 2010, ao nível do volume de negócios das sociedades com sede no município, destaca-se o peso do 
volume de negócios das empresas do ramo de atividade relacionado com o Comércio por grosso e a 
retalho/reparação de veículos automóveis e motociclos (G) que representa em 2010 (e apesar de um 
decréscimo registado entre 2008 e 2010), 44,8% desse volume de negócios.  

Destaca-se também o peso e o acréscimo registado ao nível das sociedades do ramo das Atividades de 
saúde humana e apoio social (Q) e o peso do volume de negócios das sociedades do ramo da construção 
(F) que sofreram no entanto, um decréscimo acentuado no período considerado. 

No seu conjunto, o peso do volume total de negócios das sociedades com sede no município de Faro 
desses três ramos de atividade era, em 2010, de 67%.  
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Gráfico 5|Peso do volume de negócios das sociedades com sede no município de Faro por ramo de atividade em 2008 e 2010 
(CAE-Rev.3) 

 
Fonte| INE 

A03 – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; E – Captação, tratamento e 
distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento, restauração e similares; J – Atividades de informação e de comunicação; 
L – Atividades imobiliárias; M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; P – 
Educação; Q – Atividades de saúde humana e apoio social; R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S – Outras atividades 
de serviços 

 

Além da diminuição do peso do volume de negócios de empresas do ramo de atividade relacionadas com o 
Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (G) e de empresas do 
ramo da Construção (F), destaca-se ainda a diminuição observada ao nível das empresas do ramo das 
Atividades imobiliárias (L), Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M), Atividades 
administrativas e dos serviços de apoio (N) e ainda do ramo das Indústrias extrativas (B) e Indústrias 
transformadoras (C). 

 

• N.N.N.N.º DE EMPRESAS º DE EMPRESAS º DE EMPRESAS º DE EMPRESAS DE DE DE DE I&DI&DI&DI&D        

As empresas de I&D correspondem a empresas que apostam em projetos de Investigação e 
Desenvolvimento que se constituem como um importante fator de desenvolvimento económico 
encontrando-se essas empresas, na sua maioria, associadas a unidades especializadas ou centros de 
pesquisa de empresas, universidades ou ao próprio Estado. 

O Estudo de Caracterização da Estrutura Económica do Algarve (CRIA/2008) revela que no Algarve, é o 
Ensino Superior que executa parte substancial de I&D (82,7%) cabendo às Empresas e ao Estado uma parte 
diminuta dessa despesa (8,8 e 8,5%, respetivamente).  

Para o País, em geral, os sectores de execução de I&D são mais fragmentados. Apesar do domínio do 
Ensino Superior (36,7%), as Empresas têm também um papel relevante (31,8% das despesas em I&D) 
cabendo ao Estado uma intervenção menor (20,7%).  
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Gráfico 6|Sectores de execução de I&D (%) 

 
Fonte| CRIA.2008 

 

No Algarve, esse investimento encontra-se essencialmente associado à Universidade do Algarve (UAlg).  

De facto, o Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA) da Universidade do Algarve tem vindo a 
trabalhar desde a sua génese (2003) no apoio ao empreendedorismo e à criação de start-ups e spin-offs.  

− StartStartStartStart----upupupup: é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que conta com 
projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. Por ser jovem 
e estar implantando uma ideia no mercado, outra característica das start-ups é possuir risco envolvido no 
negócio. Mas, apesar disso, são empreendimentos com baixos custos iniciais e são altamente escaláveis, ou 
seja, possuem uma expectativa de crescimento muito grande quando dão certo. Essas empresas, 
normalmente de base tecnológica, possuem espírito empreendedor e uma constante busca por um modelo de 
negócio inovador. Este modelo de negócios é a maneira como a start-up gera valor – ou seja, como transforma 
seu trabalho em dinheiro. 

− SpinSpinSpinSpin----offoffoffoff : é um termo em inglês utilizado para descrever uma nova empresa que nasceu a partir de um grupo 
de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o 
objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. É comum que estas se estabeleçam em 
incubadoras de empresas ou áreas de concentração de empresas de alta tecnologia. 

 

Desde 2005, o CRIA apoiou a constituição e desenvolvimento de 35 ideias de negócio, das quais cerca de 
80% continuam hoje em dia, a laborar.  

O quadro seguinte (e de acordo com o Plano Regional de Inovação do Algarve /PRIA) descreve as 
unidades/empresas de I&D que existiam no município de Faro, em 2007, por sector. 
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Tabela 19|Unidades/Empresas de I&D identificadas por sector no município de Faro (2007) 

Sector Unidades/Empresas de I&D (exemplos) 

Agroalimentar Escola Superior de Tecnologia (EST): Área Departamental de Engenharia Alimentar Faculdade de 
Engenharia e Recursos Naturais (FERN) que acolheu o CDCTPV (Centro de Desenvolvimento de 

Ciências e Técnicas de Produção Vegetal) 

Mar – Pescas e 
Aquacultura 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) 

Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) 

Energias Renováveis UAlg: Construção e gestão de Edifícios e a monitorização e avaliação de consumos Escola Superior 
de Tecnologia: GREEN – Grupos de Estudos Energéticos e HIDROTEC – Hidrodinâmica e Ambiente 

Centro de Investigação Tecnológica do Algarve (CINTAL) 

Turismo/ Lazer Centro de Investigação da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) Centro de 
Investigação em Turismo e Lazer (CITL) 

Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo (CIITT) 

Ciências da Vida/ 
Saúde/ Recuperação 

Rede de Centros enquadrados pela UA: Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural; Centro de 
Ciências do Mar do Algarve; Centro de Química Biológica; Centro de Sistemas Inteligentes; Grupo 

de Neurociências Cognitivas 

Atualmente as unidades laboratoriais estão localizadas em espaços atribuídos à FERN e à FCT: 
Laboratório de Biologia Molecular; Laboratório de Biofísica; Laboratório de Engenharia Biológica e 
Biotecnologia; Laboratório de Biologia Computacional; Laboratórios de Bio sensores; Laboratório 

de Cultura Celular e Animal. 

Novas Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação, 
Multimédia e Sistemas 

Inteligentes 

Os Centros de I&D enquadrados pela UAlg na NTIC, multimédia e sistemas inteligentes são, 
fundamentalmente: Centro de Sistemas Inteligentes (CSI); Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e 

Telecomunicações (CEOT); Laboratório de Sistemas de Telecomunicações 

Empresas com Serviços de consultoria Informática (Algardata, Megaflop, Visual Forma, …). 

Fonte| PRIA 

 

Num estudo de mercado elaborado para o Parque Tecnológico do Algarve (entre 2007 e 2010) constatou-se 
que foram criadas 21 empresas no seio da Universidade do Algarve (7 spin-offs e 14 start ups) com 
destaque para o sector do “Mar” com um total de 5 empresas criadas e do “Turismo” com 4 empresas 
criadas (Gráfico seguinte). 

 

 

Gráfico 7|Número Spin-offs e Start-ups criadas na Universidade do Algarve por sector, entre 2007 e 2010 

 

Fonte| PRIA 
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4.2.1.2. QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  

• PPPPOTENCIAL OTENCIAL OTENCIAL OTENCIAL AAAATIVO TIVO TIVO TIVO QQQQUALIFICADOUALIFICADOUALIFICADOUALIFICADO    

A existência de uma população com habilitações literárias superiores é um importante fator competitivo para 
qualquer município, principalmente quando se pretende implementar um Pólo Tecnológico, como é o caso. 

Uma vez que os Censos não disponibilizam dados de qualificação filtrados pela idade dos indivíduos, 
recorreu-se a um indicador composto6 que estabelece a proporção de indivíduos com o ensino superior, por 
grupo etário suscetível de já ter completado esse nível de ensino (ou com idade superior a 25 anos), a que 
se denominou de Potencial Ativo Qualificado (PAQ). 

Nesse âmbito, a tabela seguinte, mostra os dados relativamente ao município de Faro e compara com a 
realidade da região do Algarve. Verifica-se que, e para a região do Algarve, este indicador tem vindo a 
aumentar, assim como para a generalidade das freguesias do concelho de Faro, o que reflete uma melhoria 
dos níveis de habilitação académica dos residentes, que poderá estar também relacionado com o 
surgimento de mais cursos de ensino superior na região do Algarve. 

Para o total do Concelho e para a freguesia de Faro (Sé) observou-se no entanto, uma retração no período 
considerado. 

Tabela 20|Evolução do indicador PAQ na região do Algarve e concelho de Faro (1991- 2011) 

 
PAQ (%) 

Unidade Territorial 1991 2001 2011 

Região Algarve 3,00 12,78 14,02 

Município Faro 6,31 23,55 22,78 

Conceição --- 10,12 11,87 

Estói --- 11,36 13,44 

Santa Bárbara de Nexe --- 14,93 16,55 

Faro (São Pedro) --- 22,46 23,21 

Faro (Sé) --- 26,40 24,64 

Montenegro --- 27,30 28,01 
Fonte| INE 

 
Em 2011, a freguesia de Montenegro é a que regista o valor mais elevado, com 28% de Potencial Ativo 
Qualificado o que poderá estar relacionado com a proximidade aos principais equipamentos de ensino 
superior existentes no concelho e que fazem parte da Universidade do Algarve (Campus de Gambelas, 
Escola Superior de Enfermagem, Campus da Penha). 

• HHHHABILITAÇÕES ACADÉMICABILITAÇÕES ACADÉMICABILITAÇÕES ACADÉMICABILITAÇÕES ACADÉMICAS DA POPULAÇÃO RESIAS DA POPULAÇÃO RESIAS DA POPULAÇÃO RESIAS DA POPULAÇÃO RESIDENTEDENTEDENTEDENTE    

Na figura seguinte é apresentada a População residente da região do Algarve e do município de Faro pelos 
níveis de ensino, para o ano de 2011. 

Atendendo aos dados estatísticos existentes para os anos de 2001 e 2011 (INE) verificamos que, e tanto 
para a região do Algarve como para o Concelho de Faro registou-se um aumento da população em todos 
os níveis de ensino, exceto no 1º Ciclo (EB1) e no Secundário onde se observou um forte decréscimo.  

Também se observou um acréscimo importante ao nível da população sem qualquer nível de ensino. 

                                                        
6 “Guia de Portugal” (Municípia, SA/março 2006) 
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Em 2011, o total de população apenas com o Ensino Básico abrange quase metade da população do 
concelho (47,1%) e mais de metade da população da região (52,7%). Destaca-se, em ambas as unidades 
territoriais, o peso da população com o 1º ano do Ensino Básico e da população sem qualquer nível de 
ensino.  
 
Ao nível do concelho de Faro, apenas os quantitativos de população com Ensino Superior (17,2%) e 
Secundário (16,1%), superam os quantitativos registados para a Região. 
 

 

Gráfico 8|População Residente na Região do Algarve e Concelho de Faro, por Níveis de Ensino (2011) 

 

Região do Algarve Concelho de Faro 

    

  
 

Fonte| INE 
 

Atendendo aos dados existentes ao nível da freguesia de Montenegro (INE) para os anos de 2001 e 2011 
observa-se o seguinte: 

• Aumento da população sem nenhum nível de escolaridade 

• Diminuição da população com o 1º Ciclo do Ensino Básico 

• Aumento da população com o 2º e o 3º Ciclo do Ensino Básico 

• Aumento de população residente com o Ensino Secundário 

• Aumento da população com o Ensino Pós-secundário 

• Aumento de população com o nível de Ensino Superior (a freguesia de Montenegro foi a que 

registou um maior aumento em relação às restantes freguesias do concelho) 

 
 

4.2.1.3. EMPREGO  

• EEEEVOLUÇÃO DO EMPREGO PVOLUÇÃO DO EMPREGO PVOLUÇÃO DO EMPREGO PVOLUÇÃO DO EMPREGO POR RAMOS DE ATIVIDADOR RAMOS DE ATIVIDADOR RAMOS DE ATIVIDADOR RAMOS DE ATIVIDADE E E E     

De acordo com o gráfico seguinte, e atendendo aos ramos de atividade estabelecidos na CAE (Rev.3), 
destacam-se para o concelho de Faro, e tanto em 2008 como em 2011, 4 ramos de atividades que 
correspondem aos que concentram maior número de pessoas ao seu serviço.  

De facto, e em 2011, cerca de 23% das pessoas ao serviço das sociedades com sede no município 
trabalhavam no Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (G), 15% 
trabalhavam no ramo Atividades de saúde humana e apoio social (Q), cerca de 12% pertenciam ao ramo da 



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

gugugugustavo da cunhastavo da cunhastavo da cunhastavo da cunha    ––––    consultoresconsultoresconsultoresconsultores 

 

Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Relatório Ambiental 
 

55

Construção (F), e 10% das pessoas trabalhavam no ramo de atividade Alojamento, restauração e similares 
(I). 

Destaca-se, nesse período, o forte crescimento observado ao nível do ramo da Agricultura, produção 
animal, caça, floresta e pesca (A03), nas Atividades Administrativas e dos serviços de apoio (N) e ainda nas 
Atividades de saúde humana e apoio social (Q) e o forte decréscimo observado nas Indústrias Extrativas (B) 
e na Construção (F). 

 
Gráfico 9| Número de pessoas ao serviço das sociedades com sede no município de Faro por ramo de atividade (2008/2011) 

 

 
Fonte| INE 

A03 – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B – Indústrias extrativas; C – Indústrias transformadoras; E – Captação, tratamento e distribuição de 
água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H 
– Transportes e armazenagem; I – Alojamento, restauração e similares; J – Atividades de informação e de comunicação; L – Atividades imobiliárias; M – 
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio; P – Educação; Q – Atividades de saúde 
humana e apoio social; R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; S – Outras atividades de serviços 

 

Para a freguesia de Montenegro, os dados do INE (2011) destacam 8 ramos de atividade, onde se 
concentra mais de metade (53%) da população residente empregada: 

� Ensino Básico (pré-escolar, ciclos, secundário, superior e não superior) – empregando 12,1% da 

população residente na freguesia 

� Comércio a Retalho – 11,1% 

� Atividades de Saúde Humana – 7,2% 

� Restaurantes e estabelecimentos de bebidas – 5,4% 

� Construção de Edifícios (residenciais e não residenciais) – 5,2% 

� Administração pública em geral, económica e social – 4,5% 

� Atividades auxiliares dos transportes – 3,8% 

� Estabelecimentos Hoteleiros – 3,8% 
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• TTTTAXA DE ATIVIDADEAXA DE ATIVIDADEAXA DE ATIVIDADEAXA DE ATIVIDADE    

De acordo com os resultados dos Censos 2011, e para a Região do Algarve, a taxa de atividade (48,9%) 
situou-se ligeiramente acima da taxa nacional (48,2%), situação oposta à verificada em 1991.  

Albufeira foi, em 2011, o concelho da região com a mais elevada taxa de atividade, atingindo os 55,2%, 
seguindo-se o concelho de Faro, com valores próximos dos 51%.  

Na Tabela seguinte é apresentada a taxa de atividade no município de Faro e suas freguesias em 1991 e 
2011. 

 

Tabela 21|Taxa de atividade no município de Faro e suas freguesias em 1991 e 2011 

 
Taxa de Atividade 

 1991 2011 

 
Total H M Total H M 

FARO 46,2 55,2 37,8 51,0 53,0 49,2 
Conceição 49,7 61,1 38,2 50,7 54,2 47,1 
Estói 41,3 55,5 27,3 44,9 48,8 41,3 
Santa Bárbara de Nexe 32,5 45,9 19,4 41,3 46,4 36,3 
Faro (São Pedro) 46,6 55,6 38,3 51,3 53,4 49,4 
Faro (Sé) 48,2 55,5 41,7 51,8 52,9 50,8 
Montenegro 47,8 57,0 38,5 55,4 57,2 53,7 

Fonte| INE  

 

De acordo com os dados apresentados verificamos que existe nesse período, um aumento da taxa de 
atividade no município de Faro. Em 1991, as freguesias de Conceição, Faro (Sé e São Pedro) e Montenegro 
correspondem às que apresentam uma maior taxa de atividade. Em 2011, as freguesias com maior taxa de 
atividade foram exatamente as mesmas, registando-se um acréscimo significativo na freguesia de 
Montenegro. 

A taxa de atividade masculina é sempre mais expressiva quando comparada com a taxa de atividade 
feminina. No entanto entre 1991 e 2011 verificou-se um importante decréscimo dessa taxa masculina nas 
freguesias do concelho, com exceção das freguesias de Stª Bárbara de Nexe e Montenegro que 
continuaram a registar um acréscimo nesse período. 

Observa-se ainda, e nesse período, um aumento generalizado da taxa de atividade feminina em todas as 
freguesias do concelho de Faro, refletindo uma entrada no mercado de trabalho desta população. 

 

4.2.1.4. SÍNTESE DA SITUAÇÃO ATUAL  

No quadro seguinte é apresentada a análise SWOT para o Fator Crítico Desenvolvimento Económico e 
Potencial Humano, permitindo completar o diagnóstico global do estado atual do ambiente através de uma 
avaliação sintética dos seus pontos fortes/fracos e oportunidades/ameaças detetadas. 
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Tabela 22|Análise SWOT para o Fator Crítico Desenvolvimento Económico e Potencial Humano 

FFFFATORES ATORES ATORES ATORES IIIINTERNOSNTERNOSNTERNOSNTERNOS    FFFFATORES ATORES ATORES ATORES EEEEXTERNOSXTERNOSXTERNOSXTERNOS    

PPPPONTOS ONTOS ONTOS ONTOS FFFFORTESORTESORTESORTES    PPPPONTOS ONTOS ONTOS ONTOS FFFFRACOSRACOSRACOSRACOS    OOOOPORTUNIDPORTUNIDPORTUNIDPORTUNIDADESADESADESADES    AAAAMEAÇASMEAÇASMEAÇASMEAÇAS    

� Presença de empresas 
de I&D, de Know-how na 
área de investigação, 
inovação e proximidade 
à UAlg e a outros 
centros de investigação 

 

� Potencial Ativo 
Qualificado elevado no 
concelho e na freguesia 
de Montenegro 

 

� Aumento da população 
com o 2º e 3º nível de 
ensino básico e superior 
na freguesia de 
Montenegro 

 

� Evolução positiva da 
taxa de atividade no 
concelho e freguesia de 
Montenegro 

 

� Acréscimo significativo 
da taxa de atividade 
feminina na freguesia  

 

 

�  Ligeira quebra (em 
2010) no número de 
empresas com sede no 
município  

 

� Ligeira quebra (em 
2010) no volume de 
negócios das empresas 
com sede em Faro 

 

� Aumento da população 
(2001/ 2011) sem 
nenhum nível de 
qualificação e sem o 1º 
ciclo do ensino básico 
no concelho e freguesia 
de Montenegro 

 

� Ausência de empresas 
qualificadas na área de 
intervenção do PU que 
garantam a atratividade 
e qualificação funcional 
local 

 

 

� Afirmação de uma rede 
de polos tecnológicos e 
parques empresariais na 
Região 

 

� Incentivo ao 
empreendedorismo e 
modernização das 
empresas 

 

� Incentivo à produção de 
serviços/produtos de 
elevado valor 
acrescentado, intensivos 
em tecnologia de ponta 

 

� Associar o ensino superior 
à criação e 
desenvolvimento de 
empresas de I&D 

 

� Diversificação da 
estrutura económica e de 
equipamentos e 
estruturas de apoio a 
essas atividades 

 

� Aumento da 
produtividade e 
competitividade municipal 
e regional 

 

� Criação de postos de 
trabalho e qualificação da 
mão-de-obra 

 

� Retenção de população 
ativa 

 

� Retração do 
investimento privado e 
público e consequente 
aumento do 
desemprego  

 

� Baixo índice de 
investimento em 
modernização e 
investigação tecnológica 
agravadas pela atual 
conjuntura económica 

 

� Estrutura económica 
com fortes 
características sazonais 
e muito centrada na 
atividade turística  

 

� Ausência de visão 
conjunta e planeamento 
entre polos de 
investigação e inovação  

 

� Fraca capacidade de 
retenção dos recursos 
humanos qualificados na 
Região 

 

� Crescimento de 
atividades económicas 
pouco qualificadas e 
atrativas 

 

 

4.2.2.  OPORTUNIDADE E RISCOS 

A tabela seguinte, permite sintetizar os efeitos ambientais (as oportunidades e riscos) mais significativos 
decorrentes da implementação das questões estratégicas do PU, em relação ao Fator Crítico 
Desenvolvimento Económico e Potencial Humano. 
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Tabela 23| Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico Desenvolvimento Económico e Potencial Humano 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE) 

CRITÉRIOSCRITÉRIOSCRITÉRIOSCRITÉRIOS    

EEEESTRUTURA STRUTURA STRUTURA STRUTURA 
EMPRESARIAL E EMPRESARIAL E EMPRESARIAL E EMPRESARIAL E 

I&DI&DI&DI&D    

QQQQUALIFICAÇÃO UALIFICAÇÃO UALIFICAÇÃO UALIFICAÇÃO 
DOS DOS DOS DOS RRRRECURSOS ECURSOS ECURSOS ECURSOS 

HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS    
EEEEMPREGOMPREGOMPREGOMPREGO    

QE1QE1QE1QE1    
Desenvolver uma área empresarial associada 

à investigação, industria e tecnologia ++++    ++++    ++++    

QE2QE2QE2QE2    
Promover a reestruturação, renovação e/ou 

consolidação do tecido urbano ++++    0 ++++    

QE3QE3QE3QE3    
Promover uma ocupação sustentável da área 

de intervenção ++++    0 ++++    

QE4QE4QE4QE4    
Criar uma rede de percursos de mobilidade 

suave ++++    0 0 

QE5QE5QE5QE5    
Melhorar os níveis de cobertura por parte das 

principais infraestruturas urbanas ++++    0 0 

QE6QE6QE6QE6    
Prever zonas para novas unidades de 

equipamentos e de estabelecimentos de 
utilização coletiva 

++++    ++++    ++++    

(+) Oportunidade; (-) Risco; (0) Sem relação direta 

 

Tal como a tabela anterior o demonstra, destaca-se a Questão Estratégica 1 (QE 1), pela oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidade que 
confere aos critérios considerados. 
 
A criação de um Pólo Tecnológico representa uma oportunidade de se alterar/dinamizar a estrutura 
empresarial local e de atrair empresas especializadas e de incentivar a criação de emprego diretamente 
dirigida para uma população mais qualificada. Indiretamente, e pela atratividade territorial que cria, 
representa ainda uma oportunidade para potenciar o surgimento de novos sectores de atividades, outras 
empresas, serviços em outros sectores a montante e a jusante dessas atividades empresariais mais 
especializadas, com consequente impacto ao nível da criação de emprego. 
 
Destacam-se nesse âmbito também, as Questões Estratégicas 2 (QE 2) e 6 (QE 6) as quais se relacionam 
com a reestruturação, renovação e consolidação da imagem urbana e com a oferta de um espaço e 
equipamentos coletivos públicos que potenciam o seu caráter de centralidade e que se constituem como 
um fator fundamental para a atratividade dessa área urbana, criando condições e espaços atrativos para as 
empresas, e espaços de residência e de lazer de qualidade para os recursos humanos potenciando ainda, 
a criação de emprego. Indiretamente, e dependendo da tipologia dos equipamentos a instalar, poderão 
ainda criar-se condições para a qualificação dos recursos humanos. 

A Questão Estratégica 3 (QE 3) confere a oportunidade de integrar nas intervenções previstas, estratégias 
de sustentabilidade as quais, e juntamente com as Questões Estratégicas 4 (QE 4) e 5 (QE 5) - que ao 
intervirem ao nível da infraestruturação do território - se traduzem numa qualificação global do território 
criando condições de suporte às funções urbanas, evitando situações de conflito e disfunções ambientais 
que poderão decorrer dessa expansão urbana, traduzindo-se numa qualidade ambiental e paisagística 
fundamental e indispensável para a captação de empresas e consolidação da estrutura empresarial 
pretendida.  
 
Indiretamente e através das intervenções previstas (a criação de estruturas e equipamentos de apoio ao 
parque urbano e o afluxo de residentes) criam-se ainda condições favoráveis à captação de recursos 
humanos (residentes e trabalhadores) e consequentemente, à criação de emprego. 
 
Tal como a Matriz anterior o demonstra, as questões estratégicas do PU não potenciam riscos riscos riscos riscos para o fator 
crítico considerado. 
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4.2.3. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO DE URBANIZAÇÃO 

Na ausência das intervenções preconizadas no PU será de prever uma manutenção do estado atual ou um 
afastamento progressivo desta parcela do território concelhio, em relação a alguns dos objetivos e metas 
fixadas em matéria de ambiente e sustentabilidade.  

Nesse caso, manter-se-ão os pontos fracos e as ameaças identificadas, acentuando-se a vulnerabilidade 
do território em causa, com consequências negativas ao nível da estrutura socioeconómica local (e 
concelhia), destacando-se as seguintes: 

• Manutenção do atual cenário de expansão urbana com consequências ao nível da baixa atratividade 
territorial e desvalorização socioeconómica da área em causa; 
 

• Consequente ausência de dinâmica económica e de investimento que se traduz numa ausência de 
oportunidades de emprego e acréscimo da saída de população ativa; 

 
• Fuga da população com níveis de escolaridade mais elevados; 

 
• Deslocação de oportunidades de investimento dirigidas para outras áreas do concelho ou para os 

concelhos envolventes beneficiando de outras oportunidades oferecidas e espaços qualificados. 
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4.3. FATOR CRÍTICO MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

De acordo com os critérios identificados, a análise do Fator Crítico Mobilidade e Acessibilidade incide 
naturalmente, sobre a mobilidade e acessibilidade do território em causa e respetivos indicadores tal como 
apresentados na tabela seguinte: 

 

Tabela 24|Critérios e indicadores de avaliação para o Fator Crítico Mobilidade e Acessibilidade 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Mobilidade e 

Acessibilidade 

Evolução da repartição modal dos movimentos pendulares 

Rede de transportes públicos 

Estrutura da Rede viária 

Extensão de percursos pedonais e ciclovias 
 

4.3.1. SITUAÇÃO ATUAL 

4.3.1.1. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

• EEEEVOLUÇÃO DA VOLUÇÃO DA VOLUÇÃO DA VOLUÇÃO DA RRRREPARTIÇÃO EPARTIÇÃO EPARTIÇÃO EPARTIÇÃO MMMMODAL DOS ODAL DOS ODAL DOS ODAL DOS MMMMOVIMENTOS PENDULARESOVIMENTOS PENDULARESOVIMENTOS PENDULARESOVIMENTOS PENDULARES        

De acordo com os dados estatísticos disponíveis (INE), a evolução das deslocações pendulares entre 1991 
e 2011 demonstra alterações substanciais nos hábitos de mobilidade dos residentes de Faro.  

Com efeito, e tanto ao nível do concelho de Faro, como da freguesia de Montenegro, observa-se (e nesse 
período intercensitário) um forte decréscimo da população a trabalhar/estudar na própria freguesia onde 
reside e um acentuar de deslocações, para o trabalho ou estudo, para fora das freguesias de residência e 
mesmo para fora do concelho, o que significa que existem mais pessoas em trânsito, sobretudo em 
transporte individual como mais à frente se poderá constatar.  

Os gráficos seguintes mostram o peso da população segundo o local de trabalho ou estudo nos momentos 
censitários de 1991 e 2011 no município de Faro e na freguesia de Montenegro. 

 

Gráfico 10|População segundo o local de trabalho ou estudo em 1991 e 2011 (%) 

  
Fonte| INE 
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Em 1991, a maioria da população residente no concelho de Faro (65,9%) e na freguesia de Montenegro 
(66,8%), trabalhava ou estudava na freguesia onde residem, baixando essa relação, em 2011, para os 
42,9% e 34,3%, respetivamente. 

No entanto, e, apesar das taxas de variação censitária indicarem mudanças significativas na estrutura de 
deslocações, verifica-se sobretudo, um acentuar da mobilidade intra-freguesias: uma parte significativa dos 
residentes no concelho de Faro (38,2%) e na freguesia de Montenegro (cerca de 46,4%) deslocam-se para 
trabalhar ou estudar noutras freguesias do concelho de Faro. 

Apenas 18,9% da população do concelho de Faro e 19,3% da população da freguesia de Montenegro tem 
necessidade de se deslocar para trabalhar ou estudar noutros concelhos. 

No período intercensitário observado (1991-2011) registaram-se também alterações ao nível da repartição 
modal das deslocações no concelho de Faro, realçando-se uma forte quebra nas deslocações pendulares a 
pé e, em simultâneo, um forte crescimento das deslocações realizadas em automóvel ligeiro, sobretudo 
como condutor. 

Em 2011, e para o concelho (tal como o gráfico seguinte o demonstra), as deslocações pendulares 
realizam-se, predominante, em automóvel ligeiro – como condutor (46,2%), seguida das deslocações a pé 
(25,5%) e das deslocações em automóvel ligeiro como passageiro (17,6%). 

As deslocações por motociclo/bicicleta e as deslocações por transporte coletivo da empresa ou escolar 
registaram quebras nesse período. Registou-se ainda um significativo acréscimo nas deslocações por 
transporte coletivo público. 

Gráfico 11|Repartição modal das deslocações no concelho de Faro, 1991-2011  

 
Fonte| INE 

 

Ao nível da freguesia de Montenegro e apesar das deslocações por automóvel ligeiro – como condutor -, 
predominarem no período considerado, registou-se um forte crescimento das mesmas (em 2011) passando 
estas a corresponder a 56,9% das deslocações na freguesia, seguidas das deslocações em automóvel 
ligeiro – como passageiro (22,0%) que registaram igualmente, um acréscimo no período intercensitário 
observado (1991-2011). 

Observou-se ainda, um ligeiro acréscimo das deslocações por transporte coletivo público. 

As deslocações pedonais, as deslocações por motociclo/bicicleta e por transporte coletivo da empresa ou 
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escolar, registaram um importante decréscimo nesse período. 

Gráfico 12|Repartição modal das deslocações na freguesia de Montenegro em 1991 e 2011 (%) 
 

 
Fonte| Carta Social do Concelho de Faro (2008-2013) 

    

Deste modo, a análise da estrutura modal das deslocações pendulares revela que, e no decurso de uma 
década, o automóvel passou a constituir o modo de transporte dominante. 

• RRRREDE DEEDE DEEDE DEEDE DE    TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTESSSS    PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOSSSS    

Em 2011 (INE), no concelho de Faro, a utilização do transporte público coletivo representava cerca de 6,4% 
nos modos de deslocação dos residentes, enquanto na freguesia de Montenegro esse valor era 
ligeiramente inferior, na ordem dos 5,2%. 

Em termos de oferta de transporte coletivo, e de acordo com o Plano de Mobilidade Sustentável de Faro, a 
maior parte do serviço é prestado por transporte rodoviário sendo quase irrelevante o contributo do 
transporte ferroviário e fluvial.  

Centrando a atenção na oferta para a cidade de Faro, verifica-se que existem dois tipos de serviço: o 
serviço urbano, que serve as zonas limítrofes da cidade e assume uma natureza suburbana, sendo 
essencialmente procurados por ativos e estudantes e o Minibus aparentemente mais vocacionado para as 
deslocações de serviço e lazer, contando nos seus circuitos com paragens em pontos fulcrais na cidade 
como a Segurança Social, Centro de Saúde, Hospital Distrital e Fórum Algarve. 

A procura deste tipo de serviços reflete uma oscilação nas carreiras urbanas ao longo do ano, destacando-
se claramente o período estival, que gera a necessidade de reforço de algumas carreiras e um 
abrandamento de outras carreiras (motivado sobretudo pelo facto destas incluírem as deslocações 
escolares). Quanto ao serviço Minibus, o volume de procura é praticamente constante ao longo do ano. 

Relativamente ao transporte público coletivo, a área de intervenção é servida pelas seguintes carreiras 
urbanas:  

• Urbana 14 – Atalaia, Avenida, Praia de Faro 
• Urbana 15 – Avenida, Rotunda do Hospital, Gambelas 
• Urbana 16 – Avenida, Praia de Faro 
• Urbana 18 – Avenida, Penha, Gambelas (Linha Universitária). 

 

Estas carreiras encontram-se em funcionamento há algumas décadas e seguem um padrão tradicional de 
exploração que, genericamente, se identifica com percursos/horários que variam consoante a época – 
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escolar e verão –. Utilizam viaturas de lotação elevada (superior a 80 lugares) e têm uma vocação 
suburbana, já que saem do perímetro urbano da cidade e servem as suas zonas limítrofes e a construção 
dos horários não apresenta, em geral, frequência constante. 

 

Figura 17|Localização das paragens de transporte coletivo na envolvente do Plano de Urbanização 

 
Fonte| TIS 

A carreira Urbana 14, que pretende dar resposta às necessidades de transporte de munícipes residentes 
num bairro periférico de Montenegro, tem uma oferta relativamente reduzida nos dias úteis, sendo ainda 
menor durante os fins-de-semana. 

A carreira Urbana 15 tem o objetivo de servir a freguesia de Montenegro e reforçar a oferta de transporte 
público coletivo para a Universidade, servindo a população ativa e os estudantes que se movimentam entre 
esta freguesia e o centro da cidade de Faro. Funciona durante toda a semana, mas reduz praticamente a 
metade o nível de serviço aos fins-de-semana. 

A carreira Urbana 16 visa essencialmente servir a Praia de Faro. A oferta estende-se por todo o dia de modo 
equilibrado, registando-se todavia, uma ligeira quebra aos fins-de-semana. No seu percurso, entre a 
Avenida da República e a Praia de Faro, serve a área de intervenção. 

No caso da carreira Urbana 18, direcionada essencialmente para os estudantes e funcionários dos polos de 
ensino superior, o seu funcionamento acaba por cingir-se ao período com atividade mais intensa na 
Universidade, realizando-se igualmente com uma frequência praticamente constante ao longo de todo o 
período de funcionamento. 

Tendo em conta a oferta existente de carreiras/serviços, por um lado e, por outro, as frequências e o 
carácter urbano das carreiras identificadas, constata-se que a área de intervenção do Plano tem uma oferta 
apenas razoável de transporte coletivo. 
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• EEEESTRUTURA DA STRUTURA DA STRUTURA DA STRUTURA DA RRRREDE VIÁRIAEDE VIÁRIAEDE VIÁRIAEDE VIÁRIA    

A estrutura da rede viária da cidade de Faro é uma estrutura rádio concêntrica incompleta, em que o polo 
geométrico coincide com o polo funcional (centro da cidade), como se pode observar na figura abaixo. 
 
A estrutura viária principal da cidade de Faro foi influenciada pela fisiografia do território e é o resultado da 
evolução urbanística nos últimos anos. Afinal a cidade encontra-se limitada a Poente e a Sul pela Ria Formosa 
com a linha de Caminho-de-ferro a constituir uma barreira física que é transposta pela rede viária em poucos 
pontos: a Poente nos acessos à zona Poente da estação de Caminho-de-ferro e a Nascente nos acessos ao 
Porto Comercial. 

 
 

Figura 18|Rede viária na cidade de Faro  
 

 
Fonte| elaboração própria /Open Street Map do ArcGIS10 

 

A acessibilidade rodoviária regional à área de intervenção é constituída pelo IP1-A22 (Via Infante de Sagres), 
com ligação à Variante à EN125-4 (IC4) através do Nó de Santa Bárbara de Nexe/ Aeroporto e à EN2 através 
do Nó de Faro (Norte)/ Estói/ São Brás de Alportel. O IC4 permite a ligação de Faro ao IP1-A22 e, através da 
EN125-4, a Loulé enquanto a EN2 permite a ligação rodoviária entre Faro e São Brás de Alportel 
(intersectando, sensivelmente a meio do percurso, o IP1-A22). Por fim, a EN125-10, que intersecta o IC4 e a 
EN2, permite a ligação ao Aeroporto de Faro e à área de estudo. 
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Figura 19|Rede viária na área de intervenção do Plano de Urbanização 
 

 
Fonte| TIS 

No que respeita à acessibilidade direta à área de intervenção do Plano a mesma é realizada pelos seguintes 
eixos:  

• IC4 que, através do Nó com a EN125-10, assegura uma ligação Norte-Sul da área de intervenção do 
Plano ao IP1-A22, à ER125, à cidade de Loulé e ao centro da cidade de Faro;  
 

• EN125-10, estrada nacional que, servindo a Área/Plano (através de um nó rodoviário desnivelado), 
permite a ligação entre o Aeroporto de Faro, o IC4 e a EN2; 

 
• Rua Abel Viana, via municipal que permite a ligação entre a Área/Plano (contorna a área de 

intervenção a nascente) e o nó rodoviário com a EN125-10. 
 
Verifica-se assim, que a área de intervenção do Plano possui uma boa acessibilidade regional através de 
uma rede rodoviária estruturante de grande capacidade e com uma posição central em relação a essa 
estrutura rodoviária envolvente. Também os acessos diretos realizam-se atualmente através de uma rede 
rodoviária com boa capacidade e diretamente ligada à rede rodoviária de hierarquia superior. 

• EEEEXTENXTENXTENXTENSÃO DE PERCURSOS PEDSÃO DE PERCURSOS PEDSÃO DE PERCURSOS PEDSÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E CICLONAIS E CICLONAIS E CICLONAIS E CICLOVIASOVIASOVIASOVIAS  

De acordo com a informação disponibilizado no site dos Trilhos do Algarve 7, e no Guia de Percursos 
Terrestres (2012/Turismo de Portugal), existem no concelho de Faro, 5 percursos pedonais (trilhos) 
estabelecidos, perfazendo um total de quase 15 Kms. Nenhum desses trilhos tem relação com a área de 
intervenção do PU. 

Esses Trilhos referem-se aos seguintes: 

• Trilho do Centro Histórico de Faro (ida e volta com cerca de 3 Kms - Marina, Igreja da Misericórdia, 
Capela Nª. Sra. da Assunção, Centro de Ciência, Centro Histórico); 
 

• Trilho do Ludo-Aeroporto (cerca de 6 Km - Ria Formosa, Sapal, fauna e flora, salinas, Quinta do Lago, 
Faro, Ludo, Monte Negro); 

                                                        
7 http://www.trilhosdoalgarve.com 
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• Trilho do Ludo-Salinas (cerca de 8 Kms - Ria Formosa, Sapal, fauna e flora, salinas, Quinta do Lago, 
Faro, Ludo, Monte Negro); 
 

• Trilho do Circuito Interno de Faro (cerca de 6 Kms - Circuito de interpretação na Ria Formosa, Sapal, 
fauna e flora, salinas); 

 

• Trilho da Ilha da Culatra (cerca de 6 Kms - Circuito de interpretação na Ria Formosa, Dunas, fauna e 
flora, salinas) 
 

Para a Cidade de Faro, a autarquia define ainda um percurso pedonal de visita com cerca de 7 Kms, de rota 
circular com partida/chegada ao Parque de Lazer das Figuras.  

Na área de intervenção do PU não existem percursos pedonais estabelecidos. 

As Ecovias do Algarve fazem parte de uma estrutura definida para a Região do Algarve, a qual é constituída 
por 4 eixos principais: Ecovia do Litoral, Ecovia do Guadiana, Ecovia da Costa Vicentina e Ecovia do Interior. 

Esta Ecovia tem como objetivo ligar o Cabo de São Vicente a Vila Real de Santo António (ao longo de toda a 
faixa litoral do Algarve), atravessando 12 dos 16 municípios do Algarve, numa extensão de cerca de 214 Km 
com troços distintos (troços segregados e troços partilhados). 

O concelho de Faro é abrangido pela Ecovia do Litoral a qual “entra” no Concelho de Faro pelo Ludo, 
atravessa Gambelas, passa perto da ponte de Marchil e segue um percurso quase paralelo à linha de 
Caminho-de-ferro. 

Em Gambelas, essa ecovia, confina a Este, com a área de intervenção do PU. 

 

4.3.1.2. SÍNTESE DA SITUAÇÃO ATUAL  

Na tabela seguinte é apresentada a análise SWOT para o Fator Crítico para a Decisão Mobilidade e 
Acessibilidade, permitindo completar o diagnóstico global do estado atual do ambiente através de uma 
avaliação sintética dos seus pontos fortes/fracos e oportunidades/ameaças detetadas. 

 

Tabela 25|Análise SWOT para o Fator Crítico Mobilidade e Acessibilidade 

FFFFATORES ATORES ATORES ATORES IIIINTERNOSNTERNOSNTERNOSNTERNOS    FFFFATORES ATORES ATORES ATORES EEEEXTERNOSXTERNOSXTERNOSXTERNOS    

PPPPONTOS ONTOS ONTOS ONTOS FFFFORTESORTESORTESORTES    PPPPONTOSONTOSONTOSONTOS    FFFFRACOSRACOSRACOSRACOS    OOOOPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADES    AAAAMEAÇASMEAÇASMEAÇASMEAÇAS    

� Proximidade a eixos 
importantes com boas 
ligações nacionais, 
regionais e transnacionais 

 

� Posição central em relação 
à estrutura rodoviária 
existente 

 

� Boas condições de 
acessibilidade externa à 
área do Plano 

 

 

� Ausência de hierarquia 
viária  

 

� Perfis viários estreitos e 
proximidade das 
edificações às vias 

 

� Descaracterização dos 
arruamentos 

 

� Passeios diminutos e 

 

� Criação de uma rede viária 
hierarquizada, integrada e 
articulada com os espaços 
existentes  

 

� Melhoria dos traçados e 
perfis viários existentes 

 

� Criação de condições para 
a circulação pedonal e 
espaços públicos 
qualificados 

 

� Pressão urbanística 

 

� Contínua fraca procura 
do transporte coletivo de 
passageiros 

 

� Crescente utilização do 
transporte privado 

 

� Aumento do fluxo viário 
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� Proximidade da Ecovia do 
Algarve 

problemas de mobilidade 
pedonal 

 

� Ausência de condições 
para a circulação de 
bicicletas 

 

� A repartição modal das 
deslocações pendulares 
evidencia o predomínio da 
utilização do transporte 
ligeiro individual 

 

� Cobertura e frequências 
desajustadas do transporte 
coletivo rodoviário  

 

� Introdução da mobilidade 
sustentável e 
implementação da ecovia 
do Algarve 

 

� Articulação entre os vários 
modos de transportes 

 

� Implementação de 
políticas que 
desincentivem o uso do 
transporte particular 

 

� Criação de parques de 
estacionamento 
estrategicamente 
localizados 

 

� Ausência de condições 
para a circulação 
pedonal e bicicletas 

 

� Progressiva 
descaracterização dos 
arruamentos e 
degradação do espaço 
público  

 

� Acentuam-se as 
carências de 
estacionamento 

 

 

 
 
 

4.3.2. OPORTUNIDADE E RISCOS 

A tabela seguinte permite sintetizar os efeitos ambientais (as oportunidades e riscos) mais significativos 
decorrentes da implementação das questões estratégicas do PU, em relação ao Fator Crítico Mobilidade e 
Acessibilidade.  

 

Tabela 26| Oportunidades e Riscos para o Fator Crítico Mobilidade e Acessibilidades 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PU (QE)    

CRITÉRIOCRITÉRIOCRITÉRIOCRITÉRIO    

Mobilidade e 
Acessibilidade 

QE1QE1QE1QE1    
Desenvolver uma área empresarial 

associada à investigação, industria e 
tecnologia 

++++    

QE2QE2QE2QE2    
Promover a reestruturação, renovação 
e/ou consolidação do tecido urbano ++++    

QE3QE3QE3QE3    
Promover uma ocupação sustentável da 

área de intervenção ++++    

QE4QE4QE4QE4    
Criar uma rede de percursos de 

mobilidade suave ++++    

QE5QE5QE5QE5    
Melhorar os níveis de cobertura por parte 

das principais infraestruturas urbanas ++++    

QE6QE6QE6QE6    
Prever zonas para novas unidades de 

equipamentos e de estabelecimentos de 
utilização coletiva 

++++    

 (+) Oportunidade; (-) Risco; (0) Sem relação  

Tal como a tabela anterior demonstra, as questões estratégicas estabelecidas para o PU potenciam várias 
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades para o fator crítico considerado. 
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Pela oportunidade que conferem, destacam-se as questões estratégicas diretamente relacionadas a 
implementação do modelo urbano pretendido (QE 1, 2 e 6) que estabelece como condição indispensável 
para a sua qualificação e funcionalidade (e consequentemente, para a futura atratividade desse território), a 
necessidade de se implementar um sistema de acessibilidades e de mobilidade sustentável, funcional e 
articulado com as necessidades das funções urbanas instaladas. 
 
A promoção de uma ocupação sustentável da área de intervenção (QE 3) confere a oportunidade de se 
introduzirem preocupações ambientais e de sustentabilidade na programação das acessibilidades e 
mobilidade previstas para a área de intervenção do PU, nomeadamente ao nível do dimensionamento das 
vias (e no desenho urbano em geral), promovendo-se a implementação de soluções funcionais e ajustadas 
às necessidades em causa sem se descurar a sensibilidade do território e o impacto da construção dessas 
infraestruturas viárias ao nível dos recursos, assegurando ainda um conjunto de medidas que conjuguem 
uma boa gestão dessas infraestruturas, do tráfego automóvel e do estacionamento e um eficiente sistema 
de transportes públicos, promovendo ainda outros modos alternativos (QE4) nomeadamente de mobilidade 
suave integrados no sistema de transportes: vias pedonais, ciclovias, o comboio ligeiro e promove o 
sistema de Bus Rapid Transit (BRT). 
 
A infraestruturação do território prevista (QE 5) nomeadamente através da implementação de uma hierarquia 
viária constitui-se ainda, como uma oportunidade fundamental para a organização, qualificação e 
funcionalidade do território em causa e consequentemente, para uma melhoria da mobilidade e 
acessibilidade indispensáveis por sua vez, para a implementação da imagem urbana pretendida. 
 
Face às intervenções previstas, os potenciais riscosriscosriscosriscos identificados para o fator crítico considerado, e que se 
relacionam essencialmente com os efeitos decorrentes a expansão urbana prevista nomeadamente ao nível 
do acréscimo de utentes/residentes (sem ofertas ajustadas de transportes) e o aumento de tráfego,    
encontram-se acautelados no plano (ver também ponto 4.1.3) pelo que se conclui, que as questões 
estratégicas da proposta do PU relativamente ao fator crítico considerado geram um impacto global 
positivo. 

 

4.3.3. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM PLANO DE URBANIZAÇÃO 

Na ausência das intervenções preconizadas no PU será de prever uma manutenção do estado atual ou um 
afastamento progressivo desta parcela do território concelhio, em relação a alguns dos objetivos e metas 
fixadas em matéria de ambiente e sustentabilidade.  

Nesse caso, manter-se-ão os pontos fracos e as ameaças identificadas, acentuando-se a vulnerabilidade 
do território em causa, com consequências negativas não só a nível da mobilidade e da acessibilidade, mas 
também ao nível do ordenamento do território em geral, destacando-se as seguintes: 

• Ausência de hierarquia viária com implicações ao nível da sua funcionalidade e desarticulação com 
a rede viária envolvente; 
 

• Opção crescente pelo transporte privado/inevitável aumento do tráfego viário; 
 

• Descaraterização e saturação das vias locais; 
 

• Acentuam-se as carências de estacionamento; 
 

• Oferta de transporte público coletivo desajustada; 
 

• Ausência de oferta modos alternativos de transporte (ex.: modo ferroviário); 
 

• Ausência de condições para a circulação pedonal e de bicicletas. 
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5. DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO 

As diretrizes de seguimento apresentadas no âmbito da presente avaliação ambiental, tem como objetivo 
identificar um conjunto de medidas e ações a desenvolver de forma a assegurar um bom desempenho 
ambiental do PU de acordo com os objetivos de sustentabilidade definidos.  

A sua identificação foi realizada com base nos resultados da presente AAE e, em particular, com base nos 
resultados da avaliação das oportunidades e dos riscos, definindo-se três categorias fundamentais: 

� Diretrizes de planeamento e gestão: correspondem a um conjunto de orientações identificadas como 
fundamentais que deverão ser integradas nas ações de planeamento subsequentes à aprovação do 
Plano, ou a serem asseguradas no âmbito do modelo de gestão previsto para o território em causa; 

� Diretrizes de monitorização: correspondem a um conjunto de procedimentos a serem desenvolvidos no 
âmbito de um sistema de monitorização da implementação do PU; 

� Diretrizes de governança: neste âmbito identificam-se as entidades que, e face aos seus domínios de 
intervenção e às oportunidades e riscos de sustentabilidade identificados, se considera que poderão 
vir a desempenhar um papel estratégico na implementação do PU e que poderão contribuir para uma 
melhor governança no âmbito da sua implementação. 

 

5.1. DIRETRIZES DE PLANEAMENTO E GESTÃO  

5.1.1. FATOR CRÍTICO QUALIDADE URBANA AMBIENTAL E PAISAGEM 

Identificam-se como fundamentais as seguintes orientações: 

• Elaborar um relatório periódico do estado da qualidade do ar, integrando a avaliação da qualidade 
do ar ambiente, diagnóstico de causas e magnitude de efeitos, incluindo a identificação de 
fenómenos locais de poluição e de transporte de poluentes, bem como programas de atuação; 
 

• Elaborar um relatório periódico do estado da qualidade da água (superficial e subterrânea e para 
consumo humano), integrando a avaliação da qualidade, diagnóstico de causas e magnitude de 
efeitos, bem como de programas de atuação;    

    
• Elaborar um relatório periódico relativo à evolução dos níveis freáticos, integrando a avaliação 

desses níveis, diagnóstico de causas e magnitude de efeitos, bem como de programas de atuação; 
 

• Assegurar que antes da construção do edificado, seja efetuado um inventário das captações de 
água subterrânea existentes na área intervencionada e envolvente imediata e medição do nível 
piezométrico, de modo a permitir criar medidas que permitam minimizar o impacto sobre os 
recursos hídricos subterrâneos; 

 
• Assegurar a aplicação de boas práticas ambientais e dos princípios de construção sustentável; 

 
• Garantir o cumprimento da legislação em vigor relativa à certificação energética dos edifícios; 

 
• Implementar um sistema de iluminação pública mais eficiente do ponto de vista energético; 

• Promover ações de fiscalização e vigilância ao nível da cobertura e da eficácia das infraestruturas 
de abastecimento e de saneamento; 
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• Promoção da reciclagem, reutilização e/ou valorização dos resíduos produzidos assegurando a 
implantação adequada (localização e número) de ecopontos na área de intervenção; 

 
• Assegurar a manutenção dos espaços verdes, garantindo que a rega seja efetuada sem afetação 

dos recursos hídricos subterrâneos e que não sejam utilizados de forma indevida fertilizantes e 
produtos fitossanitários que possam contaminar o aquífero, a linha de água e os solos em causa; 
 

• Promover na seleção de espécies vegetais a utilizar nos espaços verdes, a utilização de espécies 
herbáceas e arbustivas e arbóreas autóctones, bem adaptadas às condições edafoclimáticas 
locais; 

 
• Na arborização dos eixos viários deverá considerar-se, e além da utilização de árvores e arbustos 

de espécies autóctones, e sempre que oportuno e possível, as espécies mais adequadas para 
desempenhar a função de barreira acústica e também de sumidouro de dióxido de carbono; 

 
• Assegurar a avaliação do estado de conservação dos sítios arqueológicos identificados e promover 

a identificação de medidas para a sua salvaguarda e proteção articuladas com a solução 
urbanística proposta; 

 
• Promoção, desenvolvimento e responsabilização da população residente e dos utentes da área em 

causa, através de ações de sensibilização ambiental para a implementação de boas práticas 
ambientais na vida diária; 

 
• Promover a responsabilidade ambiental das iniciativas empresariais assegurando a adoção de 

sistemas de gestão ambiental. 
 

 

5.1.2. FATOR CRÍTICO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E POTENCIAL HUMANO 

Identificam-se como fundamentais as seguintes orientações: 

• Promover uma política seletiva de atração e fixação de empresas privilegiando a instalação de 
empresas de base científica e tecnológica, ambientalmente responsáveis e que promovam a 
empregabilidade local, de forma a dar cumprimento efetivo aos objetivos de responsabilidade 
social subjacentes ao desenvolvimento sustentável pretendido; 
 

• Potenciar a relação entre o Pólo Tecnológico e a rede de ensino superior existente procurando atrair 
e fixar recursos humanos qualificados e formados no concelho; 
 

• Criar mecanismos de cooperação com outros centros de inovação e com o tecido empresarial. 
 

 

5.1.3. FATOR CRITICO MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

• Acompanhar a implementação da estratégia de mobilidade definida para o território em causa, 
promovendo em simultâneo um conjunto campanhas de sensibilização da população residente e 
dos utentes da área em causa, para a adoção de uma mobilidade mais sustentável; 
 

• Acompanhar a implementação da rede de transportes públicos proposta e avaliar a taxa de 
cobertura e níveis de satisfação; 
 

• Avaliar a oferta de estacionamento face à procura, de forma a identificar potenciais pontos de 
conflito; 
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• Promover ações de sensibilização da população residente e dos utentes da área em causa para a 

adoção de meios de mobilidade suave. 
 

5.2. DIRETRIZES DE MONITORIZAÇÃO 

No âmbito da presente avaliação ambiental considera-se indispensável a monitorização de um conjunto de 
indicadores para que se proceda ao acompanhamento dos efeitos da execução do plano no território em 
causa, e se tenha capacidade de avaliar a sustentabilidade da estratégia definida. 

Na tabela seguinte, são apresentados os indicadores de monitorização selecionados e correspondentes 
objetivos e metas previstas, assim como as unidades de medida desse indicador, a periodicidade proposta 
e as eventuais fontes de informação. O seu âmbito territorial refere-se à área de intervenção do PU podendo 
no entanto essa avaliação ser alargada em função das características do indicador e dos objetivos da 
avaliação pretendida. 

Por abordarem questões fundamentais que se colocam ao território em causa, considera-se pertinente que 
os indicadores de monitorização considerem a maioria dos indicadores de avaliação já apresentados 
(Tabela 4), permitindo estabelecer um quadro de evolução e de seguimento que se considera importante no 
contexto da avaliação ambiental estratégica e posterior execução do PU. 
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Tabela 27| Indicadores de Monitorização 

FATORES 
CRÍTICOS 
PARA A 

DECISÃO 

INDICADORES  
DE  

MONITORIZAÇÃO 

OBJETIVOS E METAS DE REFERÊNCIA * 
UNIDADE DE  

MEDIDA PERIODI- 
CIDADE 

FONTE DE 
INFORMAÇÃO 

Qu
al

id
ad

e 
Am

bi
en

ta
l U

rb
an

a 
e 

Pa
is

ag
em

 

Qualidade do Ar 
Cumprimento dos valores limite legais 

estabelecidos para os parâmetros de qualidade 
de ar (legislação em vigor) 

Nº dias em que 
excedeu as 

normas 
Anual 

CCDR, APA, 
Autarquia 

Qualidade da Água 

(superficial, subterrânea, consumo) 

Alcançar um “Bom Estado” ecológico e químico 
das águas (PNA/DQA) 

Assegurar o cumprimento das normas de 
qualidade das águas para consumo humano 

(ENDS/legislação em vigor) 

Classes de 
Qualidade/ 

% de análises 
em 

incumprimento 
ao VMA 

Anual APA, CCDR, FAGAR 

Disponibilidade Hídrica 
Acompanhar as disponibilidades hídricas/ 

Sustentabilidade Ambiental (PROT) 
m3 

Anual APA, CCDR 

Quantidade de RSU produzidos e destino 
Redução dos valores de produção anuais de 

RU/Reforço da reciclagem (PERSU) 
Ton./ % 

Anual INE, APA, ALGAR 

Consumo final de energia por fonte Redução do consumo final de energia (ENDS) % Anual DGEG, Autarquia 

Edifícios com certificação energética Promoção da Eficiência Energética (ENE) % 5 anos DGEG, ADENE 

Nº de ocorrências verificadas 
 (Riscos Naturais e Tecnológicos) 

Redução/eliminação do número de ocorrências 
(PROT/PMEPC) 

Nº Anual 
ICNF, APA, 

ANPC,CCDR, 
Autarquia 

Elementos com valor Patrimonial 
identificados 

Valorização e dinamização do Património 
Histórico- Cultural (PROT) 

Nº 5 anos DGPC, Autarquia 

Taxa de cobertura e de eficácia das 
Infraestruturas de abastecimento de água 

e de drenagem e tratamento de águas 
residuais 

Garantir que a população é servida por sistemas 
de abastecimento de água e de drenagem e 

tratamento de águas residuais com elevado nível 
de qualidade (ENDS) 

 

% Anual 
INE, DGEG, FAGAR, 
Águas do Algarve 

População a viver em zonas de conflito 
(Ruido) 

Cumprimento dos valores limite legais 
(Legislação em vigor) 

% Anual 
APA, CCDR, 

Autarquia 

Taxa de ocupação dos equipamentos de 
utilização coletiva propostos 

Cumprimento das normas em vigor (ex-
DGOTDU) 

% Anual Autarquia 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 E
co

nó
m

ic
o 

e 
Po

te
nc

ia
l H

um
an

o 

N.º de estabelecimentos instalados na 
área do PU por ramo de atividade 

 

Robustecer e qualificar a economia (PROT) 

Nº 
Anual INE, Autarquia 

Volume de negócios das empresas 
sediadas na área de intervenção do PU  

 5 anos INE, Autarquia 

N.º de empresas I&D na área de 
intervenção do PU 

Competitividade com base na inovação e no 
conhecimento (PROT) 

Nº Anual INE, Autarquia 

Habilitações académicas da população a 
trabalhar nas empresas instaladas na 

área do PU 

Valorizar os recursos humanos e criar 
competências  

(EDT Algarve) 

% 
Anual INE, Autarquia 

População residente local a trabalhar nas 
empresas/estabelecimentos instaladas na 

área do PU 

Assegurar maior empregabilidade 

(PE Faro) 

% 
Anual INE, Autarquia 

M
ob

ili
da

de
 e

 A
ce

ss
ib

ili
da

de
 

Evolução da repartição modal dos 
movimentos pendulares  

Potenciar a transferência modal do transporte 
individual para o público, pedonal e bicicleta 

(PMS Faro) 

% 
Anual 

CCDR, empresas 
que operam no 

concelho  

Taxa de cobertura da Rede de transportes 
públicos 

Ajustar a oferta de carreiras/serviços e 
frequência às necessidades locais (PU) 

% Anual 
IMTT, empresas que 
operam no concelho 

Taxa de Execução da Rede viária 
proposta 

Concretizar a estrutura da rede viária proposta 
(PU) 

% 5 anos Autarquia 

Taxa de ocupação média nos parques de 
estacionamento propostos 

Ajustar a oferta de lugares de estacionamento à 
procura (PU) 

% 
Anual 

Empresa 
responsável pela 

gestão dos parques 

Taxa de Execução da Rede de percursos 
pedonais e ciclovias 

Conseguir redes funcionais e atrativas para os 
modos pedestre e ciclista (PMS Faro) 

% 5 anos CCDR, Autarquia 

Nota (*): As siglas referem-se aos documentos integrados no QRE e ao PU do Pólo Tecnológico 
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5.3. DIRETRIZES DE GOVERNANÇA 

O êxito da implementação do PU depende do envolvimento e da estreita colaboração entre as várias 
entidades intervenientes nesse processo (e mencionadas na tabela seguinte) e da criação de condições 
favoráveis ao seu desempenho. Nesse âmbito, surge como entidade fundamental, a Câmara Municipal de 
Faro. 

Definem-se de seguida, as orientações gerais para uma governança de sucesso: 
 
 

Tabela 28|Quadro de Governança para a Ação 

ENTIDADES ORIENTAÇÕES 

Autarquia  

Câmara Municipal de Faro 
(CMF) 

• Promover em parceria com as entidades competentes ações de vigilância e controle 
que permitam prevenir a ocorrência de riscos (naturais, tecnológicos) e conflito (ruído)  

• Assegurar em colaboração as entidades competentes, uma correta e eficaz 
infraestruturação do território e processos eficazes ao nível da recolha e do tratamento 
dos resíduos sólidos urbanos 

• Assegurar a implementação da Estrutura Ecológica Local e promover a sua articulação 
com o território adjacente de forma a garantir a continuidade dos processos ecológicos 
à escala municipal e supra municipal 

• Assegurar a execução da solução urbanística prevista no Plano de uma forma 
integrada no suporte biofísico 

• Promover a implementação e adoção de políticas e medidas que criem incentivos para 
melhor eficiência energética e que promovam o uso de fontes renováveis de energia 

• Promover e apoiar os processos de participação pública 

• Promover ações de informação e de sensibilização das populações 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada  

Outras Entidades  

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR Algarve) 

Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) 

Direção Geral do Território (DGT)  

Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC) 

• Manter atualizados os diagnósticos, as perspetivas de desenvolvimento e as 
orientações estratégicas e as metas definidas em termos de ambiente e 
desenvolvimento sustentável 

• Implementar as medidas e recomendações identificadas nos planos, programas e 
documentos estratégicos  

• Promover ações de monitorização e manter atualizados esses resultados 
(nomeadamente ao nível da qualidade do ar e da qualidade da água, ruído) 

• Apoiar tecnicamente a autarquia local 

• Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada  

Direção Geral do Património 
Cultural (DGPC) 

• Apoiar a avaliação do estado de conservação dos sítios arqueológicos 
identificados e caso se justifique, identificar medidas para a sua salvaguarda 
e proteção 

• Disponibilizar informação atualizada 

 
FAGAR / ERSAR/ ALGAR 

• Assegurar o funcionamento, cobertura e a eficácia das infraestruturas existentes 

• Promover ações de vigilância e monitorização 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada 
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ENTIDADES ORIENTAÇÕES 

Outras Entidades  

Direção Regional de Economia 
(DRE) 

• Monitorizar e acompanhar todo o processo de licenciamento industrial 

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada 

 

Instituto do Emprego e Formação 
Profissional  

(IEFP) 

• Manter atualizadas as estatísticas e indicadores sobre o mercado de emprego e 
formação profissional 

• Executar políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional 

• Responder às necessidades das entidades empregadoras em termos de recrutamento 
e seleção de profissionais 

Instituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e à Inovação 

(IAPMEI) 

• Divulgar e promover o acesso aos sistemas de incentivos existentes 

• Apoiar as empresas ao nível da assistência e inovação empresarial e da dinamização 
do empreendedorismo  

• Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada  

Universidade do Algarve 
(UAlg) 

Centro Regional para a Inovação 
do Algarve (CRIA) 

• Criação de uma rede de cooperação com o tecido empresarial e com outros centros de 
investigação e inovação  

• Criar iniciativas que promovam o emprego de alunos qualificados nas empresas locais 

• Promover o aparecimento de empresas de base tecnológica 

Entidades/Associações 
Empresarias 

• Adotar práticas diárias e comportamentos que promovam a valorização ambiental e 
energética 

• Cumprir os requisitos exigidos ao nível das políticas de certificação de qualidade 

•  Promover a responsabilidade social das iniciativas a desenvolver 

População  

População em geral • Participar nos processos de consulta pública  

• Adotar práticas diárias e comportamentos que promovam a valorização ambiental, 
cultural e energética 

• Manter vigilância sobre a área em causa de forma a alertar para comportamentos não 
adequados em termos de ambiente e de sustentabilidade 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tal como a AAE demonstra, a proposta do PU, e porque assenta num profundo diagnóstico do território em 
causa (e envolvente) e se enquadra nas estratégias e orientações municipais e supramunicipais, constitui-se 
como uma oportunidade para alterar a tendência negativa da expansão urbana que ocorre atualmente 
nesse território. 

Constitui-se sobretudo, como uma oportunidade para potenciar os pontos fortes e as oportunidades e para 
minimizar ou eliminar os pontos fracos e ameaças que se manifestam nesse território e na sua envolvente 
imediata, realçando-se a oportunidade que decorre de intervir em simultâneo, ao nível das diferentes 
componentes do planeamento e ordenamento do território, tendo por base objetivos ambientais e de 
sustentabilidade. 

De fato, e tal como a presente avaliação realça, os efeitos positivos que decorrem da implementação das 
opções estratégicas do PU permitem concluir que o plano se enquadra numa perspetiva de 
sustentabilidade conseguindo-se atingir um equilíbrio global entre os aspetos socioeconómicos, ambientais 
e culturais. Os potenciais efeitos negativos detetados relacionam-se com a expansão urbana prevista e os 
seus efeitos e pressão sobre o território em causa e seus recursos, efeitos esses, já acautelados no plano.                                                                                  

Salienta-se no entanto a fragilidade dos recursos hídricos e a necessidade da sua proteção. Esta constitui-
se como a principal fragilidade deste território e para a qual a proposta do PU desenvolve um conjunto de 
propostas e medidas que vão permitir eliminar riscos e potenciais conflitos, no futuro.  

Essas preocupações deverão no entanto ser reforçadas em Regulamento (ex.: interditando a captação de 
águas subterrâneas para a rega dos espaços verdes e a utilização fertilizantes e produtos fitossanitários que 
possam contaminar o aquífero, linha de água e solo) de forma a enquadrar as fases de planeamento 
posteriores realizadas a uma escala mais pormenorizada (Plano de Pormenor/projeto, e/ou estudos 
ambientais tal como previstos na legislação em vigor) onde deverão ser desenvolvidos projetos de detalhe e 
de especialidade ao nível da construção do edificado, das infraestruturas urbanas e da estrutura verde, de 
forma a contribuir para a salvaguarda desse recurso. 

No quadro de desenvolvimento sustentável que se pretende, e face às orientações estabelecidas a nível 
nacional e superior e aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos no PU, considera-se 
ainda relevante que sejam desenvolvidas um conjunto de orientações que enquadrem as questões 
relacionadas com a construção sustentável, a eficiência energética e promoção do uso de fontes renováveis 
de energia. 

A especificidade deste PU e da intervenção delineada faz assim prever, que seja necessário garantir um 
acompanhamento permanente da sua implementação e a sua monitorização.  

Faz ainda prever que venha a ser necessário desenvolver uma forte articulação e diálogo com todos os 
agentes e entidades com responsabilidade e competência sobre o território concelhio. 

No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese da situação atual do território em causa para os fatores 
críticos e critérios selecionados assim como a indicação das tendências de evolução sem a proposta de PU 
e o impacto que se prevê, com a implementação do PU. 

Nesse âmbito, e na ausência das intervenções preconizadas no PU, será assim de prever, a manutenção do 
estado atual ou um afastamento progressivo desta parcela do território concelhio, em relação aos objetivos 
e metas fixados em matéria de ambiente e sustentabilidade. 

Constituindo-se a Proposta do PU, como um instrumento de gestão territorial fundamental e essencial para 
a resolução dos constrangimentos e ameaças identificadas no território e para a promoção do seu 
desenvolvimento sustentável, prevê-se que o mesmo venha a ter, e tal como já referido, um impacto global 
positivo. 
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Tabela 29| Síntese da Avaliação Ambiental Estratégica 

Fatores Críticos Fatores Críticos Fatores Críticos Fatores Críticos 
para apara apara apara a    

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    CritériosCritériosCritériosCritérios    
Situação Situação Situação Situação 

AAAAtualtualtualtual    

    Tendências de EvoluçãoTendências de EvoluçãoTendências de EvoluçãoTendências de Evolução    

    Sem proposta Sem proposta Sem proposta Sem proposta 
do PUdo PUdo PUdo PU    

Com a Com a Com a Com a 
PPPProposta roposta roposta roposta do do do do 

PUPUPUPU    

Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade 
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 
Urbana e Urbana e Urbana e Urbana e 
PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    

Qualidade Ambiental                 

Paisagem                 

Qualidade de Vida                 

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 
EEEEconómicoconómicoconómicoconómico    e e e e 

Potencial Potencial Potencial Potencial 
HumanoHumanoHumanoHumano    

Estrutura Empresarial e I&D                 

Qualificação dos Recursos Humanos                 

Emprego                 

Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e Mobilidade e 
AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade    

Mobilidade e Acessibilidade                 

    
LLLLegenda:egenda:egenda:egenda:    

SSSSituação ituação ituação ituação AtAtAtAtualualualual    
(afastamento/aproximação 

dos objetivos e metas) 

Muito Muito Muito Muito 
DistanteDistanteDistanteDistante    

DistanteDistanteDistanteDistante    PróximoPróximoPróximoPróximo    
Muito Muito Muito Muito 

próximopróximopróximopróximo    

 

Tendências de evoluçãoTendências de evoluçãoTendências de evoluçãoTendências de evolução    
(afastamento/aproximação 

dos objetivos e metas)    

NegativaNegativaNegativaNegativa    
 (afastamento)    

Sem Sem Sem Sem 
alteração alteração alteração alteração 

significativasignificativasignificativasignificativa 

PPPPositivaositivaositivaositiva    
 

(aproximação)    
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ANEXO 1 – Entidades consultadas   
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Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE) e outras entidades consultadas: 

AFN – Autoridade Florestal Nacional 

ANA Aeroportos 

ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

ANPC/CDOS – Autoridade Nacional de Proteção Civil/Comando Distrital de Operações de Socorro 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH Algarve – Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do Algarve 

CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

CMF – Câmara Municipal de Faro 

DRE Algarve – Direção Regional da Economia do Algarve 

DREALG - Direção Regional de Educação do Algarve 

FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos 

Globalgarve  – Agência de Desenvolvimento Regional do Algarve 

ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

UA - Universidade do Algarve 
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ANEXO 2 - APRECIAÇÃO DOS PARECERES DAS ERAE 

EMITIDOS SOBRE O RA PRELIMINAR (ENTREGUE EM NOV.2012) 
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Considera-se que não foram devidamente avaliados os riscos, ameaças e potenciais 
impactes resultantes da existência de zonas destinadas à indústria junto a zonas 
habitacionais - apesar dos objetivos do plano referirem a instalação de indústrias que 
utilizem tecnologia “amiga do ambiente”, tal não significa de forma alguma a ausência de 
emissões; 
 
 
 
No mesmo âmbito deverão ser definidos critérios de licenciamento para as indústrias (e 
também para as restantes atividades económicas) para garantir a compatibilidade entre 
os espaços de atividades económicas e residenciais, critérios esses que deverão constar 
no regulamento do plano; 

A avaliação efetuada considera que não existem riscos e ameaças e que não se geram 
potenciais impactes negativos não só devido à tipologia de indústria prevista como pelo facto 
das zonas habitacionais previstas se encontrarem afastadas das zonas para as atividades 
económicas (onde se inclui a indústria). Nas duas zonas em que esses usos confinam (a SE e 
NW) correspondem a usos já consolidados mas são desenvolvidas medidas no sentido de 
manter o seu afastamento e de se interditar a presença de indústrias com impacto no 
ambiente e na qualidade de vida das populações 

Ainda, e de acordo com a Proposta de Plano, os Espaços de Atividades Económicas 
destinam-se apenas ao acolhimento de atividades económicas, podendo acolher apenas os 
usos compatíveis previstos e que dizem respeito aos equipamentos de utilização coletiva, 
comércio e aos serviços. A habitação não é permitida nesses espaços 
 
Esses Espaços de Atividades Económicas encontram-se separados fisicamente dos restantes 
espaços (usos) através de eixos viários arborizados. Além desses eixos, os Espaços de 
Atividades Económicas encontram-se ainda delimitados por Corredores Verdes de Proteção e 
Enquadramento que correspondem, a zonas non aedificandi com uma largura de 15 a 20 
metros delimitada a partir do limite da parcela, que estabelecem uma intenção clara de 
separação dos usos (ex.: residencial/atividades económicas) através de uma barreira física, 
ambiental, visual e acústica 
 
Acresce a esta situação o facto (já referido) de se privilegiar a instalação de indústrias limpas e 
de inovação tecnológica incluídas nos tipos 2 e 3 definidos no Regime de Exercício da 
Atividade Industrial (REAI), não sendo permitida a instalação dos estabelecimentos de tipo 1, 
que envolvem um risco elevado 
 
O Regulamento do plano (Art.º 14.º) interdita ainda a instalação nesses Espaços de Atividades 
Económicas “(…) de atividades das quais possam decorrer riscos para a segurança de 
pessoas e bens, bem como prejuízos de ordem funcional, ambiental e paisagística”. 
Interditam-se por esses motivos (e entre outras) todas as atividades que possam vir a dar “(…) 
lugar à produção de fumos, cheiros ou resíduos que agravem as condições de salubridade ou 
dificultem a sua melhoria” e que “constituam fator de risco para a integridade das pessoas e 
bens, incluindo o risco de explosão, de incêndio ou de toxicidade” 
 
Os critérios de licenciamento e além do disposto no Regulamento do Plano, decorrem ainda 
da aplicação da legislação em vigor 
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DATA DO 
OFÍCIO 

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS (Síntese) PONDERAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA  

 
A análise dos riscos, ameaças e potenciais impactes do espaço verde tipo 2, 
nomeadamente resultantes do consumo de água, contaminação resultante da utilização 
de agroquímicos e respetivos de custos de manutenção deverá ser devidamente 
desenvolvida no âmbito desta AAE, por forma a prever-se logo à partida soluções que 
visem a minimização dos custos ambientais e financeiros associados a este espaço. 

A AAE identifica esse risco, ameaça e potencial impacto e estabelece orientações e 
recomendações nesse sentido, não sendo do âmbito do PU (e respetiva AAE) esse nível de 
pormenor. 
 
Essa análise deverá ser detalhada em pormenor em fases posteriores deste processo 
(nomeadamente em fase de PP/projeto), quando for devidamente apresentada e justificada a 
seleção de espécies vegetais a utilizar, tipo de rega e fertilizantes/produtos fitossanitários a 
utilizar e a forma como se prevê a gestão e manutenção desse espaço verde devendo nessa 
fase ser desenvolvidos estudos de especialidade ou estudos ambientais, tal como previstos na 
legislação em vigor, que darão uma resposta objetiva a essas questões. 
 

Pese embora se verifique que foi efetuada a substituição da denominação do FCD 
“Qualidade Ambiental Urbana” por “Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem” na 
generalidade do documento, subsiste a designação anterior em determinados capítulos, 
o que deverá ser corrigido 

Essa designação foi corrigida 

Deverá ser complementada a caraterização do objeto de avaliação, destacando-se, para 
além de outros elementos de caraterização do plano, a necessidade de integração da 
planta de zonamento neste capítulo (3º.); 

Esses elementos foram introduzidos 
 

No que refere ao fator “paisagem”, dever-se-á identificar os critérios e indicadores para a 
Avaliação Ambiental Estratégica 

No âmbito da avaliação ambiental do plano, deverá ser avaliado o impacte na paisagem 
(Qualidade da Paisagem), pelo que este fator deverá ser considerado nos indicadores 
para o Fator “Qualidade Ambiental Urbana e Paisagem”. 
 

Os critérios e indicadores foram introduzidos 
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Deverá ser assegurado uma visão global da paisagem de modo a contemplar a 
adequada avaliação em várias vertentes, como as que se sugerem de seguida (baseado 
no “Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território”): 
 

• Avaliação da promoção da proteção e valorização do carácter e da identidade da 
paisagem; 

• Avaliação da fragmentação da paisagem; 
• Avaliação da salvaguarda e da valorização dos valores patrimoniais, culturais e 

paisagísticos existentes 
 

Essa visão global foi assegurada 
 

Com o objetivo de analisar se os FCD selecionados garantem que na AAE serão 
contemplados os domínios ambientais referidos na legislação aplicável em vigor, sugere-
se a elaboração de um quadro síntese onde se estabeleça a relação entre os FCD e os 
fatores legalmente estabelecidos 

Esse quadro foi elaborado (Tabela 3) 
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DATA DO 
OFÍCIO 

PRINCIPAIS ASPETOS FOCADOS (Síntese) PONDERAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA  

Deverá ser melhor desenvolvida, em articulação com a proposta do plano, a questão 
referente ao património histórico e arqueológico, em particular referindo os sítios 
identificados na carta arqueológica do concelho de Faro e que correspondem á área de 
intervenção do plano 

Esses elementos foram considerados  
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