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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O presente Relatório corresponde à 5ª fase da elaboração do Plano de Urbanização da Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão do Pólo Tecnológico – UOP3, reportando-se à Proposta Final de 
Plano com a coordenação da Gustavo da Cunha - Consultoria e Promoção de Negócios Ld.ª e a 
responsabilidade pela produção da cartografia temática no âmbito do desenvolvimento do plano foi 
atribuída à empresa HighPlan Portugal Sociedade de Arquitectos Lda.ª. 
 
Partindo do Pré-modelo de Ocupação apresentado na Fase anterior, procurou-se formalizar a Estratégia 
definida e a sua concreta operacionalização de implementação no território, através da definição das 
opções de ordenamento e planeamento. 

Nesta fase, formalizam-se as diferentes funções e usos urbanos, bem como a hierarquia e organização 
viária, a estrutura ecológica, as principais áreas de equipamentos e de atividades económicas, em 
grande parte de acordo com o zonamento apresentado na 4ª fase no Proposta de Plano com algumas 
aferições na procura de dar cumprimento e ter em conta a preocupações apresentadas nos diferentes 
pareceres, sempre com um objetivo claro de dar resposta às necessidades locais e regionais definidas 
nos Instrumentos de Gestão Territorial adiante enunciados (Plano Regional de Ordenamento do 
Território – Algarve e Plano Diretor Municipal) e dando continuidade à política de desenvolvimento 
preconizada para o concelho. 

Paralelamente, no contexto do atual Ordenamento e Planeamento do Território, que exige novas formas 
de ação e, em consequência, novos produtos, propõe-se a abordar este Plano de uma forma 
atualizada, inovadora e dinâmica, com vista à criação de um instrumento que permita o Ordenamento 
Urbano flexível, coerente e sustentável, ou seja, eficiente. 

Por forma a dinamizar a aplicação dos diversos mecanismos de execução dos instrumentos de gestão 
territorial, de forma a promover um urbanismo mais programado e de parcerias, e operações 
urbanísticas perequativas e com auto sustentabilidade financeira e ainda a implementação das 
orientações do programa nacional para as Alterações Climáticas, nomeadamente as relacionadas com 
a eficiência energética dos edifícios, bem como desenvolver as redes de infraestrutura, de 
equipamentos e de serviços de suporte à acessibilidade e à mobilidade reforçando a mobilidade aos 
cidadãos com deficiência, e desenvolveu-se uma rede articulada mais compacta que contraria a 
dispersão e reforça a centralidade. 

 

 

2.2.2.2. ObjeObjeObjeObjetivostivostivostivos    

A ocupação do território deve ser dirigida por um processo de ordenamento das diferentes atividades e 
ocupação do solo que vise o desenvolvimento de uma proposta equilibrada, harmoniosa, qualificada e 
valorizadora dos elementos e referências locais. 

Os constrangimentos e as potencialidades urbanas, naturais e paisagísticas pré-existentes, a 
programação do solo determinada em PDM, a vontade de promoção de atividades intensivas em 
conhecimento e o desenvolvimento de uma economia robusta e qualificada demonstrada pelo Município 
na enumeração dos objetivos delineados nos Termos de Referência, foram decisivos para a constituição 
da atual proposta. 

A proposta de Plano desenvolve cinco níveis de atuação, considerando as perspetivas de evolução e 
desenvolvimento da área de intervenção: 

 

a. Criar as condições necessárias para desenvolverdesenvolverdesenvolverdesenvolver    umaumaumauma    áreaáreaáreaárea    empresarialempresarialempresarialempresarial que corresponda 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; 

b. Promover a reestruturação,reestruturação,reestruturação,reestruturação,    renovaçãorenovaçãorenovaçãorenovação    e/oue/oue/oue/ou    consolidaçãoconsolidaçãoconsolidaçãoconsolidação    urbanaurbanaurbanaurbana dos tecidos urbanos existentes 
assim como o remate dos mesmos e adequada transição entre as diferentes funções; 
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c. Articular a intervenção do PU do Pólo Tecnológico com os planos, projetos e outros com 
incidência na área de intervenção; 

d. Adequar a atual delimitação da UOPG às atuais condicionantes e sua exequibilidade; 

e. Garantir a prossecução dos princípios do desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento    sustentávelsustentávelsustentávelsustentável, nomeadamente a 
compatibilização tanto quanto possível das componentes económica, ambiental e social; 

f. Promover uma ocupaocupaocupaocupaçãoçãoçãoção    sustentávelsustentávelsustentávelsustentável da área de intervenção, garantindo a proteproteproteproteçãoçãoçãoção    dosdosdosdos    
recursosrecursosrecursosrecursos    hídricoshídricoshídricoshídricos    eeee    oooo    valorvalorvalorvalor    dodododo    solosolosolosolo, o adequado enquadramento paisagístico e assegurar a 
adequada transição entre o contexto urbano envolvente e a envolvente natural/rural confinante a 
poente através de 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; 

g. Redefinir a matrizmatrizmatrizmatriz    ecolóecolóecolóecológicagicagicagica    eeee    paisagípaisagípaisagípaisagísticasticasticastica da área de intervenção; 

h. Criar uma rede de espaespaespaespaçosçosçosços    verdesverdesverdesverdes e percursos inseridos em corredores verdes de carácter 
estruturante e dinamizador das vivências urbanas da área de intervenção, com impacto e área 
de influência a nível concelhio; 

i. Criar uma rede de percursospercursospercursospercursos    pedonaispedonaispedonaispedonais    eeee    ciciáveisciciáveisciciáveisciciáveis seguros, assim como circuitos alternativos de 
deslocação no interior da área de intervenção de forma a colidir o menos possível com as 
principais vias de acesso, existentes e a criar; 

j. Prever zonas destinadas a novasnovasnovasnovas    unidadesunidadesunidadesunidades    dededede    equipamentosequipamentosequipamentosequipamentos    eeee    dededede    estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos    dededede    
utilizaçãutilizaçãutilizaçãutilizaçãoooo    colecolecolecoletivativativativa, programados em conformidade com as necessidades identificadas; 

k. Diferenciar positivamente a área de intervenção recorrendo se possível à aplicação de 
tecnologiastecnologiastecnologiastecnologias    maismaismaismais    sustentáveissustentáveissustentáveissustentáveis    eeee    amigasamigasamigasamigas    dodododo    ambienteambienteambienteambiente e providenciar que seja uma área isenta de 
barreiras arquitetónicas e urbanísticas; 

l. Melhorar 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. 

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

n. Garantir a distribuiçãodistribuiçãodistribuiçãodistribuição    equitativaequitativaequitativaequitativa    dosdosdosdos    custoscustoscustoscustos    eeee    benefíbenefíbenefíbenefícioscioscioscios resultantes da ocupação do solo para 
a construção, através do desenho urbano proposto e respetiva regulamentação. 

 

Do ponto de vista específico, e como objetivos presentes nos termos de referência para a elaboração do 
Plano, apontam-se mais concretamente os seguintes: 

 

a. DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição    dededede    umumumum    ProgramaProgramaProgramaPrograma que permita criar 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; 

b. O PlaneamentoPlaneamentoPlaneamentoPlaneamento    dodododo    TerritTerritTerritTerritóóóóriorioriorio, com a definição dos usos e distribuição das diversas funções, 
traçado das infraestruturas e definição dos programas, no cumprimento dos objetivos do Plano; 

c. A ValorizaçãoValorizaçãoValorizaçãoValorização    dadadada    PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem e ambiente natural; 

d. Criação de condições para instalação de um PPPPóóóólolololo    dededede    DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento    RegionalRegionalRegionalRegional, através de 
unidades de tecnologia de ponta, dinamizadoras do tecido produtivo da região, cujo princípio 
decorre do PROTAL; 

e. SustentabilSustentabilSustentabilSustentabilidadeidadeidadeidade    eeee    AproveitamentoAproveitamentoAproveitamentoAproveitamento    EnergéEnergéEnergéEnergéticoticoticotico, dotando o Parque com infraestruturas 
necessárias bem como através da implementação de conceitos bioclimáticos nos edifícios; 

f. O RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    NormativoNormativoNormativoNormativo, onde se define o conjunto de ações permitidas e interditas na área 
de intervenção, no que se refere ao uso e ocupação do solo, número de pisos, volumetrias, 
tipologias construtivas, áreas de pavimento e parâmetros urbanísticos, permitindo controlar a 
imagem e forma do edificado, bem como a sua articulação com o espaço envolvente. 
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3.3.3.3. OOOO    ParqueParqueParqueParque    TecnológicoTecnológicoTecnológicoTecnológico    InternacionalInternacionalInternacionalInternacional    dodododo    AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve    (PTIA)(PTIA)(PTIA)(PTIA)    
De modo a garantir a implementação e a gestão do plano, e dada a sua natureza e dimensão e face ao 
investimento necessário para alavancar a construção do Pólo Tecnológico, procedeu-se à delimitação 
de uma área de desenvolvimento urbano, a área do Parque Tecnológico Internacional do Algarve, que 
se pretende que seja o motor de arranque de toda a operação de desenvolvimento deste território.  

Propõe-se a subdivisão da área de intervenção em unidades operativas, de modo a garantir a sua 
implementação de modo faseado, numa ótica de crescimento e desenvolvimento sustentado das 
diferentes áreas do Pólo Tecnológico.  

A primeira fase de implementação do plano, correspondente à área do PTIA, coincide com as parcelas 
cadastrais de maior dimensão, conduzindo a uma maior agilização da operacionalização do plano. 

O PTIA, com 6,6 ha, será um parque semi especializado nos clusters das Ciências do 
Mar/Biotecnologia, nos Sistemas Inteligentes/TIC/Telecomunicações e no Turismo. O PTIA pretende criar 
condições de excelência para a atração de empresas com carácter inovador, concretizando os 
seguintes objetivos:  

 

- Proporcionar network entre Universidades, empresas instaladas, empresários, investidores e 
parceiros de investimento; 

- Cooperação com entidades nacionais e internacionais de conhecimento e transferência de 
tecnologia; 

- Disponibilização de recursos humanos e serviços especializados de valor acrescentado de apoio às 
empresas; 

- Oferecer instalações de qualidade (centro incubador, escritórios, laboratórios de investigação) e 
rentabilizar a proximidade à Universidade do Algarve; 

- Consolidar a transferência de tecnologia e conhecimento para o tecido empresarial. 

 

Tendo por base o documento desenvolvido pelo grupo de trabalho, composto pela Câmara Municipal 
de Faro, a Universidade do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve e a ANA Aeroportos de Portugal, é proposto um programa de ocupação para o PTIA que prevê 
uma capacidade máxima de construção de 49 731,00 m2 e onde é proposta a implantação de um 
Centro de Investigação e Desenvolvimento, um Centro de Congressos, uma Residência de Estudantes e 
investigadores, um centro incubador, edifícios de escritórios, naves industriais de base tecnológica e 
áreas complementares de serviços e comércios. 

 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    DEDEDEDE    OCUPAÇÃO.OCUPAÇÃO.OCUPAÇÃO.OCUPAÇÃO.    PTIAPTIAPTIAPTIA 

    
Terreno 

(ha) atc (m²) IUB Residentes¹ P. trabalho¹ 

Centro de I&D   

3,3 

7 713,20 

0,75 

0 44 

Centro de congressos   7 713,20 0 44 

Residência estudantes / investigadores   4 475,80 90 26 

Centro Incubador    6 455,20 0 215 

Escritórios / PME   4 475,80 0 149 

Naves industriais / Armazéns   11 935,40 0 80 

Serviços e Comércios   6962,30 0 232 

TotalTotalTotalTotal           49494949    730,90730,90730,90730,90      90909090 790790790790 
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¹ Pressupostos para cálculo de nº de Habitantes: 

Nº de residentes:        

1 residente / 25 m2 de residência de estudantes e investigadores 
1 residente / 50 m2 de habitação 

Nº de postos de trabalho:        

1 posto de trabalho / 30 m2 de escritórios/serviços/comércios 
1 posto de trabalho / 150 m2 de naves industriais/armazéns 
1 posto de trabalho / 175 m2 de equipamentos 
 

 

Tabela 1 | ProgramaçãoProgramaçãoProgramaçãoProgramação    dededede    ocupaçãoocupaçãoocupaçãoocupação    dodododo    PTIAPTIAPTIAPTIA    

 

 

4.4.4.4. AAAA    propostapropostapropostaproposta    dededede    PlanoPlanoPlanoPlano    

4.1 Pressupostos de atuação e zonamento 
Ao avançar sobre a definição da Macro Estrutura do Plano, a metodologia desenvolvida 
questiona o tradicional processo de Zonamento a três níveis distintos: 

 
a) O Zonamento como ideologia exclusiva de conceção do espaço urbano, ou seja, o 

primeiro estádio de uma cadeia de montagem que vai do Plano de Urbanização ao 
projeto de execução, podendo passar pelo Plano de Pormenor. Julgamos que logo 
nesse primeiro estádio devem surgir um conjunto de preocupações sobre a forma e 
caracterização do tecido urbano que não se resumam apenas a valores quantitativos 
ou aspetos funcionais; 

b) O Zonamento como instrumento de separação da composição da cidade por sistemas 
autónomos – a circulação e transportes, a habitação e os equipamentos, estrutura 
ecológica, entre outros. O Zonamento não deve ser privilegiado na organização da 
cidade, em detrimento da conceção da sua forma, que deverá permanecer como o 
elemento de suporte das várias funções e utilizações do solo; 

c) O Zonamento como processo, com responsabilidades na criação da imagem do pólo 
tecnológico e relação com o espaço envolvente. 

 

Da alternativa à utilização simplista e exclusiva do Zonamento, propõe-se o desenvolvimento 
de um vasto conjunto de outros indicadores e parâmetros urbanísticos que garantirão a 
coesão e equidade da proposta e controlo na ocupação humana do território e defesa dos 
valores naturais em presença bem como a promoção da qualidade de vida urbana. 

Na formalização do Modelo Territorial do PU, foram consideradas as condicionantes legais em 
vigor e os compromissos urbanísticos assumidos pelo município. Foram igualmente tidos em 
consideração os contributos decorrentes da participação pública de apresentação da 3ª fase 
deste Plano de Urbanização que se realizou no dia 28 de Setembro de 2012 no salão Nobre 
da Câmara Municipal de Faro. Do total das 18 presenças registadas, apenas 4 cidadãos com 
interesses no território se pronunciaram. Na generalidade, para além de sugerirem que o plano 
preveja a criação de categorias de solo para uso habitacional, foi ainda referida a importância 
que a estrutura viária terá no acesso e desenvolvimento deste território, sendo apresentadas 
algumas sugestões nesse sentido.  
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Todos os pressupostos acima explanados foram decisivos para o Modelo Territorial que nos 
propomos desenvolver para a área de intervenção. 

 

4.2 Proposta de Zonamento 
Pela importância que esta peça desenhada representa para a gestão, planeamento e 
ordenamento do território local em complementaridade com o Regulamento do PU, a equipa 
técnica do Plano organiza de seguida um conjunto de observações que permitem uma mais 
fácil leitura do documento e cruzamento da informação nele contida com as restantes peças 
que o compõem. 

A Planta de Zonamento resulta do processo de divisão do território em áreas homogéneas 
que, pelas suas características, estabelecem entre si uma profunda conexão ao nível dos seus 
usos predominantes, devendo a intervenção ser pensada e delineada de forma a fomentar a 
complementaridade, unidade e coesão do território, numa visão de conjunto, integrada e 
abrangente, tendo em conta o território e as diferentes áreas urbanas já consolidadas. 

O Zonamento resultou das análises sectoriais e cruzamento da informação obtida, procurando 
ir ao encontro das diversas entidades, promotores e população envolvida. 

A área do P.U. engloba uma única classe de espaço – Solo Urbano que, dependendo da 
qualificação do solo, subjacente às análises realizadas e ao Modelo Urbano preconizado, será 
subdividido nas diferentes categorias e subcategorias de espaço, em conformidade com o 
Decreto de Lei nº 80/2015 de 14 de Maio e o Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de 
Agosto e Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro art. 40 n.º 4 (Lei da Água). 

Da classificação do solo urbano e respetiva subdivisão em diferentes categorias, decorre a 
definição dos espaços aos quais, pelas suas características e relações entre si, fundamentam 
a ocupação, organização, uso e transformação do solo. 

As Zonas foram delimitadas na Planta de Zonamento, segundo seis critérios: 

 

1. TendoTendoTendoTendo    porporporpor    basebasebasebase    aaaa    PlantaPlantaPlantaPlanta    dededede    OrdenamentoOrdenamentoOrdenamentoOrdenamento    constanteconstanteconstanteconstante    nononono    PDMPDMPDMPDM    1111    

Através de análise à Carta de Ordenamento do Plano Diretor, começámos por identificar as 
categorias de uso do solo existentes na Área de Intervenção (104,16ha) de modo a 
perceber a edificabilidade prevista para este território, tendo sido identificadas as seguintes 
classes: 

- Espaços Industriais (70,00ha) – I.U.B menor ou igual a 50%; 

- Espaços Urbano de Expansão (IB) (34,16ha) – I.U.B igual a 60%. 

Aplicando os índices acima referidos às áreas identificadas para cada uso, obtemos um 
total de 378 858,30 m2 de área total de construção (atc) disponível para este território. 
Com base nesta análise, foi possível determinar um IUB médio para a UOP3, que é de 
0,44. 

De seguida, analisamos quais as áreas já consolidadas (áreas de solo urbanizado que se 
encontram já estabilizadas e infra-estruturadas e que estão edificadas em pelo menos dois 
terços da área de solo disponível), e “subtraímos” a correspondente área de solo urbano 
da Área total de Intervenção (AI), chegando assim a um total de aproximadamente 77,4 
hectares de solo urbano. Aplicando o IUB Médio a esta área obtemos um total de 365 
904,60 m2 de atc disponíveis para a UOP3.2 

 

 

                                                 
1 Com os devidos ajustes pontuais resultantes de acertos de escala e de um rigoroso levantamento cartográfico 
2 De salientar que este valor é absoluto e nesta fase permite demonstrar o critério utilizado. No entanto quando da fase de elaboração do 
plano será necessário ter a informação referente ao total de construção já existente de modo a melhor aferir qual a “verdadeira” 
edificabilidade disponível para o território não consolidado da UOP3. 
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2. TendoTendoTendoTendo    porporporpor    basebasebasebase    asasasas    diferentesdiferentesdiferentesdiferentes    ÁreasÁreasÁreasÁreas    HomogéneasHomogéneasHomogéneasHomogéneas    identificadasidentificadasidentificadasidentificadas    paraparaparapara    aaaa    ÁreaÁreaÁreaÁrea    dededede    IntervençãoIntervençãoIntervençãoIntervenção    

Com base nesta análise, foi possível distinguir as áreas habitacionais das industriais, 
possibilitando assim uma classificação mais rigorosa das “novas” categorias de uso do 
solo, com o intuito de minimizar o impacto que algumas das atividades a implantar possam 
vir a ter, nomeadamente junto das área habitacioais existentes e previstas, do Parque 
Natural da Ria Formosa e do Parque Urbano proposto. 

 

3. TendoTendoTendoTendo    porporporpor    basebasebasebase    aaaa    relaçãorelaçãorelaçãorelação    dadadada    ÁreaÁreaÁreaÁrea    dededede    IntervençãoIntervençãoIntervençãoIntervenção    comcomcomcom    aaaa    envolventeenvolventeenvolventeenvolvente    

A leitura da imagem urbana não se cingiu à AI. Foi de facto necessário perceber um pouco 
melhor o funcionamento da envolvente imediata com o intuito de perceber quais as 
relações de força existentes no território e que poderiam ser capitais para a implementação 
da visão que o Município e equipa de projeto detêm para a UOP3.  

Dessa análise, é de salientar a importância da relação da AI com o Pólo Universitário (a 
norte), com o Aeroporto (a sul) e com o Parque Natural da Ria Formosa (a poente). Para 
tal, a rede viária existente (EN 125-10), prevista (Via Municipal localizada a nascente e que 
liga à EN125-10, Rede Ferroviária Ligeira e Rede Ciclável Municipal) e proposta 
(Reperfilamento da Rua Manuel Guerreiro entre o Pólo Universitário e o Aeroporto de Faro e 
Rua Júdice Fialho) terão um papel determinante e prioritário na estratégia de 
desenvolvimento deste plano de urbanização. 

 

4. TendoTendoTendoTendo    porporporpor    basebasebasebase    asasasas    condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes    identificadasidentificadasidentificadasidentificadas    nononono    territterritterritterritóóóóriorioriorio    

Da análise resultante da carta de Condicionantes do PDM, pudemos identificar diferentes 
restrições para este território, referentes a Recursos Naturais (recursos hídricos - Ribeira do 
Vale das Almas e recursos ecológicos - Parque Natural da Ria Formosa) e a Infraestruturas 
(Rede elétrica, Rede Rodoviária Nacional e Aeroportos e Aeródromos). Esta informação, 
para além das restrições daí resultantes para a AI, permite igualmente determinar a 
localização ótima e em alguns casos possível para algumas das categorias de solo 
propostas para o plano. Permite ainda aferir da necessidade de acrescentar algumas 
restrições às identificadas com o intuito de assegurar e preservar alguns Key elements 
considerados na proposta de Plano. 

 

5. TendoTendoTendoTendo    porporporpor    basebasebasebase    aaaa    RedeRedeRedeRede    ViáriaViáriaViáriaViária    existenteexistenteexistenteexistente    eeee    proposta,proposta,proposta,proposta,    bembembembem    comocomocomocomo    dededede    algunsalgunsalgunsalguns    caminhoscaminhoscaminhoscaminhos    
existentesexistentesexistentesexistentes    

A Estrutura Viária proposta apresenta três categorias, nomeadamente, vias urbanas 
primárias, secundária e vias urbanas de acesso local, que têm uma relação direta com os 
perfis tipo desenvolvido na proposta com o intuito de promover a qualidade de vida 
urbana, a otimização e sustentabilidade da execução do plano. Esta rede viária proposta 
considera o aproveitamento da rede viária e/ou caminhos já existentes bem como a sua 
relação com as infraestruturas existentes ou previstas para a envolvente da AI. 

 

6. TendoTendoTendoTendo    porporporpor    basebasebasebase    aaaa    estruturaestruturaestruturaestrutura    funfunfunfundiádiádiádiáriariariaria    (r(r(r(rúúúústica)stica)stica)stica)    

Este critério é determinante para o desenvolvimento do Plano, dado o papel de relevo que 
terá no modelo de execução e compensação previsto para o mesmo. Esta estrutura foi 
identificada da forma mais rigorosa possível, designadamente através da interpretação da 
cartografia de base da AI, da análise à morfologia urbana existente e com recurso a 
ortofotomapas e ao cadastro. 

Estes critérios foram classificados e diferenciados entre si, a partir do conjunto de análises 
sectoriais elaborado e respetivo conhecimento do território e promovendo a transição entre 
os diferentes usos dominantes por forma a salvaguardar o conforto e equilíbrio do 
desenvolvimento do território.  
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Estes contribuem no sentido de assegurar algumas das premissas do plano que têm em 
vista especificamente a manutenção da imagem, coesão e complementaridade do 
aglomerado, permitindo o seu crescimento urbano sem ruturas com as áreas consolidadas 
ou a consolidar bem como reforçar a relação com o Parque Natural da Ria Formosa. 

Além das cedências que terão lugar no desenvolvimento do plano para a estrutura 
ecológica urbana e equipamentos, deverão ser consideradas reservas de solo para 
equipamento de utilização pública nos espaços de atividades económicas e uso especiais, 
permitindo espaços livres no pátio interior da sua parcela ou no seu limite, reforçando a 
vivência de espaço público e a fruição das pessoas. 
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5.5.5.5. ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    eeee    QualificaçãoQualificaçãoQualificaçãoQualificação    dodododo    SoloSoloSoloSolo    

Conforme atrás se referiu, o modelo de ocupação estrutura-se em três grandes áreas homogéneas, com 
afinidades de uso e características complementares ao nível da organização do território. Do ponto de vista 
operacional, como adiante se detalha, estas unidades constituem-se como Subunidades Operativas de 
Planeamento e Gestão (SUOPG) e, em função dos seus usos, regem-se por parâmetros urbanísticos 
diferenciados. 

A área do Plano, no que respeita à qualificação do solo, corresponde a solo urbano, integrando duas 
categorias espaço urbano e espaço industrial, de acordo com o PDM tendo-se apostado num acréscimo 
da oferta ao nível das atividades económicas em detrimento de áreas residências, que como se constata já 
têm grande expressão neste território, que se pretende mais orientado para atividades de índole 
tecnológica. 
 

 

ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    PropostoPropostoPropostoProposto    

Em termos do Zonamento proposto, são delimitados as seguintes categorias e subcategorias de espaço 
na área de intervenção, como se pode observar na Tabela 2 e Ilustração 1 introduzindo algumas alterações 
que procuram dar resposta aos diversos pareceres relativos à 5ª fase apresentados das diversas 
entidades. 

 

 

QualificaçãoQualificaçãoQualificaçãoQualificação    FuncionalFuncionalFuncionalFuncional Subcategoria funcional Área (m²) % 

ESPAÇOS 
HABITACIONAIS 

Espaços Habitacionais Tipo 1 (EH1) 183 267,30 

40,8 Espaços Habitacionais Tipo 2 (EH2) 93 622,30 

Espaços Habitacionais Consolidados (EHC) 89 037,00 

ESPAÇOS DE 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 1 (AE1) 66 308,00 

40,20 
Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 (AE2) 219 529,60 

Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 (AE3) 36 236,20 

Espaços de Atividades Económicas Consolidados (AEC) 38 619,00 

ESPAÇOS DE USO 
ESPECIAL (UE)  33 282,80 3,70 

ESPAÇOS VERDES Espaços Verdes (EV) 137 117,60 15,30 

TotalTotalTotalTotal  897897897897    019,80019,80019,80019,80 100100100100,0,0,0,0 

Tabela 2 | QualificaçãoQualificaçãoQualificaçãoQualificação    funcionalfuncionalfuncionalfuncional    dodododo    solosolosolosolo    urbanourbanourbanourbano    
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Ilustração 1 | ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dededede    ZonamentoZonamentoZonamentoZonamento    

 

 

5.1 Espaços Habitacionais Consolidados e Espaços de Atividades 
Económicas Consolidados 

Tendo em conta o grau de consolidação da malha urbana existente, conforme tabela número 1, 
foram delimitadas na proposta áreas consolidadas e áreas a consolidar, tendo sido possível 
delimitar com base no cadastro existente três áreas urbanas de espaços consolidados. 

Espaços consolidados: integram o tecido urbano infraestruturado e predominantemente ocupado 
que se pretende estabilizar, preservar e valorizar, no que respeita às morfologias e tipologias 
urbanas através do fechar dos vazios urbanos ainda presentes. 

Na zona norte da área de intervenção existem duas das zonas já consolidadas, localizadas na 
zona de Gambelas e com um uso maioritariamente residencial de baixa densidade. Identifica-se 
também uma terceira área consolidada, localizada a sudoeste e com um uso maioritariamente 
Logístico e Industrial e que se apoia diretamente no eixo viário estruturante que é a estrada 
nacional EN125-10. 
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Ilustração 2 | ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dededede    EspaçEspaçEspaçEspaçosososos    ConsolidadosConsolidadosConsolidadosConsolidados    

 

5.2 Espaço Urbano 
A nova classificac ̧a ̃o do solo limita-se apenas a duas classes: solo ru ́stico e solo urbano numa 
lo ́gica da efetiva e adequada afetac ̧a ̃o do solo urbano por se encontrar parcial ou totalmente 
urbanizado ou edificado. 

 

5.2.1 Espaços Habitacionais 
Os Espaços Habitacionais prevêem como uso dominante o habitacional e a existência 
de outros usos compatíveis e complementares, tais como os equipamentos de 
utilização coletiva de apoio à função habitacional, serviços, comércio e estabelimento 
de restauração e bebidas. 

Na área de intervenção são delimitadas as seguintes subcategorias: 

- Espaço Habitacional Consolidado – EHC 

- Espaço Habitacional Tipo 1 – EH1 

- Espaço Habitacional Tipo 2 – EH2 

 

Os espaços habitacionais representarão aproximadamente 36,7% da área bruta 
construída do total do plano, distribuídas por tipologias de habitação coletiva e 
unifamiliar em banda, geminada e/ou isolada.  
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Sendo um pólo tecnológico, habitualmente associado à imagem de modernidade, 
também as áreas habitacionais deverão ser um exemplo de inovação e qualidade 
arquitetónica para o Município. Pretende-se, desta forma, que o Pólo Tecnológico 
constitua um palco de boas práticas ambientais: nas habitações deverão ser 
desenvolvidos princípios de construção sustentável: sistema solar fotovoltaico, térmico,  
recuperação das águas pluviais,  passive house, etc. 

 

5.2.2 Espaços Habitacionais Consolidados - EHC 
Na área de intervenção foram identificadas a norte duas zonas como áreas urbanas 
consolidadas, onde se verifica um uso dominante habitacional de baixa densidade, que 
foram delimitadas. 

O modelo de ocupação proposto procurou integrar e prever a continuidade e fecho das 
franjas pré existentes dos espaços habitacionais de baixa densidade, mantendo as 
tipologias construtivas e morfologia urbana, podendo originar a chamada 
contaminação positiva através das novas dinâmicas locais que deram origem à 
requalificação das edificações existentes. 

 

 
Ilustração 3 | ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dosdosdosdos    EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    HabitacionaisHabitacionaisHabitacionaisHabitacionais 

 

5.2.3 Espaços Habitacionais Tipo 1 - EH1 
Os Espaços Habitacionais Tipo 1 compreendem os espaços que se destinam 
preferencialmente ao uso habitacional acolhendo outras utilizações compatíveis. 
Caracterizando-se por baixa densidade com tipologia unifamiliar (isolada, geminada ou 
em banda), sobre os usos compatíveis numa percentagem igual ou inferior a 20% da 
área total de construção (atc). 

Estes espaços localizam-se nas franjas norte e a este da área de intervenção, onde se 
pretende consolidar a malha urbana já existente, e a sul fechar a zona de moradias 
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existentes, permitindo a transição e articulação com os outros usos através da rede 
viária no prolongamento da Rua Júdice Fialho. 

 

5.2.4 Espaços Habitacionais Tipo 2 - EH2 
Os Espaços Habitacionais Tipo 2 compreendem os espaços que se destinam 
preferencialmente ao uso habitacional podendo acolher outras utilizações compatíveis. 
Caracterizando-se por uma média densidade com predominância de habitações 
coletivas, com ocorrência de estabelecimentos de comércio e serviços de proximidade 
nos pisos térreos ou em embasamento, sobre os usos compatíveis numa percentagem 
igual ou inferior a 20% da área total de construção (atc). 

Estes espaços localizam-se numa faixa longitudinal Norte-Sul que acompanha a área 
de intervenção onde se prevê a construção de novas áreas habitacionais, em cujo 
modelo de ocupação preconizado deverá promover a permeabilidade entre os 
principais espaços verdes, através da criação de zonas verdes que se articulam entre si 
e que fazem a ligação com a área de usos especiais e o Parque Urbano. 

 

5.3 Espaços de Atividades Económicas 
Os espaços de atividades económicas são áreas onde se deve privilegiar a fixação de atividades 
económicas com especial necessidades de afetação e organização do espaço urbano, 
nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e logística, comercio e serviços com 
capacidade de inovação, sendo admitidos outros usos como, turismo, cultura e equipamentos, 
bem como espaços especiais, decorrentes da necessidades da organização do espaço urbano, 
podendo acolher como usos compatíveis os equipamentos de utilização coletiva numa 
percentagem igual ou inferior a 15% da área total de construção (atc). 

Os espaços de atividades económicas representarão aproximadamente 40,2% da área total 
construída no total do plano. 
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Ilustração 4    ||||    ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dosdosdosdos    EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    dededede    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas 

 

 

Estes espaços compreendem as seguintes subcategorias: 

 

- Espaços de Atividades Económicas Consolidados – AEC 

- Espaços de Atividades Económicas Tipo 1 – AE1 

- Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 – AE2 

- Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 – AE3 

 

Excluindo as atividades económicas previstas da CAE 201 a 290, 26401, 3620, 351, 3512, 45200, 
45402, 46110, 46120 e 46230 sem prejuízo da aferição de compatibilidades através da avaliação 
dos impactes gerados, designadamente ruído, vibrações, gases, efluentes e tráfego face aos 
elementos de extrema sensibilidade ecológica em presença. 

 

5.3.1 Espaços de Atividades Económicas Consolidados - AEC 
Na área de intervenção foi identificada a sul uma zona urbana de atividades 
económicas consolidada, com um uso dominante industrial de logística, que foi 
delimitada. 

O modelo de ocupação proposto procurou integrar e prever a continuidade e fecho 
desta franja pré existente, mantendo a morfologia urbana, promovendo ainda a 
requalificação da rede viária existente. 
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5.3.2 Espaços de Atividades Económicas Tipo 1 - AE1 
O Espaço de Atividades Económicas Tipo 1 destina-se às Áreas de Investigação e 
Desenvolvimento, e corresponde ao futuro Parque Tecnológico Internacional do Algarve 
(PTIA). 

Localiza-se a poente, com um enquadramento paisagístico privilegiado entre o Parque 
Urbano e o Parque Natural da Ria Formosa e proximidade com a Universidade do 
Algarve com a qual estabelecerá fortes sinergias. 

Este espaço tem por objetivo potenciar a componente de investigação e 
desenvolvimento (I&D) nos sectores das Ciências do Mar / Biotecnologia, Sistemas 
Inteligentes/TIC/Telecomunicações. 

Propõe-se, para esta área, a construção de um Centro de Investigação e 
Desenvolvimento, um Centro Incubador de empresas e uma residência para estudantes 
e investigadores e dois equipamentos de referência como motores de desenvolvimento 
do PTIA um centro de congressos. 

 

5.3.3 Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 - AE2 
Os Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 destinam-se a acolher edifícios de 
indústria, serviços e escritórios destinados principalmente à atividade de pequenas e 
médias empresas. 

Nestes espaços também deverá ser assegurada a permeabilidade e promovidas as 
aberturas e ligações com os principais espaços verdes envolventes, através da criação 
de uma rede de percursos pedonais transversais que estabeleçam a ligação entre os 
espaços verdes públicos e os privados localizados no interior das parcelas. 

Dada a sua localização proposta no território, estes espaços poderão vir a ser 
utilizados como área de expansão do PTIA, caso tal ação se justifique. 

 

5.3.4 Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 - AE3 
Os Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 destinam-se à implantação de armazéns 
e oficinas destinadas a acolher indústrias, incluídas nos estabelecimentos industriais de 
tipo III, definidos no Regime de Exercício da Atividade Industrial, aprovado pelo DL n.º 
169/2012 de 1 de Agosto que aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR), foi 
alterado e republicado pelo DL 73/2015, de 11/05. 

Estes espaços localizam-se a sul da área do Plano confrontados a nascente pela Rua 
Abel Viana onde já existem atualmente áreas de logística de apoio à atividade 
aeroportuária, propondo-se a sua requalificação e consolidação com novas zonas de 
atividade económica. 

 

5.4 Espaços de Uso Especial 
Os Espaços de Uso Especial – correspondem a áreas destinadas a instalação de serviços 
privados de utilização coletiva – cultural, recreio e lazer, desporto e turísticos, estruturantes ao 
nível concelhio e regional. Como usos compatíveis com espaços de uso especial o comércio, 
restauração e bebidas, e serviços de proximidade como – creches, infantários e equipamentos 
sénior bem como outros equipamentos urbanos de apoio como por exemplo um centro 
desportivo, um Health Club, bem como outros equipamentos de apoio à gestão e dinamização 
do Pólo Tecnológico, podendo acolher ainda outros usos compatíveis como serviços, numa 
percentagem igual ou inferior a 40% da área total de construção (atc). 

Estes espaços localizam-se numa área limítrofe ao parque urbano, com uma envolvente 
paisagística de excelência, onde se irão implantar os pontos notáveis de encontro e de 
dinâmicas locais da área de intervenção. 
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Ilustração 5 | ExceExceExceExcertortortorto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    ddddeeee    EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    dededede    UsoUsoUsoUso    EspecialEspecialEspecialEspecial 

    

5.5 Espaços Verdes - EV 
Os Espaços Verdes – Correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de 
valorização paisagística e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e 
cultura, coincidindo com a estrutura ecológica municipal. 

Com o elevado valor paisagístico existente na envolvente da área de intervenção no Parque 
Natural da Ria Formosa foi preponderante na definição do zonamento do Plano, nomeadamente 
ao nível das áreas que devem ser requalificadas paisagisticamente como a Ribeira do Vale das 
Almas, minimizados os riscos, e melhorando as condições dos ecossistemas presentes. 

Os Espaços Verdes correspondem a espaços de recreio e lazer, tendo por objetivo a 
implantação de um parque verde de características urbanas destinado a atividades recreativas e 
de lazer. Configuram áreas não edificadas e destinam-se ao recreio e lazer e ao enquadramento 
paisagístico e ambiental do conjunto urbano tendo em vista o aumento de qualidade de vida 
urbana como elemento ancora e diferenciador deste território.  

O Parque Urbano, com aproximadamente 13,7 hectares distribuídos ao longo da Ribeira do Vale 
das Almas, representa a principal zona de recreio e lazer do Plano e constitui a espinha dorsal do 
mesmo. É a zona de descompressão do tecido urbano mais denso, permitindo a articulação 
entre a malha urbana existente e proposta. 

O dimensionamento proposto para este equipamento resulta da aplicação dos parâmetros para 
o dimensionamento das áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização 
coletiva que se encontram publicados na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março (7.2.2 Execução 
e Cedências) e a inclusão da área identificada como inundável respeitando a Lei n.º 58/2005 de 
29 de Dezembro, art.º 40, n.º 4. 
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Ilustração 6 | ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dededede    EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    VerdesVerdesVerdesVerdes 

 

Nestes 13,7 hectares deverá ser considerado um prédio conforme regulamento do plano para 
implantação de um equipamento local de interpretação, monitorização e educação ambiental e 
alguns equipamentos de apoio ao parque com comércio e restauração. 

Nas zonas urbanas envolventes será assegurado um sistema de corredores verdes transversais 
em solo premiável ou semipermeável privado que articulam as futuras áreas edificadas com o 
Parque Urbano e o Parque Natural da Ria Formosa, fomentando as ligações e permeabilidade 
visual entres estes dois espaços. 
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6.6.6.6. EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura    EcológicaEcológicaEcológicaEcológica    

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM), de acordo com a definição emanada da legislação em vigor, é 
composta por um “conjunto de áreas que em virtude das suas características biofísicas ou culturais, da 
sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio 
ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e 
urbanos”. 

Constitui uma figura de ordenamento do território, cuja implantação se revela fundamental para a 
concretização dos pressupostos de desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida 
da população. É também responsável por dar expressão a um modelo de planeamento orientado por 
princípios de proteção de recursos e sistemas naturais, sob pena de se agravarem os riscos naturais e de 
se criarem condições altamente desfavoráveis para a saúde dos seres vivos, mas com consciência da 
necessidade de ocupação e transformação do território pelas atividades humanas. 

 

 
 

Ilustração 7 | ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dededede    EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura    EcológicaEcológicaEcológicaEcológica    

    

 

O conceito de estrutura ecológica urbana prende-se com a proteção e integração de elementos biofísicos, 
culturais, recreativos e paisagísticos de dada porção do território, convergindo para um conceito de 
desenvolvimento sustentável. Neste quadro, deverá contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e 
económica, correspondendo a uma estrutura multifuncional capaz de: 

- Representar o suporte das paisagens e dos ecossistemas autóctones;  

- Funcionar como corredor ecológico ao providenciar habitats para fauna e flora;  
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- Proporcionar à população espaços livres de recreio, lazer e educação ambiental;  

- Constituir um filtro de ar e água;  

- Estabelecer um controlo biológico de doenças;  

- Potenciar o controlo dos escoamentos hídricos e atmosféricos;  

- Assegurar uma conservação do potencial de adaptação das espécies ao meio urbano e o 
desenvolvimento de novas variedades mais resistentes ao seu artificialismo, etc. 

 

Estes valores ganham especial relevância no ambiente urbano, onde as ocorrências naturais colidem com 
o desenvolvimento e expansão da cidade moderna e o crescimento dos pequenos aglomerados 
habitacionais. É neste contexto que se revela essencial o estabelecimento de uma Estrutura Ecológica 
Urbana, com a função de assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas fundamentais da paisagem num 
meio predominantemente edificado. Na cidade como hoje se conhece, com a dimensão que atualmente 
lhe é atribuída, a área edificada vai-se distendendo sobre as áreas que outrora asseguravam o 
funcionamento dos sistemas essenciais da paisagem, remetendo as mesmas repetidamente e salvo 
poucas exceções, para espaços e áreas isoladas sem a continuidade e dimensões necessárias ao 
estabelecimento dos processos ecológicos que devem salvaguardar. 

A Estrutura Ecológica deve consistir numa explicitação dos sistemas fundamentais ao equilíbrio ecológico 
da paisagem urbana, através de uma representação cartográfica das ocorrências naturais fundamentais 
para proteção, valorização e conservação ambiental. Nesse sentido, e tendo em consideração as 
características biofísicas e urbanísticas e a sua estreita e, por vezes, problemática relação, tornou-se 
necessário proceder a um confronto entre as características biofísicas e a ocupação existente, 
estabelecendo posteriormente um cruzamento da análise com o zonamento proposto e a consequente 
aferição das áreas que podem integrar a estrutura ecológica urbana.  

A área de intervenção do Plano, localizada próximo do Aeroporto de Faro, é caracterizada pela sua estreita 
relação com valores biofísicos de grande expressão e relevância, integrando ainda um conjunto de 
elementos culturais e valores naturais da paisagem que contrariam o processo de descaracterização e a 
perda de identidade paisagística na Região. Destaca-se a presença de alguns maciços notáveis de 
vegetação autóctone, a manutenção de algumas culturas tradicionais e a presença de uma linha de água 
em profundo estado de degradação. A área de intervenção compreende declives muito suaves a suaves 
que lhe conferem um aspeto aplanado marcado pelo domínio de áreas sem clara exposição predominante. 

Mediante o conjunto de potencialidades que caracterizam a área de intervenção, torna-se essencial a 
adoção de medidas integradas para a conservação e valorização das áreas de elevado valor ecológico, 
com contributo direto para o estabelecimento de espaços públicos e áreas verdes qualificadas essenciais 
para a vivência urbana. 

Nesse sentido, face ao exposto, a Estrutura Ecológica definida para o Polo Tecnológico integra as 
seguintes componentes: 

 

- Leitos dos cursos de água e respetivas margens; 

- Espaços verdes de recreio e lazer; 

- Corredores verdes de proteção e enquadramento;  

- Eixos viários arborizados propostos. 

 

Em termos de correlação com as categorias de uso do solo definidas, os espaços verdes de recreio e lazer 
que integram a Estrutura Ecológica, correspondem integralmente aos Espaços Verdes. Os corredores 
verdes de proteção e enquadramento integram as outras classes de espaço. 
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7.7.7.7. ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução    dodododo    PlanoPlanoPlanoPlano    

7.1 Estrutura Operacional do Plano 
Para efeitos da execução do Plano, foi desenvolvido um modelo com quatro Unidades 
Operativas de Planeamento e Gestão, U1, U2, U3 e U4. 

 

 

Ilustração 8 | ExcertoExcertoExcertoExcerto    dededede    PlantaPlantaPlantaPlanta    dededede    UOPGUOPGUOPGUOPG    eeee    SUOPGSUOPGSUOPGSUOPG    

 

 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão U2, U3 e U4 são referentes a áreas urbanas 
consolidadas conforme atrás referido. A U1é uma unidade de execução, que detém toda a área 
urbana a urbanizar, está dividida em 10 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (Su) 
para efeito da concretização de ações urbanísticas de acordo com conteúdos programáticos 
específicos: 

 

a) SUSUSUSU    1.11.11.11.1 – Qualificada na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    dededede    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    TipoTipoTipoTipo    2222,,,, 
tem como objetivo promover e reforçar as aptidões do PTIA com uma ocupação 
predominante em serviços com principal incidência nas atividades de micro, pequenas e 
médias empresas; 

b) SUSUSUSU    1.21.21.21.2 – Qualificada na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    dededede    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    TipoTipoTipoTipo    1111, 
esta subunidade decorre das cedências obrigatórias resultantes das operações 
urbanísticas para domínio municipal. Deverá ser caracterizada por um modelo de 
ocupação singular, designado por PTIA, tendo como objetivo estabelecer uma área 
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destinada preferencialmente aos serviços, às novas atividades emergentes (de 
investigação e desenvolvimento (I&D) nos sectores das Ciências do Mar / Biotecnologia, 
Sistemas Inteligentes/TIC/ Telecomunicações, Centro Incubador de novas empresas e 
Turismo), com o intuito de assegurar a relação com a Universidade do Algarve e as áreas 
urbanas adjacentes e definir uma estrutura de ocupação que potencie a atratividade 
deste “grande equipamento”, como motor de desenvolvimento urbano; 

c) SUSUSUSU    1.31.31.31.3 – Qualificada na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    dededede    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    TipoTipoTipoTipo    2222, 
tem como objetivo promover e reforçar as aptidões do PTIA com uma ocupação 
predominante em serviços com principal incidência nas atividades de pequenas e médias 
empresas e a armazéns ou oficinas destinados a projetos autónomos de pequenas 
unidades de produção; 

d) SUSUSUSU    1.41.41.41.4 – Qualificada, na sua maioria, na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    HabitacionaisHabitacionaisHabitacionaisHabitacionais    
TipoTipoTipoTipo    1111, tem como objetivo promover a requalificação da ocupação existente e a sua 
integração nas áreas envolventes, estando a sua ocupação dependente da execução das 
bacias de retenção a montante que integram o parque urbano; 

e) SUSUSUSU    1.51.51.51.5 – Qualificada predominantemente na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    VerdesVerdesVerdesVerdes, 
nesta categoria é decorrente das cedências obrigatórias resultantes das operações 
urbanísticas, integrando a estrutura ecológica urbana. Abrange os sítios arqueológicos 06 
- Ribeira Vale das Almas 1 e 07 - Ribeira Vale das Almas 2, conforme a Carta Arqueológica 
do Concelho de Faro, pelo que, quando for iniciado o seu processo de urbanização, 
deverá ser objeto de análise por técnico(s) especializado(s) e sujeita a parecer das 
entidades com competências na preservação e conservação do património; Integrando o 
Parque Urbano, ícone deste território, tem como objetivo a promoção da qualidade de 
vida urbana e diferenciação deste território através da criação de um espaço verde de 
grande dimensão que promove atividades de desporto e lazer e proteja a Ribeira das 
Almas. Inclui ainda uma área que integra Espaços de Usos Especiais, que complementa 
o Parque Urbano, na qual se prevê uma ocupação predominante em serviços, 
equipamentos, comercio e restauração; 

f) SUSUSUSU    1.61.61.61.6    – Qualificada, na sua maioria, na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    HabitacionaisHabitacionaisHabitacionaisHabitacionais    
TipoTipoTipoTipo    1111, tem como objetivo promover a requalificação da ocupação existente e a sua 
integração nas áreas envolventes, estando a sua ocupação dependente da execução das 
bacias de retenção a montante que integram o parque urbano; 

g) SUSUSUSU    1.71.71.71.7    eeee    SUSUSUSU    1.81.81.81.8 – Qualificadas, na sua maioria, na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    
HabitacionaisHabitacionaisHabitacionaisHabitacionais    TipoTipoTipoTipo    2222, tem com objetivo promover uma ocupação de média densidade, 
bem como a requalificação da ocupação existente e a sua integração nas áreas 
envolventes; Integra parcialmente o sítio arqueológico 06 - Ribeira Vale das Almas 1 
conforme a Carta Arqueológica do Concelho de Faro, pelo que, quando for iniciado o seu 
processo de urbanização, deverá ser objeto de análise por técnico(s) especializado(s) e 
sujeita a parecer das entidades com competências na preservação e conservação do 
património; 

h) SUSUSUSU    1.91.91.91.9 – Qualificada, na sua maioria, na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    HabitacionaisHabitacionaisHabitacionaisHabitacionais    
TipoTipoTipoTipo    1111, tem como objetivo promover a requalificação da ocupação existente e a sua 
integração nas áreas envolventes. Integra parcialmente o sítio arqueológico 06 - Ribeira 
Vale das Almas 1 conforme a Carta Arqueológica do Concelho de Faro, pelo que, quando 
for iniciado o seu processo de urbanização, deverá ser objeto de análise por técnico(s) 
especializado(s) e sujeita a parecer das entidades com competências na preservação e 
conservação do património; 

i) SUSUSUSU    1.1.1.1.10101010 – Qualificada na categoria funcional de EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    dededede    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    TipoTipoTipoTipo    3333  
tem como objetivo reforçar as atividades já existentes na U4, usufruindo da proximidade 
ao aeroporto, visibilidade a partir da EN 125-10, e facilidades de acesso. Integra 
parcialmente o sítio arqueológico 06 - Ribeira Vale das Almas 1 conforme a Carta 
Arqueológica do Concelho de Faro, pelo que, quando for iniciado o seu processo de 
urbanização, deverá ser objeto de análise por técnico(s) especializado(s) e sujeita a 
parecer das entidades com competências na preservação e conservação do património. 
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A operação de ocupação ou transformação do solo deverá abranger a totalidade da Unidade de 
Execução 1 enquanto instrumentos de execução e a aplicar às subunidades operativas de 
planeamento e gestão. A execução do plano pode dar lugar Loteamento ou Planos de Pormenor, 
de acordo o estabelecido nos parâmetros de edificabilidade ou nas condições de ocupação do 
solo expressas no Plano de Urbanização e na legislação aplicável (DL n.º 80/2015, de 14 de 
Maio). 

Face ao atrás descrito, apresentamos agora uma simulação do modelo pensado para este 
território com a demonstração de algumas das opções tomadas de indicadores máximos de uso
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ESPAÇOS HABITACIONAIS

UNOP USOS Superficie de Solo 
 

Área Bruta de 
Construção 

Área Total de 
Construção 

 Índice de 
Utilização do 
Solo (PDM) 

 Índice de 
Utilização do Solo 
(DR n.º 9/2009 de 

29.05) 

ÁREA DE 
HABITAÇÃO 

ÁREA DE 
SERVIÇOS 

ÁREA DE 
TURISMO 

ÁREA DE 
COMERCIO/ 

RESTAURAÇÃO 

ÁREAS DE 
EQUIPAMENTOS 

ÁREAS 
INDUSTRIAL 

LIMPA 

80%80%80%80%    10%10%10%10%    0%0%0%0%    10%10%10%10%    0%0%0%0%    0%0%0%0%    

Su1.4 
EH 1 

46 138,9 m2 18 455,5 m2 18 455,5 m2 0,40 0,50 14 764,4 m2 1 845,6 m2 0,0 m2 1 845,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 
Su1,6 48 059,1 m2 19 223,6 m2 26 430,42 m2 0,40 0,50 15 378,9 m2 1 922,4 m2 0,0 m2 1 922,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 

Su 1,7 
EH  1 1 643,2 m2 657,3 m2 892,04 m2 0,40 0,50 525,8 m2 65,7 m2 0,0 m2 65,7 m2 0,0 m2 0,0 m2 
EH  2 71 506,0 m2 39 328,3 m2 58 806,48 m2 0,55 0,80 31 462,6 m2 3 932,8 m2 0,0 m2 3 932,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 

Su 1,8 
EH  1 8 746,1 m2 3 498,4 m2 4 477,99 m2 0,40 0,50 2 798,7 m2 349,8 m2 0,0 m2 349,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 

EH  2 22 116,3 m2 12 164,0 m2 18 245,97 m2 0,55 0,80 9 731,2 m2 1 216,4 m2 0,0 m2 1 216,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 
Su 1,9 EH  1 83 680,0 m2 33 472,0 m2 42 844,16 m2 0,40 0,50 26 777,6 m2 3 347,2 m2 0,0 m2 2 677,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 

TotaisTotaisTotaisTotais    281281281281    889,6889,6889,6889,6    m2m2m2m2    126126126126    799,2799,2799,2799,2    126126126126    799,2799,2799,2799,2    m2m2m2m2        ----    101101101101    439,4439,4439,4439,4    m2m2m2m2    12121212    679,9679,9679,9679,9    m2m2m2m2    0,00,00,00,0    m2m2m2m2    12121212    010,5010,5010,5010,5    m2m2m2m2    0,00,00,00,0    m2m2m2m2    0,00,00,00,0    m2m2m2m2    

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

UNOP USOS 
Superficie de 

Solo 

 
Área Bruta de 
Construção 

Área Total de 
Construção 

 
Índice de 

Utilização do 
Solo (PDM) 

Índice de 
Utilização do Solo 
(DR n.º 9/2009 de 

29.05) 

ÁREA DE 
HABITAÇÃO 

ÁREA DE 
SERVIÇOS 

ÁREA DE 
TURISMO 

ÁREA DE 
COMERCIO/ 

RESTAURAÇÃO 

ÁREAS DE 
EQUIPAMENTOS 

ÁREAS 
INDUSTRIAL 

LIMPA 

 9%9%9%9%    9%9%9%9%    0%0%0%0%    14%14%14%14%    44%44%44%44%    24%24%24%24%    
Su1.2 AE 1 66 308,0 m2 49 731,0 m2 94 488,84 m2 0,75 1,40 4 475,8 m2 4 475,8 m2 0,0 m2 6 962,3 m2 21 881,6 m2 11 935,4 m2 

  
ÁREA DE 

HABITAÇÃO 

ÁREA DE 
SERVIÇOS 

ÁREA DE 
TURISMO 

ÁREA DE 
COMERCIO/ 

RESTAURAÇÃO 

ÁREAS DE 
EQUIPAMENTOS 

ÁREAS 
INDUSTRIAL 

LIMPA 
10,0%10,0%10,0%10,0% 10,0%10,0%10,0%10,0%    10,0%10,0%10,0%10,0%    10,0%10,0%10,0%10,0%    40%40%40%40%    20%20%20%20%    

Su1,1 
AE2 219 529,6 m2 142 694,2 m2 271 551,36 m2 

0,71 
 

0,65 14 269,4 m2 14 269,4 m2 14 269,4 m2 14 269,4 m2 57 077,7 m2 28 538,8 m2 
Su 1,3 

Su 1,10 AE3 36 236,2 m2 25 873,0 m2 36 222,22 m2 0,71 1,00 2 587,3 m2 2 587,3 m2 2 587,3 m2 2 587,3 m2 10 349,2 m2 5 174,6 m2 

TotaisTotaisTotaisTotais    255255255255    765,8765,8765,8765,8    m2m2m2m2    168168168168    567,2567,2567,2567,2    m2m2m2m2    168168168168    567,2567,2567,2567,2    m2m2m2m2    ----    ----    21212121    332,5332,5332,5332,5    m2m2m2m2    21212121    332,5332,5332,5332,5    m2m2m2m2    16161616    856,7856,7856,7856,7    m2m2m2m2    23232323    819,1819,1819,1819,1    m2m2m2m2    89898989    308,5308,5308,5308,5    m2m2m2m2    45454545    648,9648,9648,9648,9    m2m2m2m2    

 
PARQUE URBANO – Espaços de Usos Especiais 

UNOP USOS 
Superficie de 

Solo 

 
Área Bruta de 
Construção 

Área Total de 
Construção 

 
Índice de 

Utilização do 
Solo (PDM) 

 Índice de 
Utilização do Solo 
(DR n.º 9/2009 de 

29.05) 

ÁREA DE 
HABITAÇÃO 

ÁREA DE 
SERVIÇOS 

ÁREA DE 
TURISMO 

ÁREA DE 
COMERCIO/ 

RESTAURAÇÃO 

ÁREAS DE 
EQUIPAMENTOS 

ÁREAS 
INDUSTRIAL 

LIMPA 

 0%0%0%0%    0%0%0%0%    0%0%0%0%    10%10%10%10%    90%90%90%90%    0%0%0%0%    

Su1.5 

EV 137 117,6 m2 9 598,2 m2 14 382,47 m2  0,07 0,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 959,8 m2 8 638,4 m2 0,0 m2 

         0%0%0%0%    40%40%40%40%    20%20%20%20%    0%0%0%0%    40%40%40%40%    0%0%0%0%    

UE 33 282,8 m2 24 962,1 m2 32 700,15 m2  0,75 0,0 m2 9 984,9 m2 4 992,4 m2 0,0 m2 9 984,9 m2 0,0 m2 
TotaisTotaisTotaisTotais    170170170170    400,5400,5400,5400,5    m2m2m2m2    34343434    560,4560,4560,4560,4    m2m2m2m2    34343434    560,4560,4560,4560,4    m2m2m2m2        ----    0,00,00,00,0    m2m2m2m2    9999    985,3985,3985,3985,3    m2m2m2m2    4444    992,6992,6992,6992,6    m2m2m2m2    959,9959,9959,9959,9    m2m2m2m2    18181818    624,6624,6624,6624,6    m2m2m2m2    0,00,00,00,0    m2m2m2m2    

Tabela 3 | PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais    parâmetrosparâmetrosparâmetrosparâmetros    urbanísticosurbanísticosurbanísticosurbanísticos    dededede    acordoacordoacordoacordo    comcomcomcom    oooo    modelomodelomodelomodelo    propostopropostopropostoproposto    
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7.2 Parâmetros Urbanísticos 

7.2.1 Índices de Utilização e Ocupação do Solo 
Para efeitos de avaliação e quantificação da ocupação para determinação das 
contrapartidas decorrentes da execução do Plano, tendo como base o estabelecido 
no PDM, estabeleceram-se os seguintes indicadores globais para o PU: 

- Índice médio de utilização para efeitos da distribuição de benefícios (iu); 

- Índice de cedência médio, para efeitos da distribuição de encargos decorrentes 
das cedências obrigatórias para o domínio privado ou público da autarquia (ic); 

A quantificação da edificabilidade é resultante da aplicação destes parâmetros urbanísticos, 
estabelecidos no PDM, para efeitos da implementação do Plano com base na Carta de Ordenamento 
do Plano Diretor, as categorias de uso do solo existentes na AI (104,16ha) para aferição da 
edificabilidade prevista para este território, são identificadas as seguintes classes: 

EEEEspaçospaçospaçospaçossss    IndustriaisIndustriaisIndustriaisIndustriais    (70,00ha)(70,00ha)(70,00ha)(70,00ha)    ––––    IUBIUBIUBIUB    menormenormenormenor    ouououou    igualigualigualigual    aaaa    50%;50%;50%;50%; 

                            EspaçoEspaçoEspaçoEspaçossss    UrbanoUrbanoUrbanoUrbano    dededede    ExpansãoExpansãoExpansãoExpansão    (IB)(IB)(IB)(IB)    (34,16(34,16(34,16(34,16ha)ha)ha)ha)    ––––    IUBIUBIUBIUB    igualigualigualigual    aaaa    66660%;0%;0%;0%;    

Aplicando os índices acima referidos às áreas identificadas para cada uso, obtemos um total de 
554.960,00 m2 de área total de construção (atc) disponível para este território. Com base nesta análise, 
foi possível determinar um IUB médio para a UOP3, que é de 53,3%. 

De seguida, analisamos quais as áreas já consolidadas (áreas de solo urbanizado que se encontram já 
estabilizadas e infraestruturadas e que estão edificadas em pelo menos dois terços da área de solo 
disponível), e “subtraímos” a correspondente área de solo urbano da área total da AI, chegando assim a 
um total de aproximadamente 77777,47,47,47,4    hectareshectareshectareshectares    dededede    solosolosolosolo    disponiveldisponiveldisponiveldisponivel    paraparaparapara    urbaurbaurbaurbanizarnizarnizarnizar. Aplicando o IUB médio a 
esta área obtemos uma área total de construção de 346.427,94m2346.427,94m2346.427,94m2346.427,94m2 disponível para a UOP3 e estando a 
utilizar 491.723,4m2491.723,4m2491.723,4m2491.723,4m2 (excluindo equipamentos e conforme definição estabelecida no Decreto-
Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio) estando a cima do IUB médio em 145.295,46m2145.295,46m2145.295,46m2145.295,46m2 (0,630,630,630,63) sendo 
que na proposta é considerando ainda a afetação de 13131313,7ha,7ha,7ha,7ha  de parque urbano que integra a estrutura 
ecológica municipal e que é superior às cedências obrigatórias previstas no PDM para espaços verdes 
em 85.865,30m285.865,30m285.865,30m285.865,30m2. 

A proposta apresenta para o solo uma área total de implantação de 123.4123.4123.4123.400,0000,0000,0000,00m2m2m2m2, uma área de 
construção acima do solo de 379.657,8379.657,8379.657,8379.657,8m2m2m2m2, uma área de construção abaixo do solo de 175.550175.550175.550175.550    m2m2m2m2    e 
uma área total de construção total de 555.207,8555.207,8555.207,8555.207,8    m2m2m2m2 ( excluindo equipamentos e conforme definição 
estabelecida no Decreto-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio), sendo previsto um total de 9.199 
lugares de estacionamento, distribuídos por 2.1782.1782.1782.178    públicospúblicospúblicospúblicos    eeee    7.0227.0227.0227.022    privadosprivadosprivadosprivados, (atendendo Portaria no 
216-B/2008, de 3 de Março, rectificada pela Declaração de Rectificação no 24/2008, de 2 de Maio), 
verifica-se que o valor apresentado para a Índice de Ocupação Máxima é de    0,250,250,250,25 e o Índice Máximo de 
Utilização Bruto, de 0,630,630,630,63    cumprem o inscrito no PDM para os Espaços Urbanizáveis.  

Importa a este respeito ter presente que, nos termos dos n.º1 e 2 do artigo n.º 84 do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 
Fevereiro, “O plano diretor municipal estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 
municipal de ordenamento do território e de urbanismo (...)” sendo “ (…) um instrumento de referência 
para a elaboração dos demais planos municipais de ordenamento do território (...)”.  

Assim, compete aos planos municipais de ordenamento do território (de entre os quais aos planos de 
urbanização) concretizar a política de ordenamento do território e de urbanismo (conforme disposto no 
n.º1 do artigo n.º 87 do mesmo diploma), tendo por referência as disposições estratégicas do PDM, 
mas podendo propor indicadores e parâmetros urbanísticos distintos, desde que ajustados à realidade 
local, como é o presente caso. 
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Tabela 4 | PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais    parâmetrosparâmetrosparâmetrosparâmetros    urbanísticosurbanísticosurbanísticosurbanísticos    dededede    acordoacordoacordoacordo    comcomcomcom    oooo    modelomodelomodelomodelo    propostopropostopropostoproposto    

 

 

 

7.2.2 Execução e Cedências 
ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução    

O município promove a execução coordenada e a programação territorial com a 
colaboração das entidades públicas e privadas, procedendo à realização das 
infraestruturas e dos equipamentos de acordo com o interesse público, os objetivos 
e as prioridades estabelecidas para o plano. 

A coordenação e execução programada do plano determinam para os particulares o 
dever de concretizarem e adequarem as suas pretensões aos indicadores e 
orientações estabelecidas. 

A execução dos sistemas gerais de infraestruturas e equipamento públicos 
municipais e inframunicipais prevê a repartição dos custos de urbanização, 
referentes à concretização do modelo preconizado para, a respetiva Unidade 
Operativa proporcional à edificabilidade de cada Subunidade Operativa. A 
comparticipação nos custos de urbanização é determinada pelos seguintes critérios: 
i) o tipo de aproveitamento urbanístico determinados pelas disposições do plano; ii) 
A capacidade edificatória atribuída; iii) a extensão das infraestruturas para serviço de 
uma parcela. 

O índice médio de utilização estipulado para efeitos da distribuição de benefícios na 
aplicação dos mecanismos de perequação compensatória na U1, é o quociente 
entre a área total de construção resultante da aplicação dos índices de utilização do 
solo definidos para cada uma das subunidades delimitadas, com exceção das áreas 
da subunidade SU1.2 e do Parque Urbano, e a área de superfície do solo da 
totalidade da U1. 

As áreas instaladas nas caves dos edifícios destinadas a áreas técnicas e/ou 
estacionamento não serão contabilizadas para efeitos de aplicação do índice médio 
de utilização. 

   PDM D.R. n.º 9/2009 de 29-05 

UNOP USOS 
Área de 

Superfície de 
Solo 

Área Bruta de 
Construção 

Índice de 
Utilização do 

Solo 

Área Total de 
Construção 

Índice de 
Utilização 

do Solo 

Su1.1 AE 1 66 308,0 m2 49 731,0 m2 0,75 94 488,84 m2 1,40 

Su1.2 
AE 2 219 529,6 m2 142 694,2 m2 0,65 271 551,36 m2 1,20 

Su1.3 

Su1.4 EH 1 46 138,9 m2 18 455,5 m2 0,40 26 430,42 m2 0,50 

Su1.5 
EV 137 117,6 m2 9 598,2 m2 0,07 14 382,47 m2 0,10 

UE 33 282,8 m2 24 962,1 m2 0,75 32 700,15 m2 1,00 

    Su1.6 EH 1 48 059,1 m2 19 223,6 m2 0,40 26 430,42 m2 0,50 

Su1.7 
EH 1 1 643,2 m2 657,3 m2 0,40 892,04 m2 0,50 

EH 2 71 506,0 m2 39 328,3 m2 0,55 58 806,48 m2 0,80 

Su1.8 
EH 1 8 746,1 m2 3 498,4 m2 0,40 4 477,99 m2 0,50 

EH 2 22 116,3 m2 12 164,0 m2 0,55 18 245,97 m2 0,80 

Su1.9 EH 1 83 680,0 m2 33 472,0 m2 0,40 42 844,16 m2 0,50 

Su1.10 AE 3 36 236,2 m2 25 873,0 m2 0,71 36 222,22 m2 1,00 

 Totais 774 363,8 m2 379 657,8 m2 - 704  247,4 m2 - 
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O índice médio de utilização definido para a U1 é 0,39. 

A edificabilidade abstrata a atribuir aos proprietários de cada uma das parcelas que 
serão sujeitas a perequação resulta do produto do índice médio de utilização pela 
área das mesmas. 

Quando o direito concreto de construção a afetar a cada das parcelas for inferior à 
sua edificabilidade abstrata, o proprietário deve receber uma compensação, nos 
termos a prever em regulamento municipal. 

Quando o direito concreto de construção a afetar a cada das parcelas abrangidas 
for superior à sua edificabilidade abstrata, o proprietário deve compensar a área de 
construção correspondente a essa diferença, em numerário ou em espécie, 
designadamente através da transmissão para o domínio privado do município de 
uma área correspondente à área de construção em excesso. 

 

CedênciasCedênciasCedênciasCedências    

Conforme referido anteriormente, o cálculo de cedências resulta da aplicação dos 
parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas à implantação de 
espaços verdes e de utilização coletiva e de Equipamentos de utilização coletiva que 
se encontram publicados na Portaria nº 216-B/2008, de 3 de Março, conforme se     
pode comprovar através da seguinte tabela: 
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Tabela 5 | PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais    parâmetrosparâmetrosparâmetrosparâmetros    urbanísticosurbanísticosurbanísticosurbanísticos    dededede    acordoacordoacordoacordo    comcomcomcom    oooo    modelomodelomodelomodelo    propostopropostopropostoproposto    

 

    
UNOPUNOPUNOPUNOP    USOSUSOSUSOSUSOS    

Área de Superfície Área de Superfície Área de Superfície Área de Superfície 
de Solode Solode Solode Solo    

Área Bruta de Área Bruta de Área Bruta de Área Bruta de 
ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução    

Índice de Utilização Índice de Utilização Índice de Utilização Índice de Utilização 
do Solo (PDM)do Solo (PDM)do Solo (PDM)do Solo (PDM)    

Área Área Área Área TotalTotalTotalTotal    de de de de 
ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução    

Índice de Utilização do Índice de Utilização do Índice de Utilização do Índice de Utilização do 
SoloSoloSoloSolo        (DR n.º 9/2009 (DR n.º 9/2009 (DR n.º 9/2009 (DR n.º 9/2009 

de 29.05)de 29.05)de 29.05)de 29.05)    

Espaços Espaços Espaços Espaços 
VerdesVerdesVerdesVerdes    

EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos    
Comparticipações das Comparticipações das Comparticipações das Comparticipações das 
obras de urbanizaçãoobras de urbanizaçãoobras de urbanizaçãoobras de urbanização    

Su1.1 AE 1 66 308,0 m2 49 731,0 m2 0,75 94 488,84 m2 1,40 0,0 m2 0,0 m2 13,1% 
Su1.2 

AE 2       219 529,6 m2     142 694,2 m2 0,65     271 551,36 m2 1,20 39 711,4 m2 31.722,1 m2 37,6% 
Su1.3 
Su1.4 EH 1 46 138,6 m2 18 455,5 m2 0,40 26 430,42 m2 0,50 26 430,4 m2 5.370,9 m2 4,9% 

 
    Su1.5 

EV 137 117,6 m2 9 598,2 m2 0,07 14 382,47 m2 0,10 0,0 m2 0,0 m2 2,5% 
UE 33 282,8 m2 24 962,1 m2 0,75 32 700,15 m2 1,00 6 989,4 m2 5.200,4 m2 6,6% 

Su1.6 EH 1 48 059,1 m2 19 223,6 m2 0,40 26 430,42 m2 0,50 4 297,9 m2 4.456,1 m2 5,1% 
 

Su1.7 
EH 1 1 643,2 m2 657,3 m2 0,40 892,04 m2 0,50 184,0 m2 191,7 m2 0,2% 
EH 2 71 506,0 m2 39 328,3 m2 0,55 58 806,48 m2 0,80 9 176,6 m2 11.470,8 m2 10,4% 

 
Su1.8 

EH 1 8 746,1 m2 3 498,4 m2 0,40 4 477,99 m2 0,50 979,6 m2 1.020,4 m2 0,9% 
EH 2 22 116,3 m2 12 164,0 m2 0,55 18 245,97 m2 0,80 2 861,0 m2 3.547,8 m2 3,2% 

Su1.9 EH 1 83 680,0 m2 33 472,0 m2 0,40 42 844,16 m2 0,50 9 372,2 m2 9.725,3 m2 8,8% 
Su1.10 AE 3 36 236,2 m2 25 873,0 m2 0,71 36 222,22 m2 1,00 5 834,0 m2 2.156,1 m2 6,8% 

    TotaisTotaisTotaisTotais    774 774 774 774 363,8 m2363,8 m2363,8 m2363,8 m2    379 379 379 379 657,8 m2657,8 m2657,8 m2657,8 m2    - 704704704704    247,40247,40247,40247,40    m2m2m2m2    - 105105105105    836,4836,4836,4836,4    m2m2m2m2    74.861,6 m274.861,6 m274.861,6 m274.861,6 m2    100%100%100%100%    
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A quantificação das parcelas para espaços verdes e de equipamentos de utilização 
coletiva, obedece ao cálculo de cedências que decorre das necessidades geradas 
pelo Plano para a execução do Parque Urbano, bem como a área destinada ao PTIA 
(SU 1.2). 

O índice de cedência médio estipulado para a U1 é 0,44 e inclui as áreas referidas 
no n.º anterior, bem como as vias de circulação, áreas de estacionamento e 
passeios adjacentes, e outras infraestruturas de utilização coletiva. 

Nas parcelas em que o índice geral de cedência médio for ultrapassado os 
proprietários serão compensados nos termos definidos em regulamento municipal. 

Quando a área de cedência efetiva for inferior à cedência média, o proprietário tem 
de compensar os demais proprietários ou pagar a respetiva compensação 
urbanística nos termos definidos em regulamento municipal. 

Ao nível das Unidades Operativas, é fundamental garantir uma permeabilidade de 
30% do solo urbano, sendo fixadas as áreas mínimas de espaços verdes /solo 
permeável de domínio privado de uso público. 

 

Anexo III - Modelo de redistribuição de benefícios e encargos do PDM vigente e Modelo de 
redistribuição de benefícios e encargos proposto 
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8.8.8.8. SistemaSistemaSistemaSistema    ViárioViárioViárioViário    eeee    dededede    TransportesTransportesTransportesTransportes    

8.1 Rede Viária Estruturante 
O Regulamento do PDM de Faro indica no seu art.º 85º, ponto 3, que “Os planos municipais 
de ordenamento do território de nível inferior e as operações de loteamento devem classificar 
as vias urbanas em primárias, vias de distribuição e de acesso”, tal como se transcreve de 
seguida. 

 

Artigo 85.° 

3 - Os planos municipais de ordenamento do território de nível inferior e as operações de 
loteamento devem classificar as vias urbanas em primárias, vias de distribuição e de acesso, 
ficando a respetiva construção ou retificação sujeita aos seguintes condicionamentos: 

  

a) Vias urbanas primárias:  

Largura mínima da faixa de rodagem - 7m; 

Largura desejável da faixa de rodagem - 10,5m; 

Estacionamento exterior à faixa de rodagem; 

De ambos os lados da faixa de rodagem deverão ser executados passeios pavimentados, de 
largura variável em função do tipo de utilização do loteamento, de largura desejável de 2m 
mas nunca inferior a 1,5m, podendo excetuar-se os casos referidos na alínea f) do n.º 3 do 
presente artigo; 

 

b) Vias urbanas de distribuição: 

Largura mínima da faixa de rodagem – 6,0m, com exceção das vias nas áreas industriais, 
onde a largura mínima será de 7m; 

Largura desejável da faixa de rodagem - 7m; 

Estacionamento exterior à faixa de rodagem; 

De ambos os lados da faixa de rodagem deverão ser executados passeios pavimentados, de 
largura variável em função do tipo de utilização do loteamento de largura desejável de 2m mas 
nunca inferior a 1,5m, podendo excetuar-se os casos referidos na alínea f) do n.° 3 do 
presente artigo; 

 

c) Vias urbanas de acesso: 

Largura mínima da faixa de rodagem – 6,0m; 

Largura desejável da faixa de rodagem - 7m; 

Estacionamento integrado nas faixas de rodagem, preferencialmente apenas numa das vias; 

De ambos os lados da faixa de rodagem deverão ser executados passeios pavimentados, de 
largura variável em função do tipo de utilização do loteamento, de largura desejável de 2m 
mas nunca inferior a 1,5m, podendo excetuar-se os casos referidos na alínea f) do n.° 3 do 
presente artigo. 
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O presente Plano de Urbanização para a UOP3 respeita o disposto no PDM, propondo uma 
hierarquização nos seguintes quatro níveis: 

Vias de Distribuição Principal: rede de distribuição principal – que assegura a coleta e 
distribuição do tráfego da Área do Plano, em particular entre a rede local e a rede estruturante 
(Rua da Universidade, Rua Manuel Guerreiro Gomes); 

Vias de Distribuição Secundária: rede de distribuição secundária – que assegura a distribuição 
de proximidade, bem como o encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível 
superior nomeadamente para a Rua Manuel Gomes Guerreiro; 

Vias de Acesso: rede de distribuição e acesso local – que garantem o acesso rodoviário ao 
edificado, às atividades e às funções urbanas, integrando arruamentos com utilização distinta 
e partilhada por veículos automóveis, velocípedes e peões, reunindo preferencialmente 
condições privilegiadas para promover a opção pelos modos suaves, com especial destaque 
para os modos pedonal e clicável. 

A proposta dos vários níveis foi feita de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

CritériosCritériosCritériosCritérios DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 

Objetivos Onde se definem os objetivos e funções que se pretende que cada nível desempenhe por ordem de 
importância 

Exigências 
Particulares 

Define as condições que deverão ser verificadas em cada nível para que os objetivos possam ser 
atingidos 

Características 
físicas 

Definem os perfis transversais-tipo mínimos e máximos para cada nível 

Acessos Define o tipo e as condições de acesso às vias pertencentes aos vários níveis 

Atributos 
operacionais 

Nestes parâmetros, são definidas as velocidades em vazio (velocidade padrão) para cada nível. São 
também definidos os intervalos de capacidade para cada nível, sendo que no caso das vias dos níveis 
mais baixos se define o limite máximo do tráfego que deverá circular neste tipo de vias. 

Estacionamento Estabelece as condições em que o estacionamento se pode processar nas vias de cada nível 

Cargas  
e descargas 

Define em que condições se podem processar estas atividades nas vias pertencentes a cada nível 

Transportes 
coletivos 

Quais as características a que deverão obedecer as paragens e os espaços canais para os modos 
coletivos que utilizem a rede viária 

Circulação  
de peões  
e velocípedes 

Quais as condições de circulação dos peões e dos velocípedes em cada nível 

 

Tabela 8 | PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais    parâmetrosparâmetrosparâmetrosparâmetros    dededede    avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação    dosdosdosdos    níveisníveisníveisníveis    hierárquicoshierárquicoshierárquicoshierárquicos    dadadada    rederederederede    rodoviáriarodoviáriarodoviáriarodoviária    (Fonte: TIS)    
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As funções, objetivos, características físicas e operacionais dos vários níveis hierárquicos são 
definidos na que seguidamente se apresenta: 
 

 

 1º1º1º1º    NívelNívelNívelNível 2º2º2º2º    NívelNívelNívelNível 3333    NívelNívelNívelNível 

Hierarquia Viária Vias de Distribuição Principal Vias de Distribuição 
Secundária Vias de Acesso Local 

Objetivos 

Deve ser composta por vias 
internas aos aglomerados 
urbanos e assegurar a 
distribuição próxima, bem 
como o encaminhamento 
dos fluxos de tráfego para as 
vias de nível superior 

Deve ser composta por vias 
estruturantes dos Bairros, 
com alguma capacidade de 
escoamento, mas onde o 
elemento principal é já o 
peão. Deve desencorajar o 
atravessamento 

Deve garantir o acesso ao 
edificado, reunindo porém 
condições privilegiadas para a 
circulação pedonal. 

Deve desencorajar o 
atravessamento. 

Velocidade moderada Velocidade reduzida Velocidade muito baixa 

Prioridade ao tráfego 
rodoviário acautelando os 
atravessamentos pedonais 

Preferencialmente Prioridade 
ao peão Prioridade ao peão 

Número Mínimo de Vias [n] 2 1 1 

Largura mínima das vias 
[m] 3,5 4,5 3,25 

Largura mínima dos 
passeios [m] 2,5 2,5 2,5 

Número de Sentidos 2 2 1 ou 2 

Estacionamento 
Autorizado, sujeito a 

restrições operacionais da 
via 

Autorizado, longitudinal, em 
espinha ou perpendicular Autorizado longitudinal 

Circulação Pedonal e de 
Velocípedes Segregado Livre Livre 

                              Tabela 9 | PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais    parâmetrosparâmetrosparâmetrosparâmetros    dededede    avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação    dosdosdosdos    níveisníveisníveisníveis    hierárquicoshierárquicoshierárquicoshierárquicos    dadadada    rederederederede    rodoviáriarodoviáriarodoviáriarodoviária    
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Na figura seguinte, apresenta-se a Planta da Hierarquia Viária para o Plano de Urbanização 
para a UOP3: 

 
 

Ilustração 9 | HierarquiaHierarquiaHierarquiaHierarquia    dadadada    rederederederede    rodoviáriarodoviáriarodoviáriarodoviária    propostapropostapropostaproposta    

 

 

8.2 Sistema Urbano de Circulação de Transporte Público e Privado 
Relativamente ao transporte público coletivo, e tendo por base a fase de caracterização e 
diagnóstico anteriormente desenvolvida, e dado ser um dos objetivos deste Plano de 
Urbanização que o território venha a constituir uma nova centralidade no Município de Faro, 
com novas funções urbanas e gerador de novos fluxos, é essencial que o serviço de 
transporte público coletivo rodoviário sirva as novas áreas, tendo em conta a ocupação do 
solo prevista e as suas características próprias, tanto ao nível de horários como de ligações 
possíveis. 

Para além das carreiras em autocarro, é proposta uma rede ferroviária ligeira, já prevista no 
Plano Diretor do Aeroporto Internacional de Faro, que faça a serventia do Pólo Tecnológico, 
atravessando-o de norte a sul, desde o Aeroporto ao centro da Cidade de Faro, passando 
pela Universidade do Algarve.  

Propõe-se ao longo da Rua Manuel Gomes Guerreiro, conforme perfil proposto e representado 
na ilustração 9. Conforme pode ser verificado na referida figura, a solução apresentada 
possibilita que a sua implementação seja evolutiva, sendo que numa primeira fase seria 
construído apenas o espaço canal correspondente a tráfego automóvel, bem como os 
passeios e os canteiros que visam reforçar a desagregação entre peão e automóvel. O 
espaço canal reservado para o metro ligeiro de superfície e para o percurso ciclável seriam 
executados numa segunda fase, determinada pelo Município de Faro. 

Esta solução evolutiva proposta de reperfilamento da Rua Manuel Gomes Guerreiro tem como 
intuito não só flexibilizar os custos construtivos associados à operação mas sobretudo 
minimizar os conflitos com as construções localizadas a nascente desta via (não só na área de 
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intervenção do plano mas também para sul e Norte da mesma) dada a reduzida dimensão do 
espaço canal existente.  

Para além deste sistema ferroviário ligeiro, foi desenvolvido um outro cenário que consiste 
num sistema de Bus Rapid Transit (BRT). O espaço canal necessário para a implementação 
deste sistema é em tudo semelhante à do Metro de superfície, bem como o seu modelo de 
implementação. 

 

8.3 Estacionamento 
O Plano propõe a humanização da rede viária, mas que nesta fase de proposta de plano o 
desenho da rede viária consegue garantir de uma forma integrada com a via publica 2.128 
lugares de estacionamento de uma forma disciplinada, conseguindo em fase de plano de 
urbanização deixar em défice 61 lugares para dar cumprimento à portaria 216-B/2008, 
garantindo a qualidade urbana e privilegiando os percursos pedonais e permitindo sua 
continuidade. Propõe-se a redução dos canais rodoviários para induzir a uma menor 
velocidade de circulação dos veículos dando prioridade ao peão. Pretende-se um plano 
pensado para as pessoas e não para o automóvel, que é cada vez mais um elemento poluidor 
e descaracterizador da vivência e qualidade de vida urbana.  

O estacionamento é entendido como um serviço e não como um apoio de uso exclusivo para 
a população presente (trabalhadores/moradores). Pretende-se incentivar que os 
trabalhadores, na área do Plano, se desloquem preferencialmente em transporte público ou 
modos suaves. 

Não descurando a importância de criar uma oferta suficiente de lugares para visitantes como 
fator atrativo para as empresas. Para além do estacionamento nas vias e dentro dos lotes, o 
estudo prévio do plano prevê a construção de 3 parques de estacionamento localizados junto 
ao perímetro da área de intervenção de modo a contribuir para a uma melhor qualidade de 
vida urbana, mais ligada a atividades “outdoor” de recreio e lazer. O dimensionamento destes 
parques dissuasores deveram ser concretizados no âmbito da execução de instrumentos de 
gestão territorial de hierarquia inferior (Plano de Pormenor ou Unidades de Execução) e deverá 
respeitar as determinações da legislação aplicável, nomeadamente o Regulamento da 
Urbanização e Edificação do Município de Faro. 

 

Num cenário futuro, estes parques dissuasores, poderão ser reconvertidos em outros usos, 
caso seja comprovado que a sua função e necessidade já não se verificam para este território. 
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8.4 Perfis Transversais Tipo 
Os perfis transversais tipo apresentados no Plano de Urbanização para a UOP3 respeitam o 
previsto no PDM de Faro para cada um dos 3 níveis hierárquicos propostos anteriormente 
definidos. Foram elaborados os seguintes perfis transversais tipo: 

 
Perfil A1 – Via distribuidora principal 
 

Espaço canal 
para transporte ferroviário ligeiro 

Espaço canal 
para Bus 

Ilustração 10 | RuaRuaRuaRua    ManuelManuelManuelManuel    GomesGomesGomesGomes    GuerreiroGuerreiroGuerreiroGuerreiro    

    
PerfilPerfilPerfilPerfil    BBBB    ––––    ViaViaViaVia    distribuidoradistribuidoradistribuidoradistribuidora    secundáriasecundáriasecundáriasecundária    
 

 

Máximo (estacionamento perpendicular) Mínimo (estacionamento longitudinal) 

Ilustração 11 | ViaViaViaVia    distribuidoradistribuidoradistribuidoradistribuidora    secundáriasecundáriasecundáriasecundária    
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PerfilPerfilPerfilPerfil    CCCC    ––––    ViaViaViaVia    dededede    acessoacessoacessoacesso    locallocallocallocal

 

Mínimo (sem estacionamento) Máximo estacionamento longitudinal) 

    

Ilustração 12 | ViaViaViaVia    locallocallocallocal    
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9.9.9.9. SistemaSistemaSistemaSistema    dededede    InfraestruturasInfraestruturasInfraestruturasInfraestruturas    

9.1 Infra-Estruturas de Eletricidade 

9.1.1 Considerações Prévias 
A presente Memória Descritiva diz respeito às Infraestruturas de Eletricidade 
referentes ao estudo para o Plano de Urbanização do Pólo Tecnológico – UOP3 
Montenegro/Gambelas em Faro.  

O cadastro obtido através do Distribuidor local (EDP) resume-se apenas às 
infraestruturas elétricas de Alta Tensão (60KV) e Média Tensão (15KV). Na planta 
fornecida com os traçados das linhas de Alta Tensão e Média Tensão, não se 
conseguem identificar claramente quais as que são de 60KV e quais as que são de 
15KV, nem é possível identificar quais as linhas que são aéreas e quais as 
subterrâneas. 

Nos traçados consegue-se apenas identificar a localização dos Postos de 
Transformação existentes no local. Não se consegue identificar quais os Postos de 
Transformação que eventualmente ainda serão do tipo aéreo e os que são de cabine 
baixa. 

 

9.1.2 Proposta 
As Infraestruturas Elétricas previstas instalar serão todas do tipo subterrâneas e 
compreenderão: 

 

- Rede de Média Tensão trifásica a 15 KV - 50 Hz 

- Rede de Baixa Tensão a 230/400 V - 50 Hz 

- Rede de Iluminação Pública 

 

Todas as infraestruturas para as redes a implementar deverão obedecer aos 
regulamentos em vigor, nomeadamente: 

 

- Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, Dec. Lei 1/92 de 
18 de Fevereiro; 

- Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em 
Baixa Tensão, Dec. Regulamentar 90/84 de 26 de Dezembro; 

 

Especificações e Condições Técnicas e documentos de homologação de materiais 
e procedimentos de instalação dos mesmos da EDP - Distribuição, S.A., pelo que se 
torna imprescindível que estas entidades tenham inteiro conhecimento das 
propostas formuladas neste Plano. 

 

9.1.3 Pressupostos de Dimensionamento 
Dado não existir informação sobre o estado atual das infraestruturas das zonas já 
construídas, parte-se do pressuposto que não será necessária a sua reabilitação. 
Como tal, nas zonas já edificadas mantêm-se as infraestruturas existentes e a 
proposta cingir-se-á apenas às novas zonas. 
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- Nos espaços habitacionais Tipo 1, em zonas em que a massa edificada existente 

está completamente consolidada e em que não há rede viária proposta, não 
haverá proposta de infraestruturas e a rede será ligada à rede existente; 

- Nos espaços de atividades económicas Tipo 3, que atualmente apresentam dois 
tipos de ocupação: uma habitacional consolidada e uma industrial dispersa, 
manter-se-ão as infraestruturas da zona consolidada habitacional. 

 
 

9.1.4 Rede de Média Tensão 
A rede de média tensão prevê a construção de PT’s de Serviço Público e de Serviço 
Particular, para os quais se usou a seguinte designação: 

 

- PTP – Posto de Seccionamento e Transformação de Distribuição Publica; 

- PTC - Posto de Seccionamento e Transformação de Cliente. 

 

Os PTP’s, servirão para a futura alimentação de todos os consumidores em baixa 
tensão, como sendo: 

 

- Espaços Habitacionais Tipo1; 

- Espaços Habitacionais Tipo 2; 

- Espaços de Atividades Económicas Tipo 1 

- Espaços de Atividades Económicas Tipo 2 

- Espaços de Atividades Económicas Tipo 3 

- Espaço de Uso Especial - Equipamentos; 

- Espaços Verdes Tipo 1 – Proteção e Enquadramento 

- Espaços Verdes Tipo 2 – Recreio e Lazer; 

 

Os PTC’s, são como anteriormente referido, PT’s de Cliente, e foram previstos para 
unidades cuja necessidade de potência se afiguram maiores, como sendo as 
unidades em espaços de Atividades Económicas Tipo 1,Tipo 2 e Tipo 3. A sua 
localização definitiva deverá ser aferida aquando definição do local das unidades a 
instalar nestes espaços. 

Os pontos de ligação deverão ser estabelecidos como indicado nas Peças 
Desenhadas. 

A rede de média tensão será do tipo subterrânea, própria para montagem enterrada. 
Prevê-se a interligação com a rede de média tensão existente, e o fecho da mesma 
em “anel” por todos os PT’s novos previstos no presente Plano. 

Nas transições das linhas aéreas existentes para subterrâneas serão instalados 
postes de amarração junto ao primeiro Posto de Transformação (PT) a instalar nos 
locais, sendo a transição efetuada por uma caixa de transição.  

Toda a rede de média tensão, será dimensionada de acordo com a regulamentação 
e normalização em vigor em consonância com os Serviços Técnicos da EDP - 
Distribuição, S.A., tendo em conta que a exploração da referida rede ficará a cargo 
da referida entidade. 
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Para as infraestruturas de Média Tensão, e de modo a facilitar a posterior instalação 
dos cabos em zonas de travessias de arruamentos serão previstos tubos PEAD Ø 
160 mm e resistência à carga de 6 Kgf/cm2. Nas restantes situações os cabos, que 
serão à partida do tipo LXHIOV, andarão diretamente enterrados em vala. 

 

9.1.5 Rede de Baixa Tensão 
A partir dos postos de transformação da rede de distribuição pública será 
desenvolvida uma rede de distribuição em baixa tensão, do tipo subterrânea, 
utilizando-se caixas de distribuição do tipo “armário de passeio” em polyester, 
donde se farão as derivações dos ramais de alimentação aos vários consumidores. 
Os ramais a executar posteriormente, conforme as solicitações dos futuros 
utilizadores serão por sua vez rematados em portinholas instaladas de acordo com a 
prática corrente, nas fachadas ou muros limite de cada propriedade privada. 

A rede será desenvolvida preferencialmente ao longo dos passeios. 

Os armários de distribuição serão de modelo normalizado pelo Distribuidor local e 
serão instalados em zonas ajardinadas ou em passeios ou ainda e sempre que 
viável encastrados nos planos de fachada exterior dos edifícios de modo a ser 
conseguida uma melhor integração com a envolvente que os rodeia. 

A rede de baixa tensão será constituída por cabos diretamente enterrados em vala 
ou enfiados em tubos PEAD Ø 125 mm - 6 Kgf/cm2 quando em travessias de 
arruamentos, enterrados à profundidade de cerca de 0,80 m e montados 
imediatamente acima dos cabos e /ou tubos da Rede de Média Tensão”. 

A cablagem será do tipo LVAV e LSVAV, com as secções e composições de cabos 
normalizados pelo Distribuidor local sendo o número e a secção desses cabos 
definidos em função da potência em jogo em cada troço da rede a projetar.  

Toda a rede de baixa tensão deverá ser dimensionada de acordo com a 
regulamentação e normalização em vigor em consonância com os Serviços 
Técnicos da EDP - Distribuição, S.A., tendo em conta que a exploração da referida 
rede ficará a cargo da referida entidade. 

Não se apresentam peças desenhadas com a Rede de Baixa Tensão dado não 
haver ainda informação suficiente para se apresentarem traçados. 

 

9.1.6 Rede de Iluminação Pública 
A rede de iluminação pública terá por objetivo fornecer uma iluminação artificial às 
vias de circulação viária e espaços de circulação pedonal que servem as várias 
parcelas previstas.  

Esta rede de alimentação dos candeeiros propostos será do tipo subterrânea, 
executada em cabo do tipo LSVAV diretamente enterrado em vala ou enfiado em 
tubo PEAD de 125 mm - 6 Kgf/cm2 de diâmetro, a partir dos PT’s de Serviço Público, 
da respetiva área de influência. Os comandos de iluminação serão efetuados por 
células fotoelétricas ou programadores astronómnicos a instalar nos PTP’s 

A iluminação pública terá uma distribuição unilateral, a instalar ao longo dos 
arruamentos, com um espaçamento médio de 30 metros. Em fase posterior a este 
estudo, será confirmada esta opção mediante a elaboração de estudos 
luminotécnicos adequados a cada caso específico.  

As colunas de iluminação a propor terão em linha de conta, não só a obtenção de 
um nível luminotécnico e uniformidade recomendados para cada tipo de via a 
iluminar, mas também, o enquadramento urbanístico e a solução economicamente 
mais vantajosa. 

Nas vias de circulação viária serão previstas colunas metálicas, com alturas 
normalizadas de 8 ou 10 metros. No topo das colunas existirão lanternas equipadas 
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com Leds, de modo a conseguir os níveis de iluminação pretendidos com baixos 
consumos energéticos. Os modelos a utilizar serão definidos pelo Arquiteto 
Responsável, Câmara Municipal respetiva e/ou Distribuidor Público consoante o tipo 
de concessão da exploração da rede de IP que vigorara na altura da execução desta 
infraestrutura. 

 

9.1.7 Terras 
As massas metálicas dos armários de distribuição das redes de BT e IP e as colunas 
dos candeeiros de iluminação serão ligados a elétrodos de terra a instalar junto 
desses elementos.  

Estes elétrodos serão à partida constituídos por varetas de aço cobreado com 
20mm de diâmetro e comprimento mínimo de 2 metros espetados verticalmente no 
solo, não devendo a resistência de terra ser superior a 10 Ohm, medida com terreno 
seco. O cabo de ligação ao elétrodo será de cobre isolado sendo a secção mínima 
de 35mm2. 

 

9.1.8 Postos de Transformação 
Os PTP’s deverão ser do tipo pré-fabricado, de construção “standard” e de modelo 
normalizado e homologado pelo Distribuidor local, cujo tratamento exterior será 
caracterizado pela Arquitetura, de modo a que os mesmos tenham uma integração 
perfeita com o meio que os rodeia. Deverá ser garantida a sua implantação, com 
acesso a partir da rede viária proposta. 

Os PTC’s, poderão serão integrados nos próprios edifícios a que se destinam, de 
construção tradicional, e obviamente integrados nos espaços que lhe forem 
destinados ou poderão ser do tipo pré-fabricado, de construção “standard” e de 
modelo normalizado e homologado. Deverá ser garantido o acesso incondicional 
por parte do Distribuidor à zona do Posto de Seccionamento que é parte integrante 
dos mesmos. Na sua implantação, dever-se-á dar preferência a locais com acesso a 
partir da rede viária proposta. 

 

9.1.9 Dimensionamento 
A localização dos PT’s será feita de acordo com a peça desenhada respetiva, (Rede 
de Distribuição em Média Tensão). 

Foram assinaladas zonas nas peças desenhadas (1 a 18) de modo a permitir a 
identificação de espaços servidos por cada um dos Postos de Transformação. 

De acordo com a estimativa feita, a potência a prever em cada um dos PT’s, será a 
que a seguir se indica: 
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    dodododo    PTPTPTPT ZonaZonaZonaZona    
ServidaServidaServidaServida 

TipoTipoTipoTipo    dededede    EspaçosEspaçosEspaçosEspaços    
eeee    EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos 

PotênciaPotênciaPotênciaPotência    
PrevistaPrevistaPrevistaPrevista 

 Zona 1 Habitação Unifamiliar (instalações a manter)  

PTP1 Zona2 
Iluminação Pública 
Habitação Unifamiliar 
Habitação Coletiva 

630KVA 

PTP2 
Zona3 Iluminação Pública 

Habitação Unifamiliar 
Habitação Coletiva 

630KVA 

PTP3 
Zona 4 
Zona 7 

Iluminação Pública 
Habitação Unifamiliar 
Habitação Coletiva 

630KVA 

PTP4 Zona 5 Iluminação Pública 
Habitação Unifamiliar 630KVA 

PTP5 Zona 6 Iluminação Pública 
Habitação Coletiva 800KVA 

PTP6 Zona 8 Iluminação Pública 
Investigação e Desenvolvimento 630KVA 

PTP7 Zona 9 
Zona 10 

Iluminação Pública 
Escritórios e Serviços 2x400KVA 

PTP8 Zona 11 
Zona 12 

Iluminação Pública 
Escritórios e Serviços 2x400KVA 

 Zona 13 Logística (instalações a manter)  

PTP9 Zona 14 Iluminação Pública 
Logística 630KVA 

 Zona 15 Uso Especial (instalações a manter)  

 Zona 16 Uso Especial (instalações a manter)  

PTP10 Zona17 Iluminação Pública 
Uso Especial 630KVA 

 Zona 18 Espaços Verdes  

PTC1 Zona 8 Investigação e Desenvolvimento 400KVA 

PTC2 Zona 9 Escritórios e Serviços 400KVA 

PTC3 Zona 10 Escritórios e Serviços 400KVA 

PTC4 Zona 11 Escritórios e Serviços 400KVA 

PTC5 Zona 12 Escritórios e Serviços 400KVA 

Tabela 10 | IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação    dosdosdosdos    PT’sPT’sPT’sPT’s    
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9.2 Infra-Estruturas de Telecomunicações 
A presente Memória Descritiva diz respeito às Infraestruturas de Telecomunicações referentes 
ao estudo para o Plano de Urbanização do Pólo Tecnológico – UOP3 Montenegro/Gambelas 
em Faro no âmbito da constituição de uma ITUR pública. 

As redes de comunicações a serem executadas deverão observar no mínimo o prescrito na 
legislação aplicável e em vigor a seguir definido: 

 

- Decreto-Lei nº 123/2009 de 21 de Maio de 2009, com a redação dada pelo Decreto-Lei  nº 
258/2009 de 25 de Setembro de 2009; 

- Manual ITUR, Anacom, 1ª edição de Novembro de 2009. 

- O objetivo das  ITUR visa essencialmente o seguinte: 

- Dotar a área do Plano de infraestruturas de telecomunicações, no atual quadro de 
referência tecnológica, nomeadamente no que diz respeito a redes de pares de cobre, de 
cabo coaxial e de fibra ótica, segundo as normas europeias aplicáveis; 

- Permitir a facilidade de acesso aos vários operadores de telecomunicações, promovendo 
nesse âmbito a plena concorrência; 

- Rentabilizar as infraestruturas de telecomunicações. 

 

A rede de infraestruturas será integralmente subterrânea, tendo em conta os afastamentos 
mínimos a estabelecer em relação a outras infraestruturas que corram paralelamente no 
subsolo. 

As infraestruturas de telecomunicações são dimensionadas, de forma a permitirem o acesso 
dos vários operadores de telecomunicações com o mínimo de dois por cada tecnologia, para 
permitir condições de acesso às novas tecnologias de informação. 

 

9.2.1 Características Técnicas das Redes 
Todos os materiais a instalar na rede de condutas de telecomunicações públicas 
devem estar de acordo com as normas em vigor, no que toca à qualidade e tipo de 
materiais usados no seu fabrico, devendo ser considerada a norma ROHS - 
Restrictons Of Certain Hazardous Substances (Directiva 2002/95/EC). 

Os materiais e acessórios específicos a utilizar devem ter e conservar, de forma 
durável, características mecânicas físicas e químicas adequadas às condições 
ambientais a que estarão submetidos quando instalados e não devem provocar 
perturbações em outras instalações. Para isso devem respeitar as especificações e 
normas nacionais e internacionais aplicáveis. 

 

9.2.2 Rede de Tubagens e Caixas 
Os elementos constituintes da rede de tubagens e caixas são: 

 

- Câmaras de Visitados tipos indicados (CVR2 e CVR3) 

- Tubos e respetivos Acessórios. 

 

A finalidade da rede de tubagem é a de assegurar a passagem dos cabos e o 
alojamento de equipamentos de telecomunicações, facultando a sua proteção. 
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Entre as vantagens da sua construção, destaca-se a facilidade de instalação e 
ampliação da rede de cabos, evitando obras posteriores, a melhoria da qualidade 
pela facilidade de manutenção, a segurança das telecomunicações e a facilidade de 
acesso dos diversos operadores. 

A rede de tubagem deve ser instalada com envolvimento em areia/pó de pedra ou 
em betão, com as características descritas no Capítulo 5 – Instalação do Manual 
ITUR. 

 

 

9.3 Rede de Abastecimento de Água 

9.3.1 Considerações Prévias 
Da análise do cadastro fornecido pela concessionária FAGAR (ver planta anexa), 
verifica-se que a área abrangida pelo plano, que perfaz cerca de 105 hectares, 
engloba já algumas infraestruturas de abastecimento de água que se descrevem de 
seguida.  

A zona é abastecida pelas condutas em ferro fundido dúctil FFD-DN150/250mm 
existentes ao longo da EN-125 - 10, nomeadamente a posicionada no lado norte. 
Estas condutas fazem parte do sistema de abastecimento “em alta” apoiado pelo 
depósito elevado em “Monte Negro” a cerca de 400 metros a sul da EN-125 - 10, e 
abastecem toda a zona envolvente da área de intervenção com condutas em 
fibrocimento. 

Assim, todos os arruamentos envolventes e limítrofes da área de intervenção (Rua 
Manuel Guerreiro Gomes a poente, Ruas das Hortênsias, das Violetas e das 
Margaridas a norte, Rua Abel Viera a poente e Rua Aquilino Ribeiro a sul) encontram-
se dotados de condutas de abastecimento sempre em fibrocimento de calibres 
vários desde DN-100 a DN-200. 

Existem também condutas de abastecimento no interior da área de intervenção, 
sempre em fibrocimento, nomeadamente nas zonas residenciais a norte, Ruas 
Estácio Viegas e Júdice Fialho, e ainda uma entrada sul em FFDØ150mm. 

A Fagar forneceu os seguintes dados: 

 

- Pressão na rede - varia normalmente entre os 35 e os 37m de coluna de água 

- Caudal de ponta - nos meses de verão atinge os 25l/s ; nos meses de inverno 
anda à volta dos 14l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

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

 

 

   
Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Proposta Final de Plano: Doc_2018_Lr_5_411083_ANX 
                                                                                                                                                                                              49|60 
                                                                                                                                                                                               
 

 

9.3.2 Proposta 
Propõe-se uma rede de distribuição de água que acompanha os arruamentos, em 
articulação com as restantes infraestruturas A rede proposta é do tipo misto, 
formando malhas nas condutas principais e ramificações nas condutas secundárias 
(conforme planta anexa). Efetuar-se-á a ligação às condutas de abastecimento 
existentes identificadas no cadastro. 

Efetuou-se a estimativa dos caudais médios diários e caudais de ponta para os dois 
tipos de espaços identificados, tendo-se obtido os seguintes valores: 

 

Espaços habitacionais: 

Qmedio diário = 760 m3/dia 

Qp= 27.36 l/s 

 

Espaços de atividades económicas: 

Qmedio diário = 136 m3/dia 

Qp= 4.72 l/s 

 

Perfazendo assim um total de: 

Qmedio diário = 896 m3/dia 

Qp= 32.08 l/s 

 

Face aos caudais disponibilizados pela FAGAR, acima apresentados, verifica-se que 
a rede existente não comporta a expansão prevista neste plano. 

Assim, propõe-se duas alternativas a desenvolver posteriormente: 

 

- Reforço do depósito elevado em “Monte Negro”; 

- Construção de um novo reservatório intermédio a localizar junto à zona de 
expansão. 

- Propõe-se ainda a substituição das condutas em fibrocimento existentes na zona 
de intervenção, por condutas novas em PEAD. 

 

9.4 Rede de Saneamento 
A rede de saneamento terá por objetivo assegurar, através de um sistema separativo e por 
gravidade, o correto escoamento dos esgotos domésticos e pluviais resultantes da 
edificabilidade proposta para o plano.  

Será dimensionada em conformidade e considerando a grande dimensão de algumas das 
Unidades de Execução. Nesse sentido, as soluções poderão, naturalmente, ser aferidas em 
face de informação mais detalhada na sequência das obras de urbanização, a executar em 
conformidade com a ocupação definida para o Plano.  

Os meios recetores disponíveis corresponderão às infraestruturas já existentes na envolvente 
consolidada, nomeadamente as localizadas mais para sul e nascente, conforme a pendente 
natural do terreno. 

Esta rede separativa será do tipo subterrânea executada com materiais e equipamento 
adequados e em conformidade com a regulamentação aplicável e com o parecer técnico do 
Município, e que serão detalhados na próxima fase do trabalho. Ainda assim, descriminam-se 
nos capítulos abaixo algumas considerações quanto às intenções prévias propostas. 
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9.4.1 Drenagem de Águas Residuais Domésticas 
O cadastro fornecido pela Fagar (ver planta anexa) indica que a zona de intervenção 
está dotada duma rede de esgotos domésticos, nomeadamente o coletor junto à 
linha de água (no sentido norte-sul), com diâmetro DN200mm, sendo constituído 
parcialmente em grês e em PVC. Os restantes coletores domésticos inseridos no 
interior da área de intervenção são ainda constituídos em grês cerâmico. 

Toda a área drena para sul, para o coletor principal existente da EN-125 - 10, tendo 
com destino a ETAR de Faro Noroeste. Esta ETAR foi recentemente reformulada 
tendo uma capacidade de tratamento de 44.530 hab.eq.. Após tratamento o efluente 
final tem como meio recetor o Esteiro do Ramalhete, na Ria Formosa. 

Propõe-se uma rede de drenagem de águas residuais doméstica que se desenvolve 
ao longo dos arruamentos principais e secundários. A drenagem dos efluentes será 
gravítica, até à rede perimetral existente (conforme anteriormente descrito), através 
um conjunto de coletores enterrados em PP, acessíveis por câmaras de visita. Esta 
rede está definida em planta anexa. 

Tendo como base a estimativa anteriormente efetuada para a rede de abastecimento 
de água, afetada de um coeficiente de afluência à rede de 0,8, obteve-se uma 
estimativa para o caudal médio diário de águas residuais de: 

 

Qmédio diário = 716.8 m3/dia. 

 

Assim, considerando que a população estimada de cerca de 7500hab e o facto de a 
ETAR de Faro Noroeste ter sido recentemente redimensionada, tendo atualmente 
uma capacidade de tratamento de 44.530 hab.eq. e como ano horizonte de projeto 
(2033), admite-se que seja capaz de absorver o incremento de caudal 
correspondente à área abrangida por este plano. 

 

9.4.2 Drenagem de Águas Pluviais 
A área do plano enquadra-se na íntegra na bacia da hidrográfica da Ribeira do Vale 
da Almas, estimada em cerca de 235 ha, que a atravessa no sentido norte-sul e 
desagua diretamente na Ria Formosa a NE do aeroporto de Faro.  

A linha de água recebe algumas infraestruturas de drenagem pluvial, nomeadamente 
os coletores em manilhas de betão existentes nas áreas residenciais a norte e nas 
Ruas do Emigrante, Estácio Viegas e prolongamento da Júdice Fialho no interior da 
área de intervenção, apresentando um conjunto de passagens hidráulicas existentes 
no atravessamento das vias de comunicação, nomeadamente na Rua Aquilino 
Ribeiro no limite sul e na EN-125-10, já fora da área de intervenção. 

Propõe-se o encaminhamento da drenagem pluvial da área do plano para a ribeira 
existente, integrada no parque urbano a desenvolver, e que considera a implantação 
de bacias de retenção para acomodar o caudal proveniente a montante, acrescido 
do caudal gerado também pela intervenção na área de plano, prevendo uma 
descarga de fundo para cada uma das bacias (ligada à rede local de esgotos 
pluviais), na eventualidade de estas mesmas bacias não conseguirem acomodar a 
totalidade de águas residuais pluviais geradas num dado período (ou seja, caso a 
próxima chuvada seja bastante superior à cheia de 100 anos). 

Em paralelo, considerar-se-á a verificação e eventual ampliação das Ph das 
existentes para os caudais que forem dimensionados, sendo que ambos os casos 
os cálculos e aprofundamento da matéria será devidamente detalhada na próxima 
fase do trabalho, com o detalhe adequado. 
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As peças desenhadas contemplam um dimensionamento para as bacias 
compreendendo uma área de referência para uma capacidade para 20 milhões de 
litros de água sendo apenas indicativo devendo a implemantação das bacia ser alvo 
de um estudo mais detalhado para o efeito. 

 

9.4.3 Estudo da Bacia Hidrográfica 
A rede hidrográfica do Algarve é constituída pelo sistema do rio Guadiana, no seu 
troço internacional inferior, e pelos cursos de água que desaguam diretamente no 
mar e que se denominam Ribeiras do Algarve. 

Ilustração 13 | RedeRedeRedeRede    hidrográficahidrográficahidrográficahidrográfica    dodododo    AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve    

 

No seguimento do Plano de Urbanização da UOP3 – Polo tecnológico, houve a 
necessidade estudar a bacia pertencente á linha de água que atravessa a área de 
intervenção de modo a poder dimensionar-se o volume que irão apresentar as 
bacias de retenção propostas. 

As bacias de retenção são estruturas de armazenamento de águas pluviais, com o 
objetivo de regularizar caudais. A vantagem fundamental consiste, então, em permitir 
descarregar caudais muito inferiores aos que entram em regime de ponta, reduzindo 
os riscos de inundações. 

As bacias de retenção previstas neste plano serão do tipo: a céu aberto localizadas 
em série.  

Deverão ser construídas em terra com taludes reforçados. 

Com o objetivo de determinar o caudal de ponta que servirá de base ao 
dimensionamento das bacias de retenção, apresenta-se o modelos de cálculo pelo 
Método Soil Conservation Service. 
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9.4.4 Caracterização da Linha de Água 
 

Extensão da linha de água principal até à secção S 3079.7 m 

Área da bacia hidrográfica 235.5 ha 

Cota máxima 37 m 

Cota na secção S 12 m 

Desnível total da bacia 25 m 

Inclinação média da linha de água 0.0081 m/m 

Inclinação da linha de água na secção S 0.0100 m/m 

 

9.4.5 Média da Bacia Hidrográfica 
 

Curso de Água 

Cota da Nascente  ⇒   37.0 m 

 

CurvaCurvaCurvaCurva    dededede    NívelNívelNívelNível    
(m) 

ÁreaÁreaÁreaÁrea    dadadada    BaciaBaciaBaciaBacia    
(m2) 

DiferençaDiferençaDiferençaDiferença    dasdasdasdas    
ÁreasÁreasÁreasÁreas    (∆A) (m2) 

CotaCotaCotaCota    MédiaMédiaMédiaMédia    
(ZM) 

AAAAΔΔΔΔ     xxxx    ZMZMZMZM 

12,0 2 357 030 735 979 16,0 11 775 664 

20,0 1 621 051 1 362 125 25,0 34 053 125 

30,0 258 926 258 926 33,5 8 674 021 

37,0 0    

∑∑∑∑  2222    357357357357    030030030030  54545454    502502502502    810810810810 
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9.4.6 Determinação do Caudal de Ponta pelo método do SCS3 
 

 

 

 

 

 

SoloSoloSoloSolo    TipoTipoTipoTipo    BBBB  

Características pastagem pobre 

N 79 

PT (24 horas)  

EstaçãoEstaçãoEstaçãoEstação    MetereológicaMetereológicaMetereológicaMetereológica    dodododo    FaroFaroFaroFaro  

Latitude 37º 01’N 

Longitude 7º 58’W 

Altitude 8 m 

Periodo de observações 1935 – 1970 

Máximo absoluto observado 88 mm 

Data da ocorrência Novembro de 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Soil Conservation Service 
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Ilustração 14 | IsolinhasIsolinhasIsolinhasIsolinhas    dededede    precipitaçãoprecipitaçãoprecipitaçãoprecipitação    emememem    PortugalPortugalPortugalPortugal    ContinentalContinentalContinentalContinental    
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Ilustração 15 | IsolinhasIsolinhasIsolinhasIsolinhas    dededede    precipitaçãoprecipitaçãoprecipitaçãoprecipitação    emememem    PortugalPortugalPortugalPortugal    ContinentalContinentalContinentalContinental    
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PLUVISIDADEPLUVISIDADEPLUVISIDADEPLUVISIDADE    TOTALTOTALTOTALTOTAL    NANANANA    ESTAÇÃOESTAÇÃOESTAÇÃOESTAÇÃO    METEOROLÓGICAMETEOROLÓGICAMETEOROLÓGICAMETEOROLÓGICA    DEDEDEDE    FAROFAROFAROFARO 

Período Factor Regional Pluviosidade Ponderada 

24 horas - -  88,00 mm 

12 horas 0,90 79,20 mm 

6 horas 0,80 70,40 mm 

3 horas 0,85 74,80 mm 

1 hora 0,65 57,20 mm 

30 min 0,55 48,40 mm 

20 min 0,50 44,00 mm 

 

 

 

PT (58.7 min) = 55 mm 

 

 

9.4.7 Determinação do Volume Total das Bacias de Retenção 
O dimensionamento hidráulico de uma bacia de retenção consiste, 
fundamentalmente, no cálculo do volume necessário ao armazenamento do caudal 
afluente, correspondente á precipitação com um determinado período de retorno, 
para que o caudal máximo efluente não ultrapasse um determinado valor pré-
estabelecido. 

V = QP x t x 3600 (m3) (t=4) 

V =  18720  m3 

 

Considera-se 20 000 m3 repartidos pelas duas bacias de acordo coma seguinte 
figura: 
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Ilustração 16 | BaciasBaciasBaciasBacias    

 

O perfil tipo a adotar será o seguinte: 

 

Ilustração 17 | PerfilPerfilPerfilPerfil    

 

9.5 Resíduos Sólidos Urbanos 
A recolha de resíduos indiferenciados na freguesia do Montenegro, é efetuada pela FAGAR – 
FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M, sendo a recolha seletiva dos ecopontos feita 
pela ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A..   

São utilizados contentores de superfície em Polietileno de Alta Densidade (Reciclável), com 
capacidade de 800L ou 1000L, contentores enterrados com 3000 litros e ecopontos. 

A periodicidade de recolha pela ALGAR é: 
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- Contentores de superfície - Diária de Segunda-Feira a Sábado. 

- Contentores enterrados - 2 a 3 vezes por semana. 

 

Posteriormente à recolha, a FAGAR procede à entregue dos RSU’s à FAGAR na estação de 
transferência de Faro – Loulé - Olhão em São João da Venda, sendo depois encaminhados 
para o aterro do Barranco do Velho. 

Conforme indicações da FAGAR e Algar, serão utilizados equipamentos enterrados de 3.000L 
de capacidade, quer para os resíduos indiferenciados, quer para os Recicláveis.  

Dado que na planta de zonamento apenas são definidos os arruamentos principais e não 
existe uma distribuição efetiva da população pelas áreas indicadas, efetuou-se apenas uma 
previsão da distribuição dos equipamentos pelos espaços definidos na planta de zonamento. 
Para tal distribui-se a população de forma proporcional à área ocupada. 

Não foi efetuada nenhuma previsão para a zona de logística, dada a especificidade dos 
resíduos que poderão provir desta área. 

Foram definidos os seguintes critérios: 

 

GeralGeralGeralGeral    

N.º de dias sem recolha – 3 dias. 

Ecoponto - 1 por cada 250 habitantes 

    

EspecíficEspecíficEspecíficEspecíficosososos    

Resíduos indiferenciados 

Espaços Habitacionais (EH1 e EH2): 

Produção diária: 10l/hab./dia 

N.º de dias sem recolha – 3 dias. 

 

Espaços de Atividade Económica Tipo 1: 

Área útil considerada = 50% da área bruta de construção. 

Produção diária: 1l/m2 de área útil. 

N.º de dias sem recolha – 3 dias. 

 

Espaços de Atividade Económica Tipo 2: 

Área útil considerada = 50% da área bruta de construção. 

Produção diária: 1l/m2 de área útil. Considerámos aqui incluídos os recicláveis, tendo sido 
deduzidos. 

N.º de dias sem recolha – 3 dias. 
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10.10.10.10. SínteseSínteseSínteseSíntese    dadadada    PropostaPropostaPropostaProposta    dededede    PlanoPlanoPlanoPlano    

PROBLEMAS    OBJETIVOS E PROPOSTAS    

Componente Socioeconómica 

- Fraca capacidade de retenção dos recursos humanos 
qualificados na região; 

- Insuficiente modernização das empresas regionais; 

- Baixos índices de investimento em modernização e 
investigação tecnológica. 

- Criação de uma nova centralidade urbana do Município de 
Faro que valorize as dinâmicas territoriais, contribuindo 
para o desenvolvimento e qualificação da área de 
intervenção e para a dinamização do tecido económico de 
Faro; 

- O Pólo Tecnológico deverá ser capaz de potenciar a 
investigação e o desenvolvimento de novas tecnologias, 
em estreita ligação com a Universidade do Algarve, 
associadas às áreas estratégicas a privilegiar no Pólo 
(Ciências do Mar/Biotecnologia, Sistemas Inteligentes/ TIC/ 
Telecomunicações e Turismo); 

- Construção de um Centro de Investigação e 
Desenvolvimento capaz de criar interfaces entre a 
investigação, industria e tecnologia; 

- Criação de um centro incubador de empresas que 
promova um clima propício à atração de novas empresas 
de carácter inovador. 

Componente Física, Biofísica e Paisagística  

- Existência de linha de água com galeria ripícola 
desqualificada e artificializada 

- Área inserida em espaços consolidados envolventes 

- Fraca visibilidade da área e intervenção em relação à 
principal via de acesso 

- Abandono progressivo das atividades agrícolas 

- Ocupação progressiva dos terrenos para efeitos de 
estacionamento de veículos de rent-a-car de forma pouco 
cuidada 

- Enquadrar e articular o Pólo Tecnológico com as áreas 
envolventes através de uma proposta de desenho 
coerente, ordenado e integrado; 

- Valorização do património natural, designadamente o 
Parque Natural da Ria Formosa e a Ribeira do Vale das 
Almas, através da delimitação de uma rede de espaços 
verdes de proteção e enquadramento que integram as 
margens da linha de água e a fronteira com o Parque 
Natural. 

- Criação de um parque urbano, espinha dorsal do projeto 
com cerca de 13 ha, que representa a zona de 
descompressão do tecido urbano e é o principal espaço de 
recreio e lazer do plano. 

Componente Acessibilidade e Mobilidade 

- Desarticulação da rede viária envolvente; 

- Falta de hierarquização viária; 

- Perfis viários estreitos e proximidade das construções ao 
eixo das vias nos acessos ao parque; 

- Carência de estacionamento em diversos pontos nas 
imediações da área e intervenção; 

- Descaracterização genérica dos arruamentos; 

- Passeios diminutos e graves problemas de mobilidade 
pedonal 

- Criação de uma estrutura viária com forte conectividade 
com a rede viária existente e uma hierarquia viária legível e 
funcional; 

- Incentivar a utilização dos modos de transporte suave 
através da criação de canais dedicados a ciclovias nas 
principais vias do plano que virão complementar e articular-
se com a Ecovia do Algarve; 

- Criação de uma rede ferroviária ligeira que faça a serventia 
da área do plano atravessando-o de norte a sul, desde o 
Aeroporto ao centro da Cidade de Faro, passando pela 
Universidade do Algarve. 

  

Componente Turismo  



   
 
 

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

 

 

   
Plano de Urbanização da UOP3 PÓLO TECNOLÓGICO  
5ª Fase | Proposta Final de Plano: Doc_2018_Lr_5_411083_ANX 
                                                                                                                                                                                              60|60 
                                                                                                                                                                                               
 

 

PROBLEMAS    OBJETIVOS E PROPOSTAS    

- Fraca visibilidade das principais artérias; 

- Localização externa aos principais pólos turísticos 
regionais; 

- Sazonalidade do turismo regional; 

- Reduzida oferta de estruturas de apoio ao desenvolvimento  
de turismo de negócios. 

- Diversificação da oferta turística apostando no turismo de 
negócios através da criação de um centro de congressos e 
de um hotel vocacionado para turismo de negócios com 
capacidade de inversão da sazonalidade do turismo 
regional; 

- Aposta numa acessibilidade mais fácil ao aeroporto 
internacional de Faro através da criação de uma rede 
ferroviária ligeira que ligue o Pólo Tecnológico ao 
aeroporto. 

 

 

11.11.11.11. ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Com o presente documento, pretendeu-se mostrar as opções tomadas com base no Zonamento 
proposto para a área de intervenção do Plano de Urbanização da UOP3 Pólo Tecnológico, tendo as 
propostas assente no conhecimento do território, conforme explicitado nos Documentos da 1ª fase do 
Plano – Caracterização e Diagnóstico. 

São abordadas as Categorias de Espaço com as suas respetivas categorias, de acordo com o Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de Agosto, as quais têm correspondência direta com as disposições 
presentes no Regulamento do Plano. 

Por esta se tratar da 5ª Fase correspondente à Proposta Final de Plano, a maioria das questões já foram 
aferidas em fase anterior. 

A presente Fase reúne já um conjunto considerável de elementos que pretendem dar resposta aos 
Termos de Referência definidos para o PU, os quais permitirão à Câmara Municipal de Faro a sua 
apreciação e ponderação sobre as opções tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


