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1  INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Relatório Ambiental (RA) da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do 

Plano de Pormenor (PP) da Lejana. Pretende-se com a elaboração deste Plano obter um instrumento com 

a natureza de regulamento administrativo, adequado aos novos regimes jurídicos vigentes e 

simultaneamente aos novos desafios económicos, sociais, culturais e ambientais, que contribua para a 

definição de uma política de ordenamento do território e que forneça o quadro de referência para a 
aplicação das políticas de uso do solo e critérios de transformação do território, articulado com a sua 

envolvente.  

A AAE foi introduzida na legislação europeia, em 2001, através da aprovação da Directiva n.º 2001/42/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho. Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica 

interna pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. Este Decreto-Lei estabelece o regime a que fica 

sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo ainda, para 

a ordem jurídica interna, a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

Maio, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao 
ambiente. O Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio, efectuou a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho, nomeadamente com a modificação do Artigo 3º e Artigo 10º.  

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 

58/2011, de 4 de Maio, entende-se por avaliação ambiental a identificação, descrição e avaliação dos 

eventuais efeitos significativos no ambiente, em sentido lato, resultantes de um plano ou programa, 

realizada durante um procedimento de preparação e elaboração de um plano ou programa e antes de o 

mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo. A avaliação ambiental é concretizada na 
elaboração de um relatório ambiental e na realização de consultas cuja ponderação dos resultados obtidos 

é incluída na decisão final sobre o plano ou programa, seguindo-se a divulgação pública de informação 

respeitante à decisão final. 

De acordo com o Guia de Boas Práticas para AAE da Agência Portuguesa de Ambiente, numa abordagem 

estratégica a AAE desempenha três funções fundamentais, complementares e não exclusivas, face ao 

processo de decisão, são elas: 

1. Integração das questões ambientais e de sustentabilidade nos processos estratégicos cíclicos de 

planeamento e programação que permitam melhorar a qualidade das decisões actuais e futuras; 

2. Avaliação de opções estratégicas relativamente às oportunidades e riscos para o ambiente para os 

processos de sustentabilidade inerentes ao seguimento de determinadas estratégias; 
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3. Validação do modo como a AAE contribuiu para uma maior eficiência dos processos estratégicos e para 
uma maior qualidade dos seus resultados. 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, 

menciona que estão sujeitos a avaliação ambiental os planos e programas para os sectores da agricultura, 

floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, 

turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura 

aprovação de projectos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental. Assim, o Plano de Pormenor da Lejana 

enquadra-se nos planos e programas sujeitos a um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

A Avaliação Ambiental dos Planos de Urbanização e dos Planos de Pormenor também está prevista no 

Artigo 78º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, que procede à revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial no cumprimento do estabelecido no Artigo 81.º da Lei n.º 31/2014, de 

30 de Maio, que estabelece as bases gerais de política pública de solos, do ordenamento do território e do 

urbanismo. 

Tendo sido deliberada a elaboração do Plano, segundo o n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, 

de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, “compete à entidade responsável 

pela elaboração do plano ou programa determinar o âmbito da avaliação ambiental a realizar, bem como 
determinar o alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no relatório ambiental”. Neste 

sentido, para dar cumprimento a esta exigência foi elaborado o Relatório de Factores Críticos para a 

Decisão do Plano de Pormenor da Lejana. 

A Câmara Municipal de Faro, em Maio de 2015, solicitou, nos termos do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, parecer às Entidades 

com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) sobre o Relatório dos Factores Críticos para a 

Decisão do Plano de Pormenor da Lejana. A resposta das ERAE encontra-se no Anexo I. 

Assim, o presente Relatório Ambiental representa a segunda fase do processo de Avaliação Ambiental 
Estratégica do Plano de Pormenor da Lejana. 
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2 OBJECTIVO, METODOLOGIA E ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

É imprescindível que as novas propostas de Planos e Programas sejam sujeitas a uma análise 

aprofundada e precoce relativamente às consequências da sua concepção e posterior implementação. 

Esta actuação permite uma tomada de decisão mais consciente de todas as circunstâncias envolvidas, 

além de permitir que sejam previstos os impactes e sejam encontradas medidas atenuantes adequadas. 

Para tal, recorre-se à Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento preventivo de política de 
ambiente. A AAE permite sugerir contributos para a definição de estratégias específicas, linhas de acção, 

medidas, critérios para selecção de projectos, entre outros.  

O objectivo da presente AAE consiste em incorporar valores ambientais e de sustentabilidade no processo 

de decisão associado à elaboração do Plano de Pormenor da Lejana, contribuindo, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, para a 

adopção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou 

reduzam efeitos negativos significativos no ambiente decorrentes da execução do plano. 

Assim, e tendo por base o referido no Guia de Boas Práticas para AAE da Agência Portuguesa de 
Ambiente, pretende-se com a AAE do Plano de Pormenor da Lejana obter os seguintes resultados: 

1. Uma estratégia institucional e de comunicação que visa criar o espaço sócio-político necessário à 

decisão estratégica e à AAE; 

2. O quadro de referência estratégico, definido por macro-objectivos globais de ambiente e 

sustentabilidade, que estabelece o referencial para a integração e avaliação; 

3. Os factores críticos para a decisão que vão dar estrutura, focagem e conteúdo à integração e à avaliação 

em AAE; 

4. A sugestão em tempo real de situações ou iniciativas que assegurem a integração pro-activa das 

questões ambientais e de sustentabilidade; 

5. Uma avaliação dos riscos e oportunidades da estratégia de desenvolvimento, apoiada na avaliação 

comparada de grandes opções estratégicas; 

6. Directrizes para planeamento, gestão, monitorização e avaliação; 

7. Um programa de seguimento efectivo que mantenha a abordagem estratégica e que permita validar as 

escolhas feitas. 
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A Câmara Municipal de Faro deliberou em reunião ordinária pública a realização do Plano de Pormenor 
da Lejana em Agosto de 2011, tendo sido na mesma altura decidido sujeitar o Plano a um processo de 

Avaliação Ambiental Estratégica. Em Dezembro de 2014 foi adjudicada a elaboração do Plano, tendo-se 

iniciado as diligências necessárias para a prossecução da referida avaliação. No Quadro 1 é apresentada 

a articulação do processo de AAE do Plano com o processo de planeamento. 

 

Tabela 1 - Cronograma de articulação do processo de AAE do Plano de Pormenor da Lejana com o processo de planeamento. 

Data Fase 

Agosto de 2011 Deliberação da elaboração do Plano de Pormenor da Lejana  

Dezembro de 2014 Adjudicação da elaboração do Plano de Pormenor da Lejana (incluindo a realização 
de Avaliação Ambiental Estratégica) 

Janeiro de 2015 
Início da 1ª Fase do trabalho que incluiu a caracterização/diagnóstico e, 

relativamente à AAE, o desenvolvimento do Relatório dos Factores Críticos para a 
Decisão 

Maio de 2015 Aprovação pela Câmara Municipal de Faro da 1ª Fase do procedimento de 
elaboração do Plano de Pormenor da Lejana, incluindo o RFCD 

Maio de 2015 Entrega pelo Município de Faro da 1ª Fase do trabalho e do RFCD às ERAE  

Agosto de 2015 Recepção da última resposta das ERAE sobre o RFCD 

Agosto de 2015 Entrega pela equipa do Plano ao Município de Faro da 2ª Fase – Estudo Prévio – do 
Plano de Pormenor da Lejana  

Outubro de 2015 Aprovação do Estudo Prévio da proposta do Plano de Pormenor da Lejana 

 

O processo de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor da Lejana, para além das 

disposições do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de 

Maio, segue as orientações metodológicas presentes no “Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental 

Estratégica - Orientações Metodológicas” publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente, em 2007. 
Assim, este processo utiliza uma metodologia de base estratégica. Para além das orientações deste guia 

foram ainda adoptadas as recomendações do “Guia de Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território – Documentos de Orientação”, publicado em 2008 pela DGOTDU (ex-Direcção 

Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano) e do “Manual para a Elaboração, Revisão 

e Análise de Planos Municipais de Ordenamento do Território na Vertente da Protecção Civil”, da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, publicado em 2009.  

O presente Relatório Ambiental obedece ainda ao definido no Relatório dos Factores Críticos para a 

Decisão do Plano de Pormenor da Lejana, bem como às correcções de lacunas propostas pelas ERAE 
que se pronunciaram sobre o Relatório dos Factores Críticos para a Decisão. As ERAE consultadas sobre 
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o Relatório dos Factores Críticos para a Decisão foram: a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve; a Agência Portuguesa do Ambiente - ARH Algarve; a Autoridade Nacional para a 

Protecção Civil – Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro; e a Fagar, E.M.. No Anexo I 

encontra-se o parecer das diferentes entidades. 

 

2.1 ELEMENTOS DA AAE DO PLANO DE PORMENOR DA LEJANA  

2.1.1 Relatório dos Factores Críticos para a Decisão 

O Relatório dos Factores Críticos para a Decisão (RFCD) determinou o âmbito da AAE e o alcance e nível 

de análise e de pormenorização a incluir no Relatório Ambiental. 

Os FCD foram identificados em função de um diagnóstico preliminar e da integração do Quadro de 

Referência Estratégico (QRE) para a Avaliação Ambiental Estratégica, das Questões Estratégicas (QE) 
fundamentais e dos Factores Ambientais (FA) definidos com base nos factores ambientais estabelecidos 

no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio.  

O RFCD foi depois aprovado pelo Município de Faro e sujeito a pareceres das entidades às quais, em 

virtude das suas responsabilidades ambientais específicas (ERAE), pudessem interessar os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do Plano.  

Os pareceres das ERAE que se pronunciaram sobre o Relatório dos Factores Críticos para a Decisão são 

apresentados, como já referido, no Anexo I e foram tidos em consideração no desenvolvimento do presente 

Relatório Ambiental. 

 

2.1.2 Relatório Ambiental e Resumo Não-Técnico 

O Relatório Ambiental e o Resumo Não-Técnico são documentos a sujeitar a parecer das ERAE e, 
eventualmente, de instituições e especialistas previstos no n.º 2 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, 

de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, assim como a consulta pública, 

conjuntamente com a proposta do Plano de Pormenor da Lejana. 

De acordo com o n.º 3 do artigo anteriormente mencionado, as ERAE e outras instituições e especialistas 

têm um prazo de 30 dias para se pronunciarem sobre o Relatório Ambiental e sobre o Plano. A consulta 
pública destes documentos, segundo o n.º 6, deve ter a duração mínima de 30 dias. 
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A participação do público no procedimento de avaliação ambiental antes da decisão de aprovação do 
Plano tem em vista a sensibilização do público para as questões ambientais no exercício do seu direito de 

cidadania. 

O Relatório Ambiental e os resultados das consultas anteriormente referidas devem ser ponderados na 

elaboração da versão definitiva do Plano de Pormenor da Lejana.   

De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 

de Maio, o Relatório Ambiental não deve constituir uma descrição final da situação ambiental, mas sim 

uma análise inicial de base a todo o procedimento de elaboração do Plano e cujo conteúdo deve ser tido 
em consideração na redacção da sua versão final. O Relatório Ambiental identifica, descreve e avalia os 

eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do Plano, as suas alternativas 

razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos. 

A avaliação de impactes tem por base as forças e fraquezas do Plano vistas à luz dos temas mais 

importantes que foram apresentados nos FCD. O resultado desta avaliação permite a criação de um grupo 

de directrizes e recomendações para o processo de planeamento que irão funcionar como elementos de 

monitorização e seguimento do Plano. 

O Resumo Não Técnico apresenta, de acordo com o “Guia de Avaliação Ambiental dos Planos Municipais 
de Ordenamento do Território” uma síntese do processo de AAE, nomeadamente do enquadramento e 

processo de avaliação, uma síntese dos efeitos significativos do plano, das alternativas e das medidas de 

controlo e indicações sobre a divulgação e consulta do Relatório Ambiental.  

 

2.1.3 Declaração Ambiental 

Após todos os passos descritos anteriormente, é elaborada uma proposta de Declaração Ambiental para 

acompanhar a versão final do Plano de Pormenor a submeter a aprovação pela Assembleia Municipal de 

Faro e, após a respectiva aprovação, a emitir pela Agência Portuguesa de Ambiente e a publicitar pelo 
Município de Faro na sua página da Internet. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, 

a Declaração Ambiental deve, entre outros, relatar o modo como as considerações finais foram espelhadas 

no Plano a ser aprovado. 

As entidades responsáveis pela elaboração dos planos e programas (no caso do Plano de Pormenor da 

Lejana, o Município de Faro) avaliam e controlam os efeitos significativos no ambiente decorrentes da 

respectiva aplicação e execução dos mesmos, verificando a adopção das medidas previstas na 
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Declaração Ambiental, de modo a identificar e corrigir atempadamente os efeitos negativos imprevistos 
(n.º 1 do Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, 

de 4 de Maio). 

 

2.2 ELEMENTOS DO RELATÓRIO AMBIENTAL  

De acordo com o Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 
58/2011, de 4 de Maio, o Relatório Ambiental deve incluir os seguintes elementos: 

1. Uma descrição do conteúdo, dos principais objectivos do plano ou programa e a sua relação com outros 

planos e programas pertinentes; 

2. As características ambientais das zonas susceptíveis de serem significativamente afectadas, os 

aspectos pertinentes do estado actual do ambiente e da sua provável evolução se não for aplicado o plano 
ou programa; 

3. Os problemas ambientais existentes que sejam relevantes para o plano ou programa, incluindo, em 

particular, os relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental, designadamente as 

abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro; 

4. Os objectivos de protecção ambiental, estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional 

pertinentes para o plano ou programa e a forma como estes objectivos e todas as outras considerações 

ambientais foram tomadas em consideração durante a sua preparação; 

5. Os eventuais efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação do plano ou programa, 

incluindo os efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, permanentes 

e temporários, positivos e negativos, considerando questões como a biodiversidade, a população, a saúde 

humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o 

património cultural, incluindo o património arquitectónico e arqueológico, a paisagem e a inter-relação entre 

os factores supracitados; 

6. As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer efeitos adversos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa; 

7. Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição do modo como se 

procedeu à avaliação, incluindo todas as dificuldades encontradas na reco-lha das informações 

necessárias; 
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8. Uma descrição das medidas de controlo previstas, em conformidade com o disposto no artigo 11º do 
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio; 

9. Um resumo não técnico das informações fornecidas ao abrigo dos pontos anteriores. 

Assim, tendo por base o previsto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei 

nº. 58/2011, de 4 de Maio, e o conteúdo do Anexo I do “Guia de Avaliação Ambiental dos Planos Municipais 

de Ordenamento do Território” o presente Relatório Ambiental apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 –  INTRODUÇÃO – apresenta um enquadramento do processo de AAE do Plano de Pormenor 

da Lejana na legislação em vigor, os objectivos de um processo de AAE e os antecedentes mais imediatos 
relativos à elaboração do Plano e ao processo de AAE. 

Capítulo 2 – OBJECTIVO, METODOLOGIA E ESTRUTURA DO RELATÓRIO – define o objectivo do 

processo de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor da Lejana, apresenta a metodologia 

utilizada nesse processo, bem como os elementos que o constituem e o cronograma do processo de 

Avaliação Ambiental com o processo de planeamento. É efectuada uma abordagem aos itens que devem 

estar presentes no Relatório Ambiental, de acordo com a legislação e outras publicações, e é apresentada 

uma descrição geral do conteúdo do presente relatório.  

Capítulo 3 – PLANO DE PORMENOR DA LEJANA – é efectuada uma caracterização do Plano de 
Pormenor que inclui a sua localização, enquadramento, uma apresentação do Plano propriamente dito e 

os seus objectivos e questões estratégicas.   

Capítulo 4 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO – este capítulo pretende 

descrever a área do Plano e aborda os seguintes descritores: clima; geologia, geomorfologia, tectónica e 

sismicidade; águas subterrâneas e superficiais; solos, capacidade de uso e ocupação actual dos solos; 

flora e fauna; paisagem; ambiente sonoro; atmosfera; população; infra-estruturas, equipamentos e gestão 

de resíduos; características urbanísticas; acessibilidades, rede viária e transportes; ordenamento do 

território.  

Capítulo 5 – FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO, CRITÉRIOS E INDICADORES - neste capítulo 

foi efectuada uma síntese do Relatório dos Factores Críticos para a Decisão do Plano de Pormenor da 

Lejana com as alterações sugeridas nos pareceres das ERAE, que inclui um quadro síntese do Quadro de 

Referência Estratégico, as questões estratégicas, os Factores Ambientais (FA), os FCD e a convergência 

entre os FA e os FCD.  

Capítulo 6 – ANÁLISE E AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA POR FCD – Neste capítulo foram apresentados 

individualmente os vários FCD identificados, através da identificação dos seus objectivos e breve 
descrição; análise da situação actual e da situação tendencial; uma análise SWOT; o cenário de 
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implementação do Plano; as oportunidades e riscos; a análise do cumprimento dos objectivos do QRE e 
um programa de seguimento com directrizes para prevenção e controlo dos efeitos esperados.  

Capítulo 7 – ALTERNATIVAS – Neste capítulo é justificado que as alternativas foram sendo propostas ao 

longo do desenvolvimento do Plano e incorporadas no mesmo, nas suas várias fases de desenvolvimento.  

Capítulo 8 – QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A ACÇÃO – Neste capítulo identificam-se os agentes 

relevantes para a partilha de responsabilidades sobre os efeitos da implementação do Plano e das 

directrizes resultantes da AAE.  

Capítulo 9 – SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRA-TÉGICA - 
Neste capítulo são apresentadas as evoluções das tendências para os diferentes critérios na ausência do 

Plano de Pormenor e com a sua implementação.  

Capítulo 10 – CONCLUSÕES – Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões resultantes da 

segunda fase do processo de AAE exposta no presente relatório. 

Capítulo 11 – BIBLIOGRAFIA – Neste capítulo é listada a principal bibliografia utilizada para elaboração 

do relatório. 

RESUMO NÃO TÉCNICO – Onde é apresentada uma síntese do processo de AAE para ser consultada 

pelo público em geral. 
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3 PLANO DE PORMENOR DA LEJANA  

Neste Capítulo é efectuada uma apresentação genérica do Plano de Pormenor da Lejana (que se encontra 

na sua “3.ª Fase: Proposta do Plano”), quer da sua componente física, quer dos objectivos e metas que 

se propõe atingir. A inclusão de todos estes elementos permite uma visão mais abrangente e prática das 

condições actuais e futuras que o Plano pretende alcançar.   

O Plano de Pormenor procura constituir um instrumento de gestão integrado, baseado numa perspectiva 
global, dinâmica e flexível, e adequado às especificidades do território da Lejana, pelo que deverá 

compatibilizar o equilíbrio urbano com a protecção dos sistemas ambientais, gerir os recursos numa 

perspectiva de longo prazo e criar condições necessárias para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Lejana pertence ao Município de Faro, União de 
Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) (Figura 1). O município de Faro faz fronteira a Norte com S. Brás de 

Alportel, a Oeste com Loulé, a Este com Olhão e a Sul com o Oceano Atlântico. 

A União de Freguesias de Faro, foi criada em Outubro de 2013, com a união das freguesias da Sé e São 

Pedro, apresenta uma população de 44119 habitantes (segundo os Censos de 2011) e uma área de 72,25 
km2, o que corresponde, respectivamente, a mais de 68% da população do município e cerca de 34% do 

território concelhio.  
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Figura 1 - Localização da área do Plano (a vermelho) no concelho de Faro. Sem escala. 

 

A área do Plano integra 41,84 hectares, afectos ao perímetro urbano de Faro, sendo limitada a Sul pela 

Avenida Calouste Gulbenkian, a Oeste pela Estrada Sr.ª da Saúde, a Este pela EN2/Estrada do Alportel e 

a Norte pela urbanização titulada pelo Alvará n.º 1/04 e por troços de arruamentos parcialmente 

executados na zona da Lejana de Cima (Figura 2). 
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Figura 2 - Localização da área de intervenção do PP da Lejana (a vermelho)  (sem escala). 

 

3.2 ENQUADRAMENTO  

De acordo com a Câmara Municipal de Faro (Câmara Municipal de Faro, 2011), a publicação de 
instrumentos de gestão territorial com incidência no concelho, as alterações à legislação sobre os 

instrumentos de gestão territorial, a conclusão de projectos e inclusive a concretização de grandes 

infraestruturas de âmbito supramunicipal, geraram no concelho de Faro implicações em termos 

ambientais, económicos e sociais que devem ser assumidos como uma oportunidade de reconsiderar a 

estratégia municipal, adequando-a ao novo enquadramento estabelecido.  

Segundo este documento, como consequência de grande parte da zona Norte da cidade ter vindo a ser 

ocupada por urbanizações resultantes de operações de loteamento urbano, verifica-se, em determinadas 
áreas específicas, a necessidade de intervenções mais precisas e de pormenor, nomeadamente: no que 
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concerne a áreas de ruptura urbana resultantes dos espaços intersticiais não abrangidos pelas diferentes 
intervenções urbanísticas que, por não possuírem área suficiente para uma intervenção autónoma, o seu 

potencial urbanístico não se encontra plenamente explorado; necessidade de articular as diferentes 

urbanizações tanto entre si como com os espaços urbanos existentes de forma a garantir tanto quanto 

possível a adequada consolidação da estrutura urbana; requalificações e/ou reestruturação das áreas não 

ocupadas; assim como a gestão optimizada das respectivas áreas de cedência para equipamentos e 

espaços verdes. 

Para ir de encontro às necessidades de intervenção identificadas, foi originalmente definida pelo município 
uma área de dimensão inferior à do Plano de Pormenor agora em desenvolvimento (aproximadamente 

20ha) que se enquadrava nos moldes referidos, ao que acrescia a existência de pretensões de particulares 

para parcelas com características morfológicas e de envolvente edificada limitadoras na sua ocupação. 

Assim, pretendeu-se desenvolver o então denominado Plano de Pormenor da Lejana de Baixo.  

Contudo, durante o período de participação preventiva foi detectado o potencial interesse de proprietários 

de parcelas envolventes à área de intervenção (20 ha) em promover intervenções nas mesmas, pelo que 

o município optou por dar início a um novo procedimento e promover a elaboração de um Plano de 

Pormenor mais abrangente que incluísse também as parcelas em questão. Assim, a Câmara Municipal de 
Faro deliberou, em reunião ordinária pública a 24 de Agosto de 2011, dar início à elaboração do Plano de 

Pormenor da Lejana, submetendo-o a um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica. Contudo, só 

em Dezembro de 2014 foi adjudicada a elaboração deste Plano de Pormenor e da respectiva AAE. 

De acordo com o Caderno de Encargos, a elaboração dos trabalhos do Plano de Pormenor da Lejana 

consiste em 4 fases: 

1ª Fase – Caracterização e diagnóstico 

2ª Fase – Estudo prévio 

3ª Fase – Proposta do plano   

4ª Fase – Elaboração da versão final do Plano 

 

A 1.ª Fase foi aprovada pela Câmara Municipal de Faro a 14 de Maio de 2015. O Relatório dos Factores 

Críticos para a Decisão foi enviado para análise pelas ERAE, tendo sido recebidos os pareceres 

constantes do Anexo I.  

A 2ª Fase do Plano foi concluída em Agosto de 2015, tendo sido aprovada pelo Município de Faro em 

Outubro. Nesta fase foram apresentadas duas propostas de ocupação do espaço: “Cenário A” e “Cenário 
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B”. De acordo com a deliberação de aprovação foi considerado que o “Cenário B”, atendendo à análise 
técnica efectuada pelos serviços, às questões pendentes sobre a área do Plano e às considerações 

colocadas aquando da análise e aprovação da 1ª fase do procedimento, é aquela que melhor serve o 

interesse do Município de Faro para efeitos de desenvolvimento das fases seguintes. 

Nesta 3ª Fase, juntamente com a proposta do Plano serão entregues o Relatório Ambiental e o Resumo 

Não Técnico.  

Na envolvente da área do Plano de Pormenor existem dois outros planos aprovados, o Plano de 

Urbanização do Vale da Amoreira (propõe a localização de um Parque Verde com aproximadamente 10 
hectares, uma grande superfície comercial, uma unidade hoteleira, uma unidade de prestação de cuidados 

de saúde, uma parcela destinada a equipamento público, uma unidade de habitação assistida e edifícios 

de habitação colectiva) e o Plano de Pormenor do Sitio da Má Vontade e Pontes de Marchil (concretiza a 

consolidação da área de comércio e serviços pela ampliação do Fórum Algarve e implantação de outras 

unidades). Relativamente ao Plano de Urbanização do Vale da Amoreira encontram-se por concretizar o 

Parque Verde, os equipamentos a norte da CR4238, os espaços comerciais e alguma habitação. Quanto 

ao Plano de Pormenor do Sitio da Má Vontade e Pontes de Marchil, ainda se encontram algumas zonas 

livres para edificação com habitação, equipamentos e zonas verdes, principalmente a Norte e a Este do 
Fórum Algarve. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO PLANO DE PORMENOR  

O desenvolvimento do Plano de Pormenor da Lejana, contemplou até ao momento 2 fases, durante as 
quais foi levado a cabo o processo de construção do modelo de uso e ocupação do solo da área do Plano 

que, de seguida, se apresenta de modo sucinto, tendo por base a informação presente no relatório da 

proposta de Plano (Focus Group, Abril de 2016).   

Tendo em consideração todos os objectivos definidos pelo Município de Faro, as indicações dos 

Instrumentos de Gestão Territorial mais relevantes, as condicionantes da área e a situação existente 

apresentadas na 1ª Fase do trabalho, a equipa do Plano sugeriu, na 2ª Fase, dois cenários de 

desenvolvimento de proposta de ocupação para este território. 

De acordo com “2ª fase: estudo prévio EP01_00 - relatório” (Focus Group, Julho de 2015), ambas as 

propostas desenvolvidas apresentam intervenções ano nível da mobilidade e acessibilidades, estruturação 

do espaço urbano e definição da estrutura verde do Plano. 

Mobilidade e acessibilidades 
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Ao nível da mobilidade e acessibilidades a intervenção na área do Plano vai privilegiar:  

• a criação de ligações com a área envolvente, ao nível da rede viária, pedonal e ciclável, pelos 
melhoramentos na rede viária existente e pelo reordenamento do estacionamento; 

• a integração dos diversos equipamentos com a rede ciclável prevista; 

• garantir a concretização do troço da 3ª circular de Faro; 

• a continuidade da rede viária e pedonal existente, resolvendo a ausência de permeabilidade na 
zona; 

 

Estruturação do espaço urbano 

A proposta para estruturar o espaço urbano na área do Plano, passa por: 

• organização dos elementos morfológicos (as ruas, praças, fachadas, o quarteirão, os planos 
marginais, que constituem e definem o espaço urbano) e pela potenciação das ligações espaciais 
(físicas e visuais) entre os mesmos; 

• estabilização da forma urbana com uma eficaz relação entre usos e funções e estabilização da 
rede viária. 

 

Estrutura verde do Plano 

A estrutura verde do Plano pretende dar continuidade à estrutura ecológica municipal (que se encontra 

fragmentada devido ao processo urbanístico levado a cabo nas últimas décadas). Assim, é necessário que 

os espaços verdes permitam: 

• regular o ciclo hidrológico, criando áreas permeáveis que atenuam a velocidade de escorrência da 
drenagem superficial do solo e a concentração das águas pluviais em pontos críticos de drenagem; 

• promover a biodiversidade, por meio da criação de áreas verdes diversificadas, criando a 
oportunidade de fixação de novas comunidades de fauna e flora que, de outra forma, não se 
conseguiriam instalar; 

• funcionar como filtros ecológicos, em que o adensamento da vegetação contribui para a captura 
de poeiras em suspensão e consoante a densidade e diferenciação de estratos de vegetação 
poderá contribuir para a redução do ruído junto das habitações; 

• promover a mobilidade suave, tirando partido destas estruturas lineares é possível assegurar a 
acessibilidade e mobilidade pedonal e ciclável, em zonas seguras e confortáveis fora dos 
principais corredores viários. 

 

Complementarmente a estas funções, os espaços verdes incluem naturalmente funções de 

enquadramento, recreio e lazer para a população local e dos bairros limítrofes, salvaguardado para tal: 
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• diversidade de espaços e equipamentos por forma a alargar a oferta a diversas faixas etárias e 
sociais; 

• flexibilidade no desenho urbano destes espaços no sentido de poder acautelar diversos tipos de 
utilização em diferentes contextos; 

• baixa manutenção no sentido de garantir a sustentabilidade financeira na gestão dos espaços 
verdes de uso público; 

• sustentabilidade ecológica procurando reduzir consumos de água, fertilizantes e fitofármacos. 

 

3.3.1 Cenário escolhido 

Como já foi referido, na 2ª Fase foram apresentadas 2 propostas de Plano: o “Cenário A” e o “Cenário B”. 

Em conformidade com a análise técnica efectuada pelos serviços do município de Faro, tendo em conta 

as questões pendentes sobre a área do Plano de Pormenor da Lejana, bem como as considerações 

colocadas aquando da análise e aprovação da 1ª Fase, foi deliberada a aprovação da proposta 
correspondente ao “Cenário B”. Na Figura 3 é apresentada a planta de implantação para este Cenário. 
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Figura 3 - Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Lejana (sem escala). Fonte: Focus Group, Dezembro 2017 
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Neste cenário, segundo Focus Group (Julho 2015 e Junho de 2016), é assegurada a continuação das vias 
existentes, aumentando a permeabilidade da área, com a criação de novas ligações pedonais e viárias, 

com a presença de passeios e estacionamento público ao longo das faixas de rodagem, arborizado 

(sempre que possível). A Norte está prevista a criação de um parque de estacionamento público com 

capacidade para 51 veículos, que dará apoio aos equipamentos aí previstos. Estão previstos no total 1121 

lugares de estacionamento para ligeiros. 

O Plano prevê a criação de uma ciclovia, separada da circulação viária, ao longo do troço da 3ª circular de 

Faro, que permita a continuidade com ciclovias previstas em planos contíguos. Junto aos equipamentos 
existentes e propostos serão criadas áreas para estacionamento de bicicletas. 

O Plano preconiza a criação de uma malha de quarteirões que irá consolidar a estrutura urbana com a 

localização de espaços habitacionais e de outros usos compatíveis, como comércio, serviços e hotelaria. 

Será dada primazia à circulação pedonal com a criação de espaços livres de circulação no interior dos 

quarteirões. Para tal, nas áreas no interior dos quarteirões será criada uma rede de espaços livres e de 

utilização colectiva. Estes espaços serão valorizados ao se assumirem como zonas de estar, com 

equipamentos lúdicos, zonas de lazer e de convívio, proporcionando desafogo, qualidade urbana e 

permitindo uma vivência do espaço exterior. 

Ao nível dos edifícios de habitação colectiva está prevista a criação de espaços comerciais e de serviços 

ao nível do piso térreo e no primeiro piso. As suas volumetrias variam entre os 4 e os 6 pisos acima da 

cota da soleira e 2 pisos em cave. 

A Norte está programado um estabelecimento hoteleiro vocacionado para turismo de negócios, com um 

máximo de 6 pisos (80-90 unidades de alojamento) e com um pequeno centro de congressos associado. 

Junto ao depósito da água, a zona mais alta da área, privilegiam-se moradias unifamiliares em banda, por 

forma a não confluírem em termos paisagísticos com o depósito de água. 

No plano está previsto um máximo de 1682 fogos, sendo 168 deles (no máximo) a custos controlados, o 
que representa cerca de 10%.  

Apesar de existir um número elevado de equipamentos de utilização colectiva na área do Plano e 

envolvente, estão previstas áreas para equipamentos colectivos de uso não definido com o total de 

15.354,95 m2. 

O Plano prevê 3 Unidades de Execução, a Norte a UE2, ao centro a UE1, seguindo-se a Sul a UE3 (Figura 

3). 
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A UE1 abrange uma área de composição fundiária complexa que é relevante para assegurar os acessos 
e a adequada circulação de tráfego no interior da área de intervenção do PP. Nesta Unidade de Execução 

visa-se a articulação entre a zona norte e a zona sul da área de intervenção, através da concretização das 

infraestruturas viárias e da edificação definidas na planta de implantação, a sua execução é realizada 

através de operações de loteamento, de operações de reparcelamento ou de outras operações 

urbanísticas. 

A UE2 abrange parte da área coberta pela licença de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 

5/2001, de 10 de Novembro e outras parcelas a norte. Nesta Unidade visa-se a prossecução dos seguintes 
objetivos de interesse público: 

• Criação de novas áreas verdes, de uma nova área de equipamento de utilização colectiva e de 
áreas adicionais de estacionamento; 

• Articulação funcional da área de intervenção do PP com a área abrangida pelo alvará de 
loteamento n.º 1/2004, de 21 de Abril, através da criação de um novo eixo rodoviário (designado 
na planta de implantação como Rua António Neves Anacleto) no sentido nascente-poente a Norte 
da via estruturante (designada na planta de implantação como Avenida Mário A. B. Lyster Franco) 
referida na alínea subsequente; 

• Melhoria da ligação da cidade de Faro ao Aeroporto de Faro, através da execução de parte da via 
estruturante (designada na planta de implantação como Avenida Mário A. B. Lyster Franco) que 
delimita a Norte a estrema da área de intervenção do PP em conjunto com a área abrangida pelo 
alvará de loteamento n.º 5/2001, de 10 de Novembro. A execução da UE2 é realizada através da 
alteração da licença de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 5/2001, de 10 de 
Novembro pela Câmara Municipal de Faro, com fundamento nos objetivos de interesse público 
referidos acima, sem prejuízo da utilização de outros mecanismos jurídicos ou urbanísticos que se 
revelem necessários para a concretização das medidas previstas para a UE2. 

 

A UE3 abrange uma área de ocupação urbana fragmentada, sendo relevante para garantir um adequado 

acesso ao interior da área de intervenção do PP. Nesta Unidade visa-se ordenar a malha urbana e 
melhorar os acessos à área de intervenção do PP. A sua execução é realizada através de operações de 

loteamento, de operações de reparcelamento ou de outras operações urbanísticas, mediante a elaboração 

de estudos adequados para o efeito.  

O Plano admite a execução parcial das UE1, e UE3, desde que fique assegurada a coerência funcional 

das infraestruturas a executar. O sistema de execução nas UE1 e UE2 é preferencialmente o sistema de 

cooperação, ou, em alternativa, o sistema de iniciativa dos interessados. 

Ao nível dos espaços verdes há a considerar os espaços verdes de enquadramento existentes, os espaços 

verdes de enquadramento propostos, espaços verdes de recreio, praças e largos e eixos arborizados. 
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Os espaços verdes de enquadramento existentes encontram-se consolidados e foram executados no 
âmbito das operações de loteamento, alguns dos quais necessitam de limpeza e manutenção. Os espaços 

verdes de enquadramento propostos são áreas com funções essencialmente ecológicas, de protecção e 

de integração entre a malha urbana e a paisagem envolvente. Estes espaços são a matriz de toda a 

estrutura verde, visto que integram áreas como espaços verdes de cedência e de enquadramento do 

edificado, espaços verdes de enquadramento residuais existentes, nomeadamente em estado de 

abandono, que serão reconvertidos de forma a satisfazerem os objectivos ecológicos e de integração. 

Os espaços verdes de recreio são os espaços destinados ao recreio informal, estando equipados com 
bancos, papeleiras, zonas de ensombramento, iluminação, etc. Estes espaços devem integrar 

equipamentos de recreio e lazer activos que podem passas por pequenos equipamentos desportivos, de 

recreio infantil e juvenil, zonas de merendas, espaços de contemplação, ou para a realização de eventos 

de exterior. Estas áreas representam importantes espaços de fruição e de usufruto da população local, 

bem como terão funções ecológicas. 

As praças e largos urbanos serão os "espaços verdes de primeira linha", de maior proximidade para os 

residentes. São espaços amplos, frequentemente confinados pelos lotes habitacionais, são constituídos 

por áreas com vegetação e por áreas pavimentadas que, para além dos objectivos ecológicos, pretendem 
servir as necessidades de uso e acessibilidades dos moradores. São espaços com sombra, confortáveis, 

de baixa manutenção, com equipamentos e materiais de elevada durabilidade. Está previsto, nalguns 

deles, a delimitação de áreas destinadas a equipamentos específicos, como equipamento infantil/juvenil.  

Os eixos arborizados são corredores lineares e de conectividade ecológica dentro da estrutura urbana, 

pelo que são parte fundamental da estrutura de espaços verdes. Apesar de, nestes casos, o coberto 

vegetal se resumir, na maior parte dos casos, a árvores em caldeira ao longo dos arruamentos, são desde 

logo garantidas muitas das funções atrás enunciadas, conferindo paralelamente um maior conforto à 

circulação pelos modos suaves. 

As zonas verdes com equipamento de recreio são principalmente compostas por jardins públicos, 

integrando equipamentos de recreio e lazer, que podem passar por equipamentos desportivos, de recreio 

infantil e juvenil, zonas de merendas, espaços de contemplação ou para a realização de eventos de 

exterior. Para além das funções ecológicas, estes espaços permitem o seu usufruto e fruição por parte da 

população, funcionando como novas centralidades dentro da área do Plano. 

Assim, segundo a equipa do Plano, os espaços verdes urbanos de uso colectivo previstos no Plano serão 

importantes para solidificar o tecido urbano, promovendo a articulação entre os espaços degradados e 
contribuindo para a definição de novas centralidades e novas formas de vivência do espaço público.   
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3.4 OBJECTIVOS E QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE PORMENOR 

De acordo com a Câmara Municipal de Faro (2011), os objectivos definidos para o Plano de Pormenor da 

Lejana pretendem dar resposta às necessidades de intervenção identificadas no capítulo 3.2. deste 

relatório, nomeadamente: áreas de ruptura urbana sem potencial urbanístico plenamente explorado; 
necessidade de articular urbanizações entre si e com os espaços urbanos existentes; necessidade de 

requalificar e/ou reestruturar áreas não ocupadas; e gestão optimizada das áreas de cedência.  

Assim, nos Termos de Referência definidos para o Plano de Pormenor da Lejana foram definidos os 

seguintes objectivos: 

• articular a intervenção do Plano de Pormenor com os planos, projectos e outros com incidência na 
envolvente da área de intervenção;  

• reorganizar a estrutura urbana, através de processos de reestruturação, requalificação e 
estabilização; 

• implementar uma estrutura urbana coerente e equilibrada nas áreas a ocupar/reestruturar que 
complemente e se articule com a estrutura urbana existente; 

• potenciar um urbanismo que respeite a morfologia do local, de forma a proteger os elementos 
naturais do território, como seja, linhas de água, vistas panorâmicas e zonas de cumeadas; 

• contribuir para a valorização das entradas da cidade de Faro, promovendo a 
qualificação/requalificação dos principais eixos viários, designadamente a EN2/Estrada do Alportel 
e a Estrada da Sr.ª da Saúde; 

• garantir a concretização do troço da 3.ª circular de Faro na área de intervenção do Plano, em 
articulação com os troços já executados e com o definido nos PMOT confinantes; 

• ponderar uma eventual modernização das infra-estruturas viárias e melhoramentos na circulação, 
assim como o reordenamento do estacionamento, criação de zonas de cargas e descargas e 
previsão de percursos pedonais e cicláveis; 

• dimensionar as infra-estruturas urbanas numa lógica de sustentabilidade económica e ambiental, 
em particular no que se refere às soluções a adoptar para os espaços verdes preconizados; 

• valorizar o espaço público e as principais potencialidades da área; 

• optimizar a gestão das diferentes áreas de cedência existentes reforçando a localização de novas 
unidades de equipamentos e de estabelecimentos de utilização colectiva, em conformidade com 
as necessidades identificadas; 

• ponderar a implementação de fogos a custos controlados; 

• prever a instalação de usos comerciais/terciários que se revelem complementares ao uso 
habitacional e aos principais equipamentos existentes e propostos; 

• diferenciar positivamente a área de intervenção recorrendo, se possível, à aplicação de 
tecnologias mais sustentáveis e amigas do ambiente e providenciar que seja uma área isenta de 
barreiras arquitectónicas e urbanísticas. 
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Assim, a estratégia de planeamento territorial, a definir no âmbito do Plano de Pormenor da Lejana, 
pretende estabelecer uma intervenção eficaz e eficiente na ocupação do território que vise proporcionar o 

ordenamento sustentável, a qualificação dos sistemas urbanos e a salvaguarda dos valores ambientais, 

maximizando as sinergias e potencialidades e minimizando os impactes e as externalidades negativas. 

Para tal, o Plano irá regular a tipologia de ocupação do solo na área de intervenção, assim como descrever 

os modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização das redes e sistemas urbanos, 

bem como estabelecer os parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental.  

Conjugados os objectivos do Plano com os resultados do trabalho de caracterização e diagnóstico da área, 
identificaram-se como questões estratégicas: 

Reforço do sistema urbano – com a criação de uma nova imagem urbana que satisfaça as necessidades 

da população, através de intervenções públicas ou privadas. Nomeadamente através da recuperação e 

valorização do edificado existente, do desenvolvimento de um tecido urbano mais contínuo e com 

intervenções urbanísticas e arquitectónicas de melhor qualidade, complementadas com a criação de 

espaços comerciais e equipamentos de utilização colectiva. Definindo-se assim um desenho urbano 

equilibrado na área de intervenção do Plano e a sua ligação às infra-estruturas do concelho.  

Melhoria da mobilidade e acessibilidades – através do reforço e readaptação das condições globais de 
acesso, nomeadamente a qualificação e requalificação de eixos viários, a criação de condições para 

garantir a construção da 3ª circular de Faro na área do Plano, o desenvolvimento de vias pedonais e 

cicláveis seguras e intervenções ao nível do estacionamento. 

Melhor integração paisagística – através da requalificação, ordenamento, reestruturação e renovação dos 

tecidos urbanos existentes, bem como da valorização da área afecta à estrutura ecológica urbana e da 

protecção dos elementos naturais do território. A qualidade da paisagem urbana é um aspecto relevante 

para a criação de condições de fixação populacional, contribuindo para a melhoria da vivência urbana. 

Protecção e valorização ambiental – com a criação de medidas para a promoção das condições globais 
da qualidade do ambiente, com consequências positivas na qualidade de vida da população e através da 

promoção e preservação das componentes ecológicas da área do Plano. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO 

4.1 CLIMA  

O clima do Algarve é um clima Mediterrânico (tipo Cs segundo a classificação de Koppen), sendo Faro do 
tipo Csa (clima temperado com invernos chuvosos e verões quentes e secos). 

Seguidamente apresenta-se uma caracterização dos principais parâmetros climáticos e meteorológicos 

registados na Estação Meteorológica de Faro-Aeroporto (a estação mais próxima da área em estudo). 

 

Temperatura 

Relativamente à temperatura média do ar, o período mais quente situa-se entre Maio e Outubro e o período 
mais frio entre Novembro e Abril, sendo o mês mais quente Julho (temperatura média mensal de 23,4ºC e 

temperatura média máxima de 28,8ºC) e o mês mais frio Janeiro (temperatura média mensal 11,9ºC e 

temperatura média mínima de 7,7ºC). A temperatura média anual é de cerca de 17ºC, sendo este valor 

um pouco inferior à temperatura média anual de todo o Algarve central.  

 

Precipitação 

O clima é moderadamente chuvoso, com uma precipitação média anual de 522,8 mm. Os meses chuvosos 

coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo o máximo de precipitação no início do Inverno 
(Novembro e Dezembro), e os meses de temperatura mais elevada (Junho, Julho e Agosto) são os que 

apresentam menor precipitação, definindo a estação seca entre Maio e Setembro.  

Ocorrem, também com alguma frequência, situações de intensa precipitação muito localizadas. Estas 

situações têm normalmente consequências negativas ao nível da erosão do solo, devido ao escoamento 

torrencial que originam, e provocam fenómenos de alagamentos e inundações.  

 

Insolação 

A insolação é bastante elevada (3055 horas anuais), o que corresponde a um dos valores mais elevados 
registados em Portugal. A insolação é mais elevada no Verão, nomeadamente em Julho, com cerca de 

374 horas, e mais reduzida em Janeiro (162 horas). Estes valores correspondem, respectivamente, a cerca 

de 84% e 53% do número máximo possível de horas de sol acima do horizonte. 
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Ventos 

Em termos de médias anuais são mais frequentes os rumos predominantes de Oeste (20,9%) e de 
Noroeste (17,3%). Em termos de velocidade são superiores os ventos de Oeste, Este e Sudoeste. Contudo 

as velocidades médias podem ser consideradas moderadas (13,2 km/h de velocidade média anual). A 

frequência de calmas é pouco significativa (2,5%). 

 

4.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA E SISMICIDADE   

Geologia 

O concelho de Faro pertence à orla Meridional ou Algarvia, que segue o litoral desde Sagres a Vila Real 

de Santo António. Esta unidade paleogeográfica apresenta terrenos de origem sedimentar de idade 

mesozóica e cenozóica, assentes sobre um soco hoercínico de xistos e grauvaques. 

Segundo a Carta Geológica de Portugal, folha 53-B (Faro), à escala 1:50000, dos Serviços Geológicos de 

Portugal, e respectiva Notícia Explicativa (Figura 4), afloram na área em estudo:  

- Areias plistocénicas quaternárias (Qa) – Areias e Cascalheiras de Faro-Quarteira (do Plistocénico). Esta 

formação, que aflora na maior parte da área do Plano (encontra-se em toda a zona Norte, Este e Oeste), 

compreende areias feldspáticas, por vezes arcósicas, de grão médio a grosseiro, de cor maioritariamente 

vermelho-escuro, muito rubificadas e encontra-se em toda a área de cota mais elevada. Por vezes 

apresenta quantidades variáveis de argila intercaladas. Segundo Almeida et al. (2000), esta formação tem 

uma espessura de cerca de 30 m, embora possa atingir os 60 m nalguns locais.   
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Figura 4 - Extracto da carta geológica da área em estudo, Folha 53-B (Faro) (sem escala). A laranja – área aproximadada do Plano 
de Pormenor; a tracejado – Falha de Faro. 

 

Geomorfologia 

Em termos geomorfológicos, o Algarve apresenta três unidades geomorfológicas distintas: 

• a Serra algarvia – composta por xistos e grauvaques, com declives acentuados, uma rede de 
drenagem densa e solos delgados e pobres; 

• o Barrocal – com um relevo moderado, paralelo ao litoral, composto por formações carbonatadas, 
predominando uma geomorfologia cársica; 

• o Litoral – caracteriza-se por uma faixa aplanada e estreita, com afloramentos do Cretácico, 
Terciário e Quaternário.  

A área do Plano de Pormenor encontra-se no litoral, apresenta uma inclinação moderada, com declives 

dominantes entre as classes 0% e 10%, declives superiores a 25% ocorrem muito pontualmente na área 

do Plano. A presença de uma inclinação moderada na área do Plano facilita a implantação de vias de 
acesso, infra-estruturas de saneamento, comunicações, etc., bem como a construção de novas 

urbanizações. 

A orientação dominante das encostas é E-W, existindo áreas planas nas zonas de menor cota, seguindo-

se a orientação S-N, na zona do depósito da água. Segundo a equipa do Plano a área tem um enorme 

potencial urbanístico (devido ao relevo a exposição solar dos edifícios é favorecida). 

N 
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De acordo com o estudo efectuado na 1ª Fase (Focus Group, Março de 2015) a cota mais elevada do 
terreno situa-se a Sudeste (41,5 m), junto ao reservatório de água, e a cota mais baixa situa-se no extremo 

Noroeste (13,7 m). A área central do Plano apresenta cotas entre os 20 m e os 30 m de altitude. 

 

Tectónica 

A região onde se encontra a área do Plano apresenta-se bastante tectonizada, devido a movimentos 

compressivos miocénicos, em conjunto com a instalação de estruturas diapíricas. Relativamente à 

fracturação, esta é dominada na região abrangida pela carta geológica de Faro, à escala 1:50000, por 
falhas de orientação NW-SE (falhas de Quarteira e de Machados), NE-SW (falhas de Carcavai-Vale de 

Rãs e de Faro) e aproximadamente E-W (falhas de Vale Judeu, Santa Bárbara de Nexe, Estói - Monte 

Figo - Santo Estêvão). A área do Plano é atravessada longitudinalmente pela falha de Faro, esta falha 

comporta-se como desligamento direito no sector de Estói, controlando simultaneamente a extrusão 

parcial de Estói e o diápiro de Faro. Apresentou actividade tectónica nos últimos 2 milhões de anos, 

correspondendo a uma estrutura neotectónica. A Norte esta falha liga-se às estruturas paleozoicas através 

da falha do Farrobo. 

Quanto à neotectónica, a bacia algarvia encontra-se em fase compressiva, dando lugar a manifestações 
como a falha inversa de Quarteira, em Boliqueime, ou a simples movimentos verticais que afectam os 

sedimentos mais recentes (areias de Faro, cascalheiras, etc.), o que mostra que os movimentos continuam 

até à actualidade (Manuppella et al., 1987). 

 

Sismicidade 

De acordo com a carta de isossistas de intensidade máxima de Portugal Continental (Figura 5), a área do 

Plano de Pormenor localiza-se numa Zona de Intensidade X na Escala de Mercalli, ou seja, “A maioria das 

alvenarias e das estruturas são destruídas com as suas fundações. Algumas estruturas de madeira bem 
construídas e pontes são destruídas. Danos sérios em barragens, diques e aterros. Grandes 

desmoronamentos de terrenos. As águas são arremessadas contra as muralhas que marginam os canais, 

rios, lagos, etc.; lodos são dispostos horizontalmente ao longo de praias e margens pouco inclinadas. Vias 

férreas levemente deformadas.”  
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Figura 5 - Carta de Isossistas de intensidade máxima para Portugal Continental. Fonte: www.meteo.pt/sismologia/sismologia.html 

 

A falha de Faro, activa e de grande extensão, que atravessa longitudinalmente a área do Plano pode 

agravar os efeitos de um episódio sísmico. 

O Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve (Autoridade Nacional da Protecção Civil, 2008) no 

seu “Capítulo 7 – Avaliação de Risco Sísmico no Algarve: Efeito de Sítio” determinou um índice de 

vulnerabilidade ao risco sísmico para a região (Figura 6), resultante da soma de 4 parâmetros (litologia, 

espessura dos sedimentos Plio-Quaternários, carsificação e declive). O índice de vulnerabilidade mostra 
valores elevados na zona costeira a leste de Lagos, vulnerabilidades médias na zona do barrocal algarvio 

e vulnerabilidades mais baixas na região da Serra Algarvia. A área envolvente à Ria Formosa, mais 

concretamente entre o Rio Guadiana e a Ribeira de Quarteira, é a mais vulnerável da costa algarvia, com 

maior expressão territorial nos concelhos de Olhão, Faro e Loulé. Também na zona compreendida entre 

Albufeira e Lagos se verifica elevada vulnerabilidade, não só na zona costeira, mas também na envolvente 

ao estuário do Rio Arade e afluentes próximos. Nas restantes zonas ocorrem valores mais pontuais de 

elevada vulnerabilidade, quase sempre associados a zonas de aluvião e a manchas de sedimentos 

recentes Plio-Quaternários. 
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Figura 6 - Índice de vulnerabilidade sísmica da região do Algarve de acordo com o efeito de sítio decor-rente das particularidades 
litológicas, estruturais e morfológicas. Fonte: Autoridade Nacional da Protec-ção Civil, 2008. 

 

De acordo com o Capítulo VII do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e de 

Pontes (RSAEEP) presente no Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, a região encontra-se na zona 

sísmica A, com um coeficiente de sismicidade de 1. A prontificação das acções dos sismos deve ser 

baseada no RSAEEP, tendo presente que os terre-nos da área em estudo pertencem ao Tipo II (solos 

coerentes muito duros e de consistência média, solos incoerentes compactos) e Tipo III (solos coerentes 

moles e muito moles, solos incoerentes soltos).  

 

4.3 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS  

Águas Subterrâneas 

Do ponto de vista hidrogeológico a área do Plano de Pormenor insere-se na Unidade Hidrogeológica 
designada por Orla Mesocenozóica Meridional. Dentro desta Unidade foram identificados 17 aquíferos, 

estando a zona em estudo englobada no sistema aquífero M12 – Campina de Faro (Figura 7). 
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Figura 7 - Sistemas Aquíferos presentes na Orla Mesocenozóica Meridional. Fonte: Instituto da Água. 

  

De acordo com Almeida et al. (2000), praticamente toda a área ocupada pelo sistema aquífero M12 

corresponde a uma plataforma bastante plana, ocupada na sua maior parte pela formação Areias de Faro-

Quarteira. O Miocénico subjacente aflora apenas nalguns locais, sendo a área de afloramento bastante 

reduzida. As formações aquíferas dominantes são os Calcários de Galvanas, os Siltes Glauconíticos da 

Campina de Faro, do Miocénico, e as Areias e Cascalheiras de Faro-Quarteira, do Quaternário (Figura 8).  



 

34 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

  

Figura 8 - Composição do sistema aquífero Campina de Faro. Fonte: Instituto da Água 

 

A área de implementação do Plano de Pormenor situa-se sobre as Areias e Cascalheiras de Faro-

Quarteira. Como já foi referido, esta formação é constituída por areias feldspáticas rubeficadas e arenitos 
grosseiros, argilosos, acastanhados, passando a cascalheiras e conglomerados, do Plistocénico, com 

espessura entre os 30 m e os 60 m. 

O sistema aquífero da Campina de Faro é limitado a Norte pelas formações menos permeáveis do 

Cretácico. A Sul é limitado pelo mar, para Este estende-se até Olhão e para Oeste contacta com o Sistema 
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Aquífero de Quarteira, sendo provável a existência de conexão hidráulica entre eles (Almeida et al. ,2000). 
A área deste sistema é de 86,4 km2. 

 Neste sistema aquífero os depósitos aluvionares e plistocénicos constituem um aquífero livre superficial, 

enquanto que as formações miocénicas adjacentes constituem um aquífero confinado, multicamada. De 

acordo com Almeida et al. (2000), os dois aquíferos são independentes, existindo uma camada confinante 

que os separa. No entanto, este autor não exclui a hipótese de existirem conexões hidráulicas nalgumas 

zonas, onde essa camada confinante possa não estar presente. Estas conexões podem ser importantes 

no que respeita à qualidade da água subterrânea, pois permite a contaminação do aquífero Miocénico, 
relativamente bem protegido, por águas do aquífero superficial, que é bastante vulnerável à contaminação 

devido às actividades agrícolas e pecuárias, nomeadamente à contaminação por nitratos. 

O aquífero superficial é recarregado directamente a partir da precipitação. O Miocénico, devido à quase 

inexistência de afloramentos, tem de ser recarregado de forma indirecta, parte dessa recarga deve-se ao 

leito das linhas de água, nomeadamente através do rio Seco. Contudo, esta não deve ser a origem mais 

importante da recarga deste aquífero, existindo importantes transferências dos calcários jurássicos 

situados mais a norte (Almeida et al., 2000). 

 A produtividade do sistema aquífero da Campina de Faro é boa, apresentado de acordo com estatísticas 
publicadas em Almeida et al. (2000), uma média de 7 l/s, um máximo de 44 l/s, um mínimo de 0,4 l/s e 

uma mediana de 6 l/s. Os valores de transmissividade, segundo Silva (1988) in Almeida et al. (2000) variam 

entre os 140 m2/dia e os 284 m2/dia. 

 Para o aquífero superior não estão disponíveis dados relativos às suas propriedades hidráulicas, excepto 

alguns valores de condutividade hidráulica determinados por Silva (1988) in Almeida et al. 2000, que 

indicavam um meio pouco permeável. Contudo, dada a heterogeneidade desta unidade detrítica é provável 

que existam áreas caracterizadas por valores de condutividade mais elevados. 

De acordo com Almeida et al. (2000), a recarga directa do aquífero não deve exceder, em média, os 10 
hm3/ano, tendo em conta a área do sistema (86 km2), a precipitação média (cerca de 523 mm) e a taxa 

de recarga das Areias e Cascalheiras de Faro-Quarteira (15% a 20% da precipitação). Quanto às outras 

contribuições, a sua quantificação é ainda mais difícil de obter. Contudo, segundo este autor devem 

aproximar-se do valor necessário para fechar o balanço hídrico, pois admite que o sistema se encontra 

em equilíbrio. 

 Relativamente à vulnerabilidade do sistema aquífero da Campina de Faro à poluição, em virtude de grande 

parte da recarga do aquífero ser efectuada directamente através da precipitação, considera-se que, em 
geral, estamos perante um sistema aquífero de vulnerabilidade média a alta.   
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Do ponto de vista da qualidade das águas subterrâneas, este sistema aquífero apresenta processos de 
contaminação que derivam, sobretudo, da prática agrícola (Almeida et al. 2000). Os processos 

antropogénicos, aliados a processos naturais, originam águas com uma qualidade baixa, tornando-a, em 

muitas áreas, imprópria para consumo, sem um adequado tratamento e até para outros fins, como a rega. 

 A Directiva do Conselho n.º 91/676/CEE, de 12 de Dezembro, relativa à protecção das águas contra a 

poluição causada por nitratos de origem agrícola, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-

Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março, determina 

que os Estados Membros designem as zonas que drenam para as águas poluídas ou susceptíveis de o 
serem, por nitratos de origem agrícola, como Zonas Vulneráveis. Assim, a área em estudo está englobada 

no sistema aquífero da Campina de Faro que integra parcialmente (cerca de 46%) a Zona Vulnerável de 

Faro segundo as delimitações apresentadas na Portaria n.º 164/2010, de 16 de Março. A Portaria n.º 

259/2012, de 28 de Agosto, define o programa de acção para as zonas vulneráveis.  

De acordo com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve (PGBHRH8), o estado químico do aquífero da Campina de Faro é medíocre, estando 

cerca de 61% da área subterrânea afectada com nitratos, sendo o Subsistema de Faro aquele onde os 

problemas de qualidade são mais significativos, como já foi referido. A concentração média de nitratos na 
massa de água subterrânea é de cerca de 88 mg/l. Aquando da avaliação do estado químico da massa de 

água subterrânea na Campina de Faro, o PGBHRH8 constatou que, dos 24 pontos com análises de 

nitratos no período de 2007 a 2009, 14 encontravam-se acima do valor critério de classificação de 50 mg/l, 

com a margem de segurança considerada (45 mg/l).  

Na Figura 9 encontra-se um levantamento das captações de água subterrânea, de acordo com a 

informação disponibilizada no site do Instituto da Água (Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos - SNIRH) presentes na área em estudo e sua envolvente. 
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Figura 9 - Localização de captações de água (a vermelho) na área em estudo e sua envolvente. Fonte: Instituto da Água (SNIRH, 
acedido em Dezembro de 2015). Sem escala. 

  

Na área do Plano apenas existem duas captações identificadas: um poço e um furo vertical. Apesar de 

existirem muitas captações nas proximidades, a maior parte delas são poços. 

Dos pontos apresentados apenas estão caracterizados os pontos com a letra Q e P, relativamente à 
qualidade da água e nível piezométrico, respectivamente. Em virtude de não existirem pontos 

caracterizados na área do Plano optou-se por utilizar o ponto a Nordeste (611/156) para a qualidade da 

água (o ponto 611/106, a Oeste, encontra-se desactivado, não apresentado dados actuais) e os dois 

pontos a Noroeste para o nível piezométrico (611/237 e 611/115). 

Da análise efectuada dos dados disponíveis no SNIRH para os parâmetros de qualidade da água para o 

período 1995/2014, nomeadamente condutividade, cloretos, nitratos e pH, verificou-se que para a 

condutividade e para os nitratos eram infringidos os valores do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto. Relativamente à condutividade, desde 1995 que os valores se situam acima do Valor Máximo 

Recomendado (1000 µS/cm, 20ºC) para águas para consumo humano (Figura 10), os nitratos apresentam 

desde 1995 valores sistematicamente acima dos Valores Máximos Admissíveis para águas para consumo 
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humano (50 mg/l), apesar de entre 2006 e 2009 os valores terem diminuído, nos últimos 6 anos voltou a 
verificar-se uma subida mantendo-se a concentração de nitratos acima dos 150mg/l (Figura 11).  

  

Figura 10 - Evolução da condutividade  na estação 611/156, entre 1995 e 2014.  

Fonte: Instituto da Água (SNIRH), acedido em Dezembro de 2015 

 

Figura 11 - Evolução da concentração de nitratos na estação 611/156, entre 1995 e 2014.  

Fonte: Instituto da Água (SNIRH), acedido em Dezembro de 2015 
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Regra geral, a qualidade da água do sistema aquífero da Campina de Faro classifica-se como >A3 (Figura 

12). Os parâmetros responsáveis por esta classificação no ponto 611/156 (o ponto mais próximo da área 

em estudo) são a condutividade eléctrica e os nitratos.  

  

Figura 12 - Classificação da qualidade da água subterrânea do sistema aquífero da Campina de Faro. Fonte: Instituto da Água 
(SNIRH,acedido em Dezembro de 2015). 

 

Esta classificação em categorias A1, A2 e A3, segundo o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, tem por 

base esquemas de tratamento distintos, de forma a tornar aptas para o consumo humano as águas 

classificadas nas diferentes categorias. A classe A1 corresponde ao tratamento físico e desinfecção, a 

classe A2 ao tratamento físico, químico e desinfecção e a classe A3 ao tratamento físico, químico de 

afinação e desinfecção. 

Como se pode ver na Figura 13 o nível piezómetrico em ambas as estações (611/115 e 611/237), regra 
geral, tem vindo a aumentar desde meados da década de 90, o que pode estar relacionado com a 

diminuição da actividade agrícola e com restrições à abertura de furos para abastecimento de água. 
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Figura 13 - Nível piezométrico nas estações 611/115 e 611/237 entre 1980 e 2014 e entre 1991 e 2014, respectivamente. Fonte: 
Instituto da Água (SNIRH, acedido em Dezembro de 2015). 

 

Águas Superficiais 

A área de estudo é atravessada por três cursos de água de regime sazonal (Figura 14) que pertencem à 

sub-bacia hidrográfica da Ria Formosa. Os cursos mais a Oeste drenam directamente para a Ria. Um dos 
cursos de água atravessa longitudinalmente a zona do plano de Este para Oeste (perto da rua "Lejana de 

Cima" até à rotunda "Cidade da Praia"), o outro atravessa o plano na área Oeste, entre a Rua "Dr. Emílio" 

e o acesso à quinta Cipriano. O terceiro curso de água drena para a Ribeira das Lavadeiras e situa-se na 

zona mais a Este do Plano, entre a “rua do Alportel” e a rua “Lejana de Cima”. 

Estas linhas de drenagem não apresentam qualquer expressão dentro da sub-bacia da Ria Formosa, tanto 

pela área que representam, como pelos caudais em causa. Durante as últimas décadas estes cursos de 

água foram muito alterados no seguimento dos processos de edificação urbana, correspondendo hoje a 
fragmentos dispersos de uma estrutura hídrica retalhada. 
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Figura 14 - Llinhas de água cartografadas na Carta Militar na área do Plano (Focus Group, Março de 2015). 

 

As zonas por onde passam os cursos de água são pouco profundas, sem depressões ou vales bem 

marcados. Há alguns locais em que as linhas de drenagem são quase imperceptíveis, devido à fisiografia 

pouco acidentada e a terem sido parcialmente canalizadas ou aterradas.  

De acordo com o relatório de diagnóstico e caracterização (Focus Group, Março de 2015) elaborado na 1ª 

fase do Plano, nos planos adjacentes ao Plano de Pormenor da Lejana, verifica-se que a continuidade das 

linhas de escorrência de águas pluviais está comprometida. Em observação dos referidos planos, parece 
que apenas no Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil é contemplada a 

preservação parcial do troço que se inicia perto da Rua da Lejana de Cima, mas o qual é interrompido, 

não se verificando ligação a céu aberto à Ria. As restantes linhas de água não são visíveis nos planos 

contíguos, pelo que não se entende se estas são canalizadas, reperfiladas ou outra situação face à 

situação actual do terreno. No Plano Verde, na estrutura ecológica fundamental, apenas se verifica a 

delimitação da linha de água e respectiva faixa de proteção de 10 m, na linha de água que nasce entre a 

Rua Dr. Emílio e o acesso à quinta Cipriano. 

Da análise efectuada na 1ª fase do Plano ao relatório e cartografia das últimas cheias do período de retorno 

dos 100 anos, disponibilizada pela Agência Portuguesa de Ambiente (Ex- ARH Algarve), verifica-se que a 

área do Plano de Pormenor da Lejana não se encontra abrangida. Contudo, segundo a carta de 

vulnerabilidade do meio físico e cartografia de risco da Revisão do Plano de Ordenamento da Ria Formosa, 

o único risco de carácter hidrológico existente seria o atravessamento da Ribeira das Lavadeiras. No 

entanto, o relatório da Revisão refere que "Na Bacia Hidrográfica da Ribeira das Lavadeiras as situações 

mais críticas verificam-se no troço entre a EN125 e a foz, devido à reduzida dimensão desta bacia, mas 

sobretudo devido ao facto de receber caudais elevados provenientes dos transbordos do Rio Seco, o que 
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provocou o seu galgamento e consequente inundação da estrada e campos a jusante. Estas inundações 
foram agravadas pela falta de limpeza da ribeira a jusante, pela insuficiente secção de vazão da ponte 

férrea e pela falta de drenagem dos campos". Assim, a equipa do Plano concluiu que, apesar de um 

pequeno troço da Ribeira das Lavadeiras se localizar na área do Plano de Pormenor da Lejana, esse não 

constitui uma ameaça natural de risco de inundação. 

Contudo, a equipa do projecto em visitas ao terreno constatou que as linhas de água cartografadas se 

encontram parcialmente alteradas, quer por desvios do leito, quer pelo encanamento face à construção de 

vias e edificado. Pelo que considerou importante, no caso de novas impermeabilizações de áreas agora 
permeáveis, serem levados a cabo novos reperfilamentos ou fechamento das valas, de forma a evitar que 

esta zona passe a ser sensível a riscos de inundações.  

 

4.4 SOLOS, CAPACIDADE DE USO E OCUPAÇÃO ACTUAL DOS SOLOS 

Solos 

De acordo com a Carta de Uso e Capacidade de Uso do Solo, folha 53-A (Figura 15)) a área em estudo é 
constituída maioritariamente por Solos Litólicos não húmicos (Vt), Regosolos Psamíticos não húmicos (Rg) 

e Solos litólicos não húmicos com solos incipientes (Vt+Et). 

 

Figura 15 - Extracto da Carta de Uso e Capacidade de Uso do Solo, folha 53-A, sem escala. A azul – área aproximadada do Plano 
de Pormenor. 

 

Os Solos Litólicos Não Húmicos são dominantes prolongando-se desde a zona Este à área central do 

Plano. Estes solos são pouco evoluídos de perfil AC ou ABC, sem horizonte A1 húmico, formados a partir 

N 



 

43 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

de rochas não calcárias, de grande representação a Sul do Rio Tejo e no Algarve. São solos relativamente 
delgados, frequentemente pobres sob o ponto de vista químico devido à fraca alteração da rocha originária 

e muitas vezes à própria pobreza desta, em que escasseia o complexo de absorção e abundam os 

fragmentos grosseiros de difícil meteorização. Nos solos de textura mais ligeira verifica-se, por vezes, um 

princípio de podzolização que acontece pontualmente na área mais a Sul do Plano. Quando em fase 

delgada aproximam-se muito dos Litossolos, podendo então classificar-se no Subgrupo dos Para-

Litossolos. Na extrema mais a Norte e Nordeste do Plano estes solos aparecem mesmo associados a 

Litossolos (solos esqueléticos) de calcários compactos ou dolomias (Et).  

 Os Regossolos Psamíticos também têm uma forte expressão na área do Plano. Têm uma génese muito 

próxima dos Litossolos pois tratam-se de solos de nulo ou muito fraco desenvolvimento de perfil, existindo 

apenas, no máximo, a diferenciação dum horizonte A1 de relativamente baixa acumulação de matéria 

orgânica. 

Estes solos surgem por deposições sucessivas de camadas sedimentares, depositadas em diferentes 

ocasiões por acção da água e da gravidade, e que se diferenciam por características tais como textura, 

pedregosidade, espessura, cor, teor de carbonatos, etc.. 

A vegetação incipiente que, normalmente, se verifica nestes solos, associada à sua pobreza mineralógica 
são mais um factor da sua limitada diferenciação.  

Toda a área do Plano foi agricultada no passado, tendo estes solos sido sucessivamente convertidos em 

solos urbanos, tendo sido comprometida a sua capacidade agrícola. 

   

Capacidade de uso dos solos  

De acordo com a Carta de Uso e Capacidade de Uso do Solo, folha 53-A (Figura 15), a área do Plano de 

Pormenor apresenta solos nas classes de capacidade de uso: B (sub-classe s), C (sub-classe s) e D (sub-

classes e). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, os solos de capacidade de uso B são os que têm 

uma capacidade de uso elevada, limitações moderadas, riscos de erosão moderados, susceptíveis de 

utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras utilizações. Os solos da classe C são os que têm 

uma capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, riscos de erosão elevados, susceptíveis de 

utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Os solos da classe D têm uma capacidade de 

uso baixa, limitações severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, não susceptíveis de utilização 

agrícola, salvo em casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de 
matas e exploração florestal.    
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 A sub-classe “e” caracteriza-se por apresentar erosão e escoamento superficial e os solos pertencentes 
à sub-classe “s” são solos com limitações na zona radicular, tais como, espessura efectiva, secura 

associada à baixa capacidade de água utilizável, com elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos 

rochosos, etc.).  

A capacidade de uso do solo dominante na área do Plano é a B, ocupando toda a área central e a Sul, a 

Oeste encontram a classe C e na extrema Norte-Nordeste do Plano as zonas com capacidade de uso do 

solo Cs+De. 

 

Uso Actual do Solo 

A área de implementação do Plano de Pormenor apresenta uma ocupação territorial diferenciada. Estão 
presentes neste espaço áreas de ocupação humanizada e áreas de ocupação naturalizada. 

As áreas de ocupação naturalizada apresentam uma pequena área e ocupam as zonas de solos mais 

esqueléticos ou mesmo inexistentes como os afloramentos rochosos de origem calcária que se podem 

encontrar. Localizam-se nas zonas a nascente da área do Plano e são ocupadas por habitats seminaturais 

com sucessões vegetativas em estado regressivo, devido à pressão humana. São zonas que nunca 

tiveram ocupação agrícola ou que tiveram pomares de sequeiro há muito abandonados.  

Na área humanizada encontram-se as seguintes ocupações territoriais: 

• Áreas Sociais:  

o Equipamentos e infra-estruturas 

o Áreas residenciais 

• Espaços Agrícolas: 

o Áreas predominantemente agrícolas/Pousios 

o Culturas permanentes 

o Frutícolas 

As áreas sociais aparecem dispersas na zona Nordeste e mais organizadas (em loteamentos) a Sul e 

Sudoeste. Por vezes encontram-se sobrepostas entre si, desarticuladas paisagisticamente. Apesar de 

existirem espaços verdes a integrar alguns loteamentos e existirem ruas arborizadas, é frequente verificar 

uma desconexão entre elas. 

As zonas predominantemente agrícolas/pousios encontram-se dispersas e são pontuais, ocupam áreas 

expectantes e residuais no meio de loteamentos, bem como zonas com limitações severas. Na maior parte 

dos casos as áreas expectantes e residuais, não sofreram uma integração paisagística com o 
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desenvolvimento dos loteamentos, acabando por ficar abandonadas. No caso das zonas agrícolas ou de 
pousio verdadeiramente ditas, estas foram abandonadas sendo ainda possível encontrar residualmente 

algumas oliveiras, alfarrobeiras e zonas de pastagens de sequeiro. 

As áreas frutícolas correspondem à zona onde se encontra um laranjal em exploração, na zona centro-

Nordeste do Plano. Actualmente é uma área residual, face à malha urbana existente e prevista. 

 

4.5 FLORA E FAUNA  

Flora 

Do ponto de vista biogeográfico a área do Plano de Pormenor da Lejana insere-se na Província Gaditano-

Oduno-Algarviense, Sector Algarviense, Superdistrito Algárvico (Costa et al., 1998). Quanto à 

caracterização bioclimática encontra-se no piso Termomediterrâneo seco. 

A área do Plano de Pormenor enquadra-se na série Clematido cirrosae-Ceratonietum siliquae sigmetum, 

a cabeça da série é o alfarrobal Clematido cirrhosae-Ceratonietum siliquae faciação algárvica. Algumas 

das espécies representativas desta série são visíveis na área de influência do estudo, nomeadamente ao 

nível arbóreo.  

O coberto vegetal da área de implementação do Plano encontra-se extremamente degradado, 

principalmente devido à impermeabilização do solo, associada à pressão urbana e à utilização dos 

terrenos para agricultura no passado, o que determinou a destruição do estrato arbustivo e herbáceo 

climácico. Assim, actualmente, o coberto vegetal da área do Plano é muito pobre do ponto de vista botânico 
e as espécies autóctones vivazes são muito escassas restringindo-se a pequenas áreas. O estrato 

arbustivo e herbáceo climácico aparece de forma residual em faixas ao longo das vias de comunicação ou 

nos terrenos expectantes. 

A vegetação é dominada por plantas anuais, na generalidade ruderais e de curto ciclo de vida, de ampla 

distribuição geográfica, praticamente sem qualquer valor do ponto de vista florístico. São de salientar o 

Trifolium sp. (trevos), o Chrysabthemum coronarium (Malmequer) e a Urtica dioica (Urtiga-vulgar). Este 

tipo de vegetação apresenta características medianamente nitrófilas, inserindo-se na classe Stellarietae 

mediae. Este tipo de unidade de vegetação é muito frequente em Portugal, não correspondendo a nenhum 
habitat do Anexo I da Directiva Habitats. É possível encontrar plantas exóticas, nomeadamente a 

Casuarina equisetifolia (Casuarina), a Acacia sp. (Acácia) e o Arundo donax (cana). 
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Nos baldios e bermas de estrada é possível encontrar comunidades de espécies ruderais, geralmente de 
desenvolvimento anual como o malmequer (Chrysanthemum coronarium), a borragem (Borago officinalis), 

as fumárias (Fumaria spp.) e os bicos-de-cegonha (Erodium spp.). 

Nas áreas sociais verifica-se a etapa máxima de degradação dos ecossistemas naturais, sendo o coberto 

vegetal escasso e a flora está sobretudo associada a espécies ornamentais, muitas delas exóticas. As 

espécies espontâneas são, na sua maioria, de ciclo curto e espécies rupícolas. 

As linhas de drenagem natural que atravessam a área do plano estão bastante degradadas do ponto de 

vista ambiental devido a vários desvios e intervenções, pelo que não apresentam qualquer resquício de 
uma galeria ripícola, sendo a pouca vegetação existente dominada por Arundo donax (cana). 

 

Fauna 

A zona do Plano de Pormenor sofre níveis de perturbação intensos em virtude da ocupação actual do solo 
e da degradação dos habitats existentes, com a construção de vias de comunicação e edifícios. 

Não foi efectuada a caracterização de ictiofauna uma vez que as linhas de água existentes na área em 

análise são todas de carácter torrencial, não possuindo condições para albergar comunidades de peixes. 

 

Herpetofauna  

A várzea situada no centro nordeste da área do Plano (no laranjal), aparenta ser periodicamente 

encharcada em invernos chuvosos e, como tal, é verosímil que possa ser uma área com algum interesse 

para anfíbios, principalmente espécies terrestres como o sapo-comum (Bufo bufo) e o sapo-corredor (Bufo 

calamita). No entanto, as poucas chuvas deste Inverno não permitiram confirmar esta situação no local.  

A área de estudo apresenta condições favoráveis à ocorrência de diversas espécies de cobras, como a 

cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), cobra-de-escada (Elaphe scalaris) e a cobra-de-ferradura 

(Coluber hippocrepis), comuns em habitats com mosaicos agrícolas e matos mais ou menos abertos. 

As edificações abandonadas, muros e os afloramentos rochosos constituem habitat para diversas espécies 

de répteis, destacando-se as osgas (Tarentola mauritanica e Hemidac-tylus turcicus), frequentes na região 

e lagartixas (Psammodromus sp.).  
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Avifauna  

Apesar da grande diversidade de avifauna que se encontra na Ria Formosa, os níveis de diversidade na 

área do Plano estão bastante condicionados, devido aos efeitos do ruído, vias de comunicação e à própria 

presença humana. Assim, nas áreas do pomar, incultos e quintais predominam os passeriformes, 

nomeadamente o pintarroxo (Carduelis cannabina), o pardal (Passer domesticus), o pintassilgo 

(Carduelis), o chamariz (Serinus), o charneco (Cyanopica cyana) e o melro-preto (Turdus merula). Outras 

espécies de ocorrência muito provável na zona agrícola são a poupa (Upupa epops). A garça-boeira 
(Bubulcus ibis) é também uma presença pontual, neste território. 

Nas zonas humanizadas predominam as espécies de comportamento menos antropofóbico, 

nomeadamente os pardais (Passer domesticus) e o pombo-das-rochas (Columba livia f. domestica). 

Nestas zonas é provável que ocorram também diversas espécies de andorinhas (Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Hirundo daurica) e a coruja-das-torres (Tyto alba). 

 

Mamofauna  

A fauna de mamíferos é relativamente pobre na área do Plano, sobretudo em virtude de a área 
enquadrante se encontrar densamente povoada, verificando-se a profusão de estruturas viárias e áreas 

urbanas, o que determina o isolamento das áreas de habitat adequado, impedindo a colonização por 

algumas espécies de mamíferos. Para além disso, as áreas de habitat mais adequado não apresentam 

uma extensão suficiente para permitir o estabelecimento de populações viáveis, sobretudo, de espécies 

de grande e médio porte. Contudo, é provável a existência de espécies como o Oryctolagus cuniculus 

(coelho-bravo), presença frequente em áreas de matos abertos e na orla de pomares de sequeiro ou 

hortas.  

O mosaico entre as áreas agrícolas/naturalizadas e urbanas é favorável a diversas espécies de roedores 
e insectívoros, como o Erinaceus europaeus (ouriço-cacheiro) e o Crossidura russula (musaranho-

comum). Pode-se ainda encontrar a família dos Murídeos, representada por 4 espécies: Mus musculus 

(rato-caseiro), Mus spretus (rato-das-hortas), Rattus sp. (ratazanas) e Apodemus sylvaticus (rato-do-

campo).  

Relativamente aos Quirópteros, em áreas peri-urbanas as espécies de ocorrência mais provável são a 

Pipistrellus (morcego-comum) e a Epsitacus serotinus (morcego-hortelão), a presença das restantes 

espécies está condicionada à presença de abrigos adequados, nomeadamente cavernas, cuja existência 
não se verifica na área em estudo. 
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4.6 PAISAGEM  

A área do Plano integra-se numa zona periurbana, com ocupação urbana mais ou menos consolidada ao 
longo da Avenida Calouste Gulbenkian e com resquícios de uma anterior ocupação agrícola nas zonas 

norte e centro do Plano, existindo ainda áreas activas dedicadas à agricultura, nomeadamente um pomar 

de citrinos, e áreas abandonadas.  

Esta área sofreu diferentes ocupações ao longo do último século. De acordo com o parecer da CCDR-

Algarve ao RFCD do Plano de Pormenor da Lejana, estamos perante uma zona que era periférica à cidade, 

onde existiam diversas quintas agrícolas, cuja ocupação urbana se resumia a pequenos núcleos 

habitacionais onde viviam os trabalhadores. Após o desenvolvimento de eixos rodoviários de acesso a 
esta área e de um maior desenvolvimento da actividade agrícola surgiram, para além de maiores e 

melhores núcleos urbanos algumas unidades industriais de apoio à agricultura. Com a expansão da cidade 

esta zona passou a ter uma grande apetência para o desenvolvimento de loteamentos. 

Nas zonas de maior ocupação urbana, os espaços verdes públicos existentes apresentam um carácter 

desordenado, desarticulado, sendo em muitos casos espaços sobrantes das operações de loteamento. A 

própria desorganização do tecido urbano leva a que exista uma desarticulação da estrutura ecológica. 

Existem, contudo, algumas zonas verdes amplas, cuidadas e equipadas e outras com alguma degradação 

por falta de manutenção. 

As áreas com melhores enquadramentos cénicos ocorrem na Avenida Heróis da Pátria, junto à escola EB 

2,3 Dr. José Neves Júnior e na Lejana de Cima.  

No seio da zona humanizada existem muitos espaços expectantes, à espera de serem construídos, cujo 

coberto vegetal se encontra degradado, o que lhes dá uma imagem desagradável. Existem ainda, nalguns 

desses espaços, junto ao depósito da água, barracas que funcionam como habitações.  

As linhas de água existentes não se encontram valorizadas, verificando-se a sua desarticulação com o 

território, tendo nalguns locais sido canalisadas. 

A área do plano é pouco diversificada do ponto de vista fisiográfico, sendo a zona Nordeste a mais 
acidentada e a zona Sudoeste a que apresenta pendentes menores e mais constantes. Não se verificam 

depressões ou vales bem marcados, muito por causa das linhas de drenagem serem praticamente 

imperceptíveis ou estarem canalizadas ou aterradas em alguns troços. A zona mais elevada situa-se junto 

ao depósito de água, com uma cota de 41,5m, e a mais plana situa-se no extremo Noroeste, onde a cota 
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mais baixa é de 13,7m. Na área central do Plano verificam-se cotas entre os 20 e 30 m. Os declives domi-
nantes situam-se entre as classes de 0 a 10%, contudo, existem zonas pontuais em que os declives são 

mais acentuados e torna-se necessária a criação de pequenos muros, escadas e rampas. 

4.7 AMBIENTE SONORO   

No âmbito da 1ª Fase do Plano de Pormenor da Lejana (Caracterização e Diagnóstico) foi efectuado um 
Mapa de Ruído da situação existente por uma empresa certificada para o efeito. Contudo, atendendo à 

entrada em funcionamento da nova variante de Faro, que retirou muito tráfego rodoviário à Avenida 

Calouste Gulbenkian e à EN2, e atendendo ao facto de nesta Avenida ter sido introduzida sinalização de 

controlo de velocidade de circulação, foi efectuado um novo estudo. São as conclusões desse novo estudo 

que aqui se apresentam.  

O estudo desenvolvido teve por base o Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, nomeadamente o Artigo 

6º, 7º, 11º e 12º.  

De acordo com o Artigo 6º (Planos Municipais de Ordenamento do Território):  

“1 – Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, 

promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído 

existentes e previstas. 

2 – Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a 
classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 – A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e 

implica a revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor. 

4 – Os municípios devem acautelar, no âmbito das suas atribuições de ordenamento do território, a 

ocupação dos solos com usos susceptíveis de vir a determinar a classificação da área como zona sensível, 

verificada a proximidade das infra-estruturas de transporte existentes ou programadas.” 

 

Segundo o Artigo 7º (Mapas de Ruído): 

“1 – As câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos 

planos directores municipais e dos planos de urbanização. 
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4 – A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação acústica adequada, nomeadamente a 
obtida por técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados acústicos realizada de acordo com 

técnicas de medição normalizadas. 

5 – Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Lnight reportados a uma altura de 4 m 

acima do solo.” 

 

O Artigo 11º (Valores Limite de Exposição) refere que: 

 “1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes 
valores limites de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB (A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 55 dB (A), expresso pelo indicador Lnight. 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB (A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB (A), expresso pelo indicador Lnight.” 

 

No Artigo 12º (Controlo prévio das operações urbanísticas) verifica-se que: 

 “2 - O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior relativamente às operações urbanísticas 
não sujeitas a procedimento de avaliação de impacte ambiental é verificado no âmbito dos procedimentos 

previstos no regime jurídico de urbanização e da edificação, devendo o interessado apresentar os 

documentos identificados na Portaria nº 1110/2001, de 19 de Setembro. 

3 - Ao projecto acústico, também designado por projecto de condicionamento acústico, aplica-se o 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de 

Maio. 

4 - Às operações urbanísticas previstas no n.º 2 do presente artigo, quando promovidas pela administração 

pública, é aplicável o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, competindo à comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente verificar o cumprimento dos valores 

limite fixados no artigo anterior, bem como emitir parecer sobre o extracto de mapa de ruído ou, na sua 

ausência, sobre o relatório de recolha de dados acústicos ou sobre o projecto acústico, apresentados nos 

termos da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro. 
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6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas 
escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados 

no artigo anterior. 

7 - Exceptuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios habitacionais em zonas urbanas 

consolidadas, desde que essa zona: 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; ou 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o projecto acústico 

considere valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m, n, w, 
superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento dos 

Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio.” 

De acordo com a equipa que elaborou o Estudo de Ruído, os métodos utilizados tiveram em conta a 

principal fonte de ruído identificada, o tráfego rodoviário. 

Os dados de tráfego rodoviário foram obtidos, de acordo com o SCHIU/Focus Group (2016) – “Mapa de 

Ruído do Plano de Pormenor da Lejana – Memória Descritiva” através de contagens in situ realizadas, 

numa primeira fase nos meses de Outubro e Novembro de 2014, numa segunda fase (pelos motivos 

descritos acima), de 23 a 26 de Maio de 2016, para os 3 períodos de referência (diurno, entardecer e 
noturno). A metodologia utilizada foi por contagem local por amostragem, e consistiu em contagens de 

veículos ligeiros e pesados, em intervalos com duração de 15 minutos (igual à duração das medições de 

ruído), abrangendo a globalidade da duração dos períodos diurno, do entardecer e noturno, de forma a 

caraterizar a totalidade da duração de cada período, e com contagens em pelo menos dois dias distintos.  

Segundo a equipa técnica, a área do Plano sofre influência essencialmente do tráfego da Av. Calouste 

Gulbenkian, da Rua do Alportel (N2) e da Estrada da Sr.ª da Saúde, e de forma menos expressiva do 

tráfego local. De referir que, o troço da EN2 (Rua do Alportel) com influência na área do Plano encontra-

se identificado como Grande Infraestrutura de Transporte Rodoviário, segundo a Agência Portuguesa do 
Ambiente.  

A EN2 (Rua do Alportel) está sob gestão direta da Infraestruturas de Portugal, S.A, e esta entidade 

elaborou o respetivo Mapa Estratégico de Ruído e o subsequente Plano de Acção, que actualmente está 

em fase de discussão publica 

Para validação do modelo em construção, foram também realizadas medições acústicas nesses dias, em 

4 pontos do Plano. No Quadro 2 apresentam-se os resultados médios obtidos para cada ponto. 
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Tabela 2 - Comparação entre os níveis sonoros medidos e previstos (dB(A)). Fonte: SCHIU/Focus Group, 2016) 

 

De acordo com a equipa técnica, dos resultados apresentados é possível constatar que o percentil 50% 

(desvio mediano) assume um valor de 0 dB (para Ld, Le, Ln e Lden), considera-se que o mesmo se 

enquadra dentro do quadro de incertezas expectável associado ao ruído ambiente [não ultrapassa ± 

2dB(A)]. Assim, a equipa considerou estar validado o modelo acústico 3D usado para elaboração dos 

mapas de ruído. 

Segundo a equipa técnica, considerando não só princípios acústicos, mas todos aqueles que influenciam 

a vocação do uso do solo, foi definido classificar o perímetro do Plano de Pormenor da Lejana como Zona 

Mista. Assim, foram desenvolvidos Mapas de Conflitos da situação actual para a área com base no modelo 

acústico desenvolvido (Anexo II). 

Os Mapas de Conflitos elaborados permitem verificar que considerando a área do Plano como zona mista, 

apenas se verificam incompatibilidades na imediata envolvente da Av. Calouste Gulbenkian, e da EN2/Rua 

do Alportel. Segundo a equipa técnica, a análise efectuada tem por base os Mapas de Conflitos realizados 

à escala do Plano de Pormenor, com uma malha de cálculo de 5x5 metros, o que comporta incertezas não 
negligenciáveis, pelo que a mesma deverá ser encarada como uma perspetiva macroscópica de 

incidências de conflitos, e não como uma perspetiva pormenorizada de conflitos conducente com a 

definição de planos de redução de ruído nos locais em causa. 

 

4.8 ATMOSFERA  

O Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) da Agência Portuguesa de Ambiente 
disponibiliza um histórico de emissões por concelho que visa transmitir, de forma clara e simples, 

informação ao nível do concelho, sobre as emissões atmosféricas de gases acidificantes, percursores de 
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ozono, partículas em suspensão, metais pesados e gases com efeito de estufa. Contudo, os registos 
existentes no inventário são de 2003 a 2009. 

 

A inventariação das emissões atmosféricas tem como principais objectivos a identificação das fontes 

emissoras e de sumidouros de poluentes atmosféricos e a quantificação das emissões e remoções 

associadas a essas fontes e sumidouros. Para além disso, constitui também a base de verificação do 

cumprimento dos acordos comunitários e internacionais que Portugal assumiu ao longo dos anos, 

designadamente, a Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância (CLRTAP, 
1979), a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, 1992), a 

Directiva 2001/81/CE relativa aos Tectos de Emissão Nacionais (transposta pelo Decreto-Lei n.º 193/2003, 

de 22 de Agosto) e a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes.  

No Quadro 3 são apresentados os valores totais de emissão (incluindo fontes naturais) para o concelho 

de Faro e Olhão para o período 2003-2009 (com excepção do ano de 2006 em que não houve registos). 

Optou-se por apresentar também o concelho vizinho de Olhão, pelas suas semelhanças e proximidade 

com Faro e como elemento de comparação. 

 

Tabela 3 - Valores totais de emissão de poluentes para os concelhos de Faro e Olhão, entre 2003 e 2009. 

 Emissões (t/km2) 

 Ano Área 
(km2) SOx NOx NH3 NMVOC CO PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Faro 

2009 

202,07 

0,340 6,896 0,376 3,463 - 2,492 0,004 0,000 0,000 12,123 1037 0,154 

2008 0,294 7,237 0,346 3,706 14,390 2,502 0,001 0,000 0,000 12,275 1049 0,160 

2007 0,341 6,516 0,373 7,047 14,429 2,627 0,004 0,000 0,000 11,854 1177 0,187 

2005 0,5 9,7 0,5 8,6 22,1 3,4 0,0 0,0 0,0 10,9 1453,5 0,2 

2003 0,455 6,128 0,563 7,713 15,029 2,460 0,047 0,000 0,000 - - - 

Olhão 

2009 

129,98 

0,278 8,656 0,389 3,639 - 1,774 0,005 0,000 0,000 11,992 905 0,181 

2008 0,193 8,618 0,352 3,876 12,925 1,719 0,001 0,000 0,000 12,081 892 0,187 

2007 0,339 7,841 0,392 8,318 14,428 1,793 0,004 0,000 0,000 11,696 806 0,211 

2005 0,4 7,7 0,6 8,6 16,2 1,8 0,0 0,0 0,0 10,6 917,3 0,2 

2003 0,494 8,474 0,639 8,816 17,032 1,808 0,005 0,000 0,000 - - - 

Fonte: Histórico das emissões por concelho do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) da APA 

 



 

54 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

As emissões de SOX devem-se sobretudo às actividades industriais (99%) e verifica-se que, ao longo do 
período de registos, Faro tem apresentado valores superiores ao concelho de Olhão, tendo o ano de 2005 

apresentado a maior concentração (0,5t/km2). O sector dos transportes é a principal fonte de NOx, 

contribuindo com cerca de 44% das emissões, verifica-se neste caso que o concelho de Faro regista 

emissões inferiores, à excepção do ano de 2005 (9,7 t/km2). A vegetação é a fonte mais importante de 

emissões biogénicas (naturais) de NMVOC (compostos orgânicos voláteis sem metano), estimando-se 

que 66% das emissões destes compostos sejam de origem natural, tendo-se verificado que ao longo do 

período de registos os valores não apresentaram variações significativas entre os dois concelhos. As 
emissões de partículas estão relacionadas com o sector industrial, doméstico, serviços e transportes, 

registando-se em Faro valores superiores ao longo de todo o período. As maiores variações nas emissões 

de poluentes entre os dois concelhos registaram-se para o dióxido de carbono, tendo mais uma vez o 

concelho de Faro apresentado valores superiores, verificando-se a maior variação no ano de 2005, onde 

Faro emitiu mais 536,2 t/km2 do que Olhão.   

Em 2014 (ano mais recente disponível), segundo a página electrónica da “QualAr – Base de Dados Online 

sobre a Qualidade do Ar” – da Agência Portuguesa de Ambiente, não se registaram para Faro (Estação 

Joaquim de Magalhães) excedências de emissão de Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono, 
relativamente aos indicadores “Limiar de Alerta à População” e “Limiar de Informação à População (de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro). Os valores médios anuais para os dois 

primeiros poluentes presentes no Decreto-Lei n.º 102/2010 são, respectivamente, 40µg/m3 e 20 µg/m3, 

tendo sido as médias registadas em 2014 de 9,3 µg/m3 e 2,3 µg/m3, respectivamente. Para as partículas 

(PM10 e PM 2,5) também não se verificou incumprimento da legislação. 

É também possível encontrar no site QualAr o histórico do índice anual da qualidade do ar entre 2001 e 

2012 para a Estação Faro-Olhão (resulta da aglomeração da estação Afonso III e Joaquim de Magalhães 

em Faro), em número de dias, do qual se evidenciam os três últimos anos disponíveis na Figura 16. Da 
análise dos gráficos fornecidos é possível constatar que o número de dias em que a qualidade do ar foi 

classificada como “bom” tem vindo a aumentar, contudo em 2005 e 2007 houve dois registos da existência 

de um dia em que a qualidade foi classificada como “mau”. Contudo, nos últimos anos a categoria “bom” 

tem superado sempre qualquer uma das outras categorias.  
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Figura 16 - Histórico anual da qualidade do ar na estação de Faro-Olhão (esta estação resulta da aglome-ração da estação Afonso 
III e Joaquim de Magalhães em Faro) para os anos de 2012, 2011e 2010. Fonte: www.qualar.org 

 

Na zona envolvente à área do Plano de Pormenor, as fontes de poluição do ar mais importantes são o 

Aeroporto de Faro, sobretudo por se tratar de um aeroporto com elevado tráfego aéreo, maioritariamente 

na época estival, e o tráfego rodoviário. Não se verificou a existência de indústrias poluentes na área do 

Plano.  

A área do Plano é delimitada por importantes eixos rodoviários de acesso a Faro e de deslocação dentro 
da cidade, são eles a EN2 / Estrada do Alportel, a Estrada da Sra. da Saúde e a Av. Calouste Gulbenkian. 

Contudo a abertura recente da Variante a Faro veio descongestionar alguns destes eixos, em particular a 

Av. Calouste Gulbenkian. Dentro da área do Plano o tráfego rodoviário é mais reduzido que na sua 

periferia, em virtude de não estarmos perante uma área de atravessamento, excepção para as zonas de 

acesso ao Centro de Saúde e escolas.  

A área de implementação do Plano de Pormenor, poderá apresentar sinais de degradação pontual da 

qualidade do ar, sobretudo na sua periferia, devido ao tráfego rodoviário. Contudo, a zona do Plano não 

deve apresentar condições preocupantes de degradação da qualidade do ar. 

 

4.9 POPULAÇÃO   

Com base nos resultados definitivos dos Censos 2011 disponibilizados no site do Instituto Nacional de 
Estatística efectuou-se a caracterização da população nos locais que integram total ou parcialmente a área 
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em estudo, recorrendo à informação ao nível da secção/subsecção estatística obtida utilizando a Base 
Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI 2011) dos Censos 2011. 

Segundo os resultados dos Censos de 2011, Faro apresenta um total de 64560 habitantes, tendo ganho 

6509 habitantes desde os Censos de 2001 (Quadro 4). A população entre os 20 e os 64 anos representa 

cerca de 62,6% da população do concelho, a população com mais de 65 anos representa 18%, os jovens 

entre os 0 e 13 anos 13,7% e os jovens entre os 14 e 19 anos 5,7%.  

Relativamente à área de implementação do Plano de Pormenor, esta apresentava em 2011 uma 

população residente de 2656 habitantes, dos quais 68% tinham idades entre os 20 e os 64 anos e a 
população com mais de 65 anos apenas representava 7% dos habitantes. A presença de uma 

percentagem de população mais jovem na área do Plano, quando comparada com a médio do concelho, 

pode dever-se ao facto de estarmos perante uma zona que iniciou o seu desenvolvimento mais 

recentemente, tendo atraído sobretudo casais à procura da primeira habitação. 

 

Tabela 4 - Indicadores demográficos do concelho de Faro, suas freguesias e área do Plano (Adaptado de: www.ine.pt) 

 

População 
residente total 

(n.º) 

Estrutura etária da população (n.º) 

2011 
Densidade 

populacional 
(hab/km2) 

2011 2001 2011 0-13 anos 14-19 
anos 

20-64 
anos 

+ 65 
anos 

Faro 58051 64560 8798 3662 40446 11654 319,9 

080801: 
Conceição 3751 4524 655 289 2768 812 207,4 

080802: Estói 3 538 3652 441 205 2179 827 78,4 

080803: S. 
Bárbara de 

Nexe 
4 119 4116 453 208 2321 1134 108,4 

União de 
Freguesias 

(Sé-S.Pedro) 
41307 44119 5901 2522 27860 7836 905,35 

080806: 
Montenegro 5 336 8149 1348 438 5318 1045 350,7 

PP da Lejana* - 2656 507 154 1808 187 61,77 

*a informação relativa à área do PP foi conseguida utilizando a informação ao nível da secção/subsecção estatística obtida 
utilizando a Base Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI 2011) dos Censos 2011 

 

Dos indivíduos residentes na área do Plano 47,4% são do género masculino e 52,6% do género feminino 

(Quadro 5). Todas as classes etárias apresentam mais indivíduos femininos do que masculinos, à 
excepção da classe entre os 0 e os 13 anos. 
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Tabela 5 - Número de indíviduos residentes na área em estudo por idade e por género. Fonte:INE 

 N.º de indivíduos por idade (anos) 

Local N.º indivíduos residentes  0-13 14-19 20-64 > 65 

PP Lejana 
1258 267 73 835 83 H 

1398 240 81 973 104 M 

 

A taxa de analfabetismo nesta área é de 2,4%, o que representa 64 indivíduos que não sabem ler nem 
escrever (Quadro 6), enquanto que a taxa de analfabetismo do concelho encontra-se nos 3,5%. A 

percentagem de população com o ensino superior completo (20,6%) é também superior à média concelhia 

(16,8%). Estes factos podem dever-se à população residente na área do Plano ser, em média, mais nova 

que a média do concelho. 

 

Tabela 6 - Nível de escolaridade dos indivíduos residentes na área em estudo. Fonte: INE 

Local Não sabe ler 
nem escrever 

1.º Ciclo EB  
completo 

2.º Ciclo EB 
completo 

3.º Ciclo EB 
completo 

Ensino secundário 
completo 

Ensino 
superior 
completo 

PP Lejana 64 270 207 444 546 620 

 

Relativamente à situação profissional, na área do Plano a taxa de desemprego é de cerca de 9%, enquanto 

que a nível concelhio esse valor é de 13,24% (Censos de 2011). O número de reformados representa 
perto de 10% dos residentes e o número de empregados cerca de 53%, estando a maior parte da 

população activa no sector terciário (89%). Ao nível do concelho, os reformados representam cerca de 

20% da população e a percentagem de indivíduos empregados é de 44,2%, dos empregados 83,8% está 

afecta ao sector terciário. Quadro 7 e Quadro 8. 

 

Tabela 7– Situação profissional dos indivíduos residentes na área em estudo. Fonte: INE 

 Nº de indivíduos 

Local desempregados desempregados 
procura 1º empr. reformados empregados  sem actividade 

económica 

PP Lejana 114 38 233 1401 570 

 

Tabela 8 - Distribuição dos individuos residentes na área em estudo empregrados por sector de activi-dade. Fonte: INE 
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N.º indivíduos empregados 

Local Total Sector primário Sector secundário Sector terciário 

PP Lejana 1401 5 154 1242 

 

4.10 INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E GESTÃO DE RESÍDUOS 

De acordo com a análise efectuada na “1ª fase: caracterização e diagnóstico RL01_01 - relatório (Focus 
Group, Março 2015), as infra-estruturas eléctricas na zona do Plano são de tipologia urbana típica e 

maioritariamente constituídas por redes enterradas que, na sua maioria, são relativamente recentes. A 

rede de Baixa Tensão é constituída, quase totalmente, por troços de rede subterrânea interligados com 

troços de rede área e troços agarrados à fachada dos edifícios. Segundo a equipa do Plano, com o 

objectivo de melhorar a continuidade e a qualidade de serviço será bem vista a possibilidade de 

substituição e renovação da rede de infra-estruturas eléctricas de baixa tensão aéreas nas zonas a serem 
intervencionadas. Sempre que os postes instalados sirvam, apenas para passagem da rede de 

alimentação em baixa tensão, e não sejam igualmente utilizados para fixação das armaduras de 

iluminação pública, a passagem da rede a subterrânea implicará uma redução de barreiras arquitectónicas. 

A rede de Iluminação Pública é na sua maioria constituída por rede subterrânea, mas em algumas zonas 

apresenta luminárias de baixa eficiência energética que devem ser substituídas por equipamentos menos 

poluentes na sua construção, com maior rendimento energético e com menor poluição luminosa dos céus. 

A análise efectuada na 1ª fase do Plano revelou também que as infra-estruturas de telecomunicações 

também são constituídas na sua maioria por redes enterradas e relativamente recentes. A equipa 
considerou que, com o objectivo de melhorar a continuidade e a qualidade de serviço e fomentar de forma 

mais fácil o surgimento de novos operadores de telecomunicações na zona deve ser considerada a 

possibilidade de substituição e renovação da rede de infra-estruturas aéreas nas zonas a intervencionar. 

Sempre que os postes instalados sirvam apenas para passagem da infra-estrutura de telecomunicações, 

a passagem da rede a subterrânea implicará ainda uma redução de barreiras arquitectónicas. 

O abastecimento de água na área do Plano é efectuado pela empresa Águas do Algarve, S.A. que é a 

concessionária, em regime de exclusividade, da exploração e da gestão, do “Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água do Algarve (SMAAA)”.  

De acordo com a página electrónica da FAGAR E.M. (acedida em Janeiro de 2016), em 2015 foram 

efectuadas 159 amostragens de controlo da qualidade da água distribuída pela rede pública do concelho 

de Faro, que deram lugar a 1362 análises a vários parâmetros da qualidade da água. Dessas análises não 

se verificaram resultados superiores aos valores paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente os referentes  à concentração de Escherichia coli e bactérias 
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coliformes. Tendo esses resultados sido verificados, de acordo com a FAGAR, obtendo-se para todos os 
casos valores conformes com o Decreto-Lei mencionado. 

Relativamente à rede de distribuição de água, segundo a equipa do Plano a área analisada possui 

capacidade de reserva e de pressurização instalada, existindo um reservatório apoiado com a respectiva 

central de bombagem e, ainda, um reservatório elevado, a partir do qual se faz a alimentação gravítica do 

sistema. A equipa concluiu que, em termos gerais, considerando a hipótese de um aumento da procura de 

água por parte da rede geral, diminuindo as fugas de água do sistema pela substituição de tubagens 

antigas e fechando as malhas, o sistema está bem concebido e adaptável a solicitações futuras. A FAGAR 
E.M. prevê, no futuro, a ampliação da área do depósito de água de forma a fazer face às necessidades da 

água por ele fornecida.  

Relativamente à rede de drenagem de águas residuais domésticas, a equipa concluiu que a sua 

abrangência é bastante grande, sendo que qualquer expansão na mesma não terá grandes impactos na 

rede existente. 

Contudo, relativamente à rede de drenagem de águas pluviais a equipa concluiu que não terá sido tido em 

conta a impermeabilização futura dos lotes a montante, levando a que o sistema entre em sobrecarga, ao 

intervir-se a montante, caso não sejam utilizados sistemas de retenção da água pluvial.  

Os efluentes da área do Plano são tratados na remodelada ETAR de Faro Noroeste. Nesta ETAR, segundo 

o site da Algar S.A. (acedido em Fevereiro de 2016) o anterior sistema de lagunagem foi eliminado, devido 

à insuficiência de espaço para a sua ampliação, dado o elevado aumento da sua capacidade (cerca de 

400%). A nova ETAR foi concebida para uma capacidade de tratamento de 44.530 hab.eq.. e tem como 

ano horizonte de projecto 2033. A área servida pelas suas instalações abrange parte das freguesias de 

Almancil e de São Clemente, do Município de Loulé e parte das freguesias de Santa Bárbara de Nexe, 

Conceição e União de Freguesias Sé e São Pedro, no Município de Faro e a globalidade da freguesia do 

Montenegro. O esquema de tratamento preconizado desenvolve-se segundo duas linhas, baseia-se num 
sistema de tratamento biológico por lamas activadas, em regime de arejamento prolongado, em dois 

reactores biológicos com a configuração de vala de oxidação e com arejadores de superfície. 

Segundo a análise efectuada na “1ª fase: caracterização e diagnóstico RL01_01 - relatório (Focus Group, 

Março 2015) na área do Plano e sua envolvente (num raio de 1 km da zona central da área do Plano) 

existe um total de 36 equipamentos de utilização colectiva. Dentro da área do Plano existem, construídos, 

3 equipamentos escolares (Escola Jardim de Infância da Coopofa, Escola EB1 + Jardim de Infância da 

Lejana, Escola EB2,3 Dr. José Neves Júnior) e 2 equipamentos de saúde (Centro de Saúde e Associação 
Portuguesa de Paralesia Cerebral). Por construir existem 3 equipamentos de utilização colectiva ainda não 

definidos. 
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Para além dos equipamentos existentes na área do Plano e na sua envolvente, existem ainda outros 12 
propostos, mas não edificados, nos planos de ordenamento contíguos e/ou nas operações urbanísticas 

aprovadas. 

A exploração e gestão do sistema multi-municipal de resíduos sólidos urbanos do Algarve é da 

responsabilidade da ALGAR-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. A recolha dos resíduos 

sólidos indiferenciados do concelho de Faro e, consequentemente, da área em estudo, é da 

responsabilidade da FAGAR, E.M., enquanto que os materiais de recolha selectiva efectuada através de 

ecopontos são recolhidos pela ALGAR, S.A. Os resíduos indiferenciados são encaminhados para o aterro 
sanitário localizado no Barranco do Velho (Loulé) e os materiais de recolha selectiva são encaminhados 

para a estação de triagem de São João da Venda. 

  

Na área do Plano podem-se encontrar ecopontos e contentores para resíduos indiferenciados (Anexo III) 

com diferentes tipologias (contentores enterrados, contentores superficiais), alguns deles em mau estado 

de conservação e outros sem qualquer enquadramento paisagístico. Ao todo, encontram-se na área do 

Plano 50 contentores para resíduos indiferenciados (28 superficiais e 22 subterrâneos) e 10 ecopontos. 

De acordo com a FAGAR E.M., a capitação diária de resíduos sólidos urbanos por habitante, no concelho, 
foi de 1,49 Kg RSU hab/dia em 2012 . Enquanto que das 39734.34 toneladas de resíduos produzidos 

apenas 11,8% foram encaminhados para recolha selectiva. 

 

4.11 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS  

De acordo com a análise efectuada na “1ª fase: caracterização e diagnóstico, RL01_01 – relatório (Focus 
Group, Março 2015) o crescimento e consolidação da zona do Plano de Pormenor da Lejana tem ocorrido 

maioritariamente através de operações de loteamento e de algumas operações urbanísticas. Houve a 

necessidade de efectuar acertos de extremas para concretizar algumas destas operações, os loteamentos 

foram delineados como estudos de conjuntos, tendo-se garantido a continuidade da estrutura viária entre 

os loteamentos e houve a preocupação em delinear quarteirões com uma métrica regular. O alinhamento 

de edifícios, em algumas situações, permitiu a consolidação de frentes urbanas. Apesar de terem sido 
executadas as vias, alguns equipamentos e zonas verdes, ao nível da edificação algumas áreas ficaram 

"suspensas", sem a construção dos respectivos edifícios. Esta “interrupção” de espaços edificados e 

ausência de continuidade da organização funcional, cria dificuldades na leitura do espaço urbano e na 

percepção global da zona como estrutura espacial. A existência de elementos morfológicos, que não se 

interligam, que não se relacionam ou que apresentam descontinuidade nas suas relações, condicionam a 
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presença de actividades urbanas e dificultam a leitura que se faz do território e da sua dimensão urbana 
(Focus Group, Março de 2015). 

A zona a sul do Plano é a que se encontra maioritariamente executada, sendo que a Norte, devido às 

operações urbanísticas serem mais recentes, a consolidação ainda não é tão visível. 

A análise efectuada pela equipa técnica revelou também que perto de 78% da área do Plano encontra-se 

ocupada e/ou comprometida, estando apenas cerca de 23% livre de compromissos. 

Esta área apresenta, contudo, uma forte atractividade, e boas intervenções urbanas ao nível da Avenida 

Calouste Gulbenkian. A existência, entre outros, do Centro de Saúde, da Escola E.B.1 e E.B. 2,3 Dr. José 
Neves Júnior têm um efeito positivo na área do Plano. 

Na zona mais a sul entre a Escola EB 2,3 e a Av. Calouste Gulbenkian, a rede viária existente permite 

alguma articulação e continuidade entre os diversos espaços deste território, já na zona a norte, a ausência 

de ligações viárias e pedonais é acentuada. A zona a sul, por ter sido objecto de operações de loteamento 

conjuntas, permitiu a organização do “espaço-rua”, regulando a disposição do edificado e a ligação entre 

partes deste território. No entanto, em toda a zona norte o traçado desconexo da rede viária, ou a sua 

ausência, contribuem para a desfragmentação deste território e para uma acentuada dispersão nas 

edificações. Faz parte ainda da área, no seu topo nordeste, uma parcela com uso agrícola e uma área 
central muito desqualificada na envolvente ao depósito de água, onde vive uma população de etnia cigana 

(Focus Group, Março de 2015). 

No desenvolvimento da 1ª fase, foram cartografados na área do Plano 338 edifícios, dos quais 40% 

destinam-se exclusivamente a habitação, 20% a equipamentos, 10% a habitação/comércio ou serviços 

(no piso térreo), 6% exclusivamente a comércio ou serviços, 1% a armazém e 23% não foram possíveis 

de identificar. Dos edifícios existentes 47% têm apenas 1 piso, 25% 2 pisos, 10% 6 pisos, 10% 7 pisos, 

4% 8 pisos, 3% 4 pisos e 1% 3 pisos. O edificado de carácter habitacional mais recente apresenta, na sua 

generalidade entre 6 a 9 pisos, as habitações mais antigas têm entre 1 e 3 pisos, enquanto que os 
equipamentos apresentam 1/2 pisos.  

Relativamente ao estado de conservação, a equipa do Plano classificou os edifícios como em razoável 

estado de conservação (35%), pouco razoável (24%), muito razoável (2%), bom (15%), muito bom (11%), 

mau (5%) e ruínas (8%). 
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4.12 ACESSIBILIDADES, REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

As acessibilidades ao município de Faro são efectuada através do sistema rodoviário, ferroviário, aéreo 

(Aeroporto de Faro) e marítimo (Porto Comercial). A nível rodoviário o município é servido por algumas 

das principais vias da região, nomeadamente a EN 125 e a A22, tanto ao nível regional como nacional, 
possui uma franca acessibilidade, acrescido ainda da ligação aos centros urbanos do Sul de Espanha, 

nomeadamente Sevilha e Huelva. 

As acessibilidades à área do Plano fazem-se pela rede rodoviária. Os eixos principais encontram-se na 

sua periferia (Estrada Sra. da Saúde - EM 518-1 a Oeste,  Av. Calouste Gulbenkian a Sul, EN2 a Este). O 

interior da área apresenta, sobretudo, vias municipais locais urbanas de distribuição e de acesso. Na zona 

mais a Sul (entre a Escola E. B. 2,3 e a Av. Calouste Gulbenkian) essas vias permitem alguma articulação 

e continuidade entre os diversos espaços deste território, a Norte verifica-se uma maior ausência de 
ligações viárias e pedonais.  

A acessibilidade em transporte colectivo para a área do Plano é efectuada por várias linhas de transportes 

urbanos de Faro que atravessam a periferia e a área do Plano, verificando-se mais oferta de linhas e 

horários a sul, por esta se apresentar mais consolidada. De forma geral, pode-se dizer que esta área é 

bem servida por transportes públicos, havendo alguma diminuição da oferta ao fim-de-semana. 

A área do Plano não apresenta actualmente infra-estruturas vocacionadas para a utilização preferencial 

de bicicleta. Ao nível da mobilidade pedonal, apesar de apresentar algumas infra-estruturas, essas não 

são contínuas em toda a área do Plano.  

 

4.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

4.13.1 PDM de Faro 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Faro (publicado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 174/95, de 19 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelas Declaração 

n.º 203/98, de 8 de Junho, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2001, de 31 de Maio, pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2005, de 28 de Fevereiro, pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 134/2005, de 17 de Agosto, pelo Aviso n.º 17503/2008, de 6 de Junho, pelo Aviso n.º 

29943/2008, de 18 de Dezembro, pelo Aviso n.º 22216/2011, de 10 de Novembro, e pelo Aviso n.º 

4970/2012, de 30 de Março), incidem sobre a área de intervenção as seguintes categorias de espaço 
(Figura 17): 

• Espaços Urbanos - Espaços Urbanos Estruturantes IA – cidade de Faro; 
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• Espaços Urbanizáveis - Espaços Urbanizáveis de Expansão IA.  

 

Figura 17 - Classificação da área do Plano de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Faro. A vermelho a área 
aproximada do Plano. Sem escala. 

Segundo o Regulamento do PDM de Faro (Artigo 48.º), "os espaços urbanos estruturantes são constituídos 

por malhas urbanas existentes com ocupação edificada consistente, dispondo de infra-estruturas 

urbanísticas e de equipamentos e serviços que garantam um papel polarizador no território. Os espaços 
urbanos estruturantes destinam-se a uma ocupação com fins predominantemente habitacionais, podendo 

integrar outras funções, como actividades terciárias, indústria ou turismo, desde que, pelas suas 

características sejam compatíveis com a função habitacional”. Nestes espaços é permitida a instalação de 

unidades industriais não poluidoras, compatíveis com o uso habitacional, em determinadas condições. 

Os espaços urbanizáveis de expansão (Artigo 59.º do Regulamento do PDM de Faro) "têm como objectivo 

ordenar a expansão dos espaços urbanos estruturantes, criando áreas residenciais dotadas das 

necessárias infra-estruturas e equipamentos colectivos, rentabilizando os investimentos das infra-
estruturas e equipamentos construídos ou a construir." 

Em regra, no espaço urbano estruturante IA e no espaço urbanizável de expansão IA, qualquer operação 

de construção ou de reconstrução de edifícios integra-se em plano de urbanização e ou de pormenor. 

De referir que, de acordo com a nova Lei de bases (LB) gerais da política pública de solos, de ordenamento 

do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio), foi eliminada a categoria de “solo urbanizável” 

e a classificação do solo passou a ser unicamente em “solo rústico” e “ solo urbano”. Deste modo, o solo 

urbano é efectivamente aproveitado para esse fim e o solo rural fica disponível para o aproveitamento 

agrícola e para os demais aproveitamentos que não exijam urbanização. 
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Na área do Plano de Pormenor não se encontram solos afectos a RAN ou REN. Relativamente a 
condicionantes, o PDM identifica condutas adutoras e colectoras nos limites da área do Plano, o 

reservatório de água existente e, parte da zona este do Plano está condicionada como “Zona de maior 

sensibilidade sísmica (falhas provavelmente activas)” associada à existência da Falha de Faro que 

atravessa longitudinalmente a área do Plano (Figura 18). O PDM também não integra a área do Plano em 

nenhuma UOPG. 

 

Figura 18 - Condicionantes especiais na área do Plano, de acordo com o PDM de Faro (a vermelho área do Plano). Sem escala. 

 

De acordo com o Artigo 16º do Regulamento do PDM de Faro, nas zonas de maior sensibilidade sísmica, 

admitem-se os usos e edificabilidades das classes de espaços onde se localizem, devendo a construção 

de qualquer edifício ou infra-estrutura obedecer às recomendações técnicas aconselhadas pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sendo interdita nestas áreas a construção de edifícios 

destinados a equipamentos colectivos ou edifícios de utilização pública que se destinem à aglomeração 
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de pessoas, bem como a localização de reservatórios de combustíveis líquidos ou gasosos, salvo se 
estudo geotécnico fundamentar a inexistência de risco. 

Na área de intervenção é ainda identificada uma infra-estrutura viária incluída na rede viária estruturante 

– municipal local. 

 

De acordo com a análise efectuada na “1ª fase: caracterização e diagnóstico, RL01_01 – relatório” (Focus 

Group, Março 2015), na área do Plano de Pormenor da Lejana os Espaços Urbanos Estruturantes IA – 

cidade de Faro corresponde a 52% do território, enquanto que os Espaços Urbanizáveis de Expansão IA 
correspondem aos restantes 48%.  

 

4.13.2 Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil 

O Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil (PPSMVPM) concretiza a consolidação 
da área de comércio e serviços pela ampliação do Fórum Algarve e implantação de outras unidades. Este 

Plano foi publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 229, de 26 de Novembro de 2013, Aviso n.º 

14575/2013, de 1 de Novembro de 2013, corrigido pela Declaração n.º 216/2014, de 10 de Dezembro. Os 

seus objectivos específicos são: 

• Programar o crescimento urbano definindo uma estrutura coerente, devidamente dimensionada e 
adequada ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento da população local; 

• Articular o edificado existente com as propostas definidas, prevendo-se as terapêuticas de 
intervenção conducentes a uma beneficiação generalizada; 

• Dinamizar as potencialidades lúdicas, culturais e paisagísticas da área de intervenção, dando 
continuidade ao Parque Ribeirinho de Faro e ao Teatro Municipal, integrando o património 
existente, permitindo a sua valorização; 

• Amenizar as grandes acessibilidades, EN 125, desclassificada no troço que atravessa AI, com 
características viárias de distribuição e a 3.ª circular de Faro, que constituirá o limite norte da 
cidade de Faro. 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública ao uso dos solos do Plano incluem: recursos 

naturais (domínio hídrico), recursos agrícolas (RAN), recursos ecológicos (REN), património edificado e 

infra-estruturas. 

São definidas para o PPSMVPM Áreas de Risco ao Uso do Solo, que incluem: riscos naturais 

(correspondem às zonas inundáveis ou ameaçadas de cheias e integram as áreas adjacentes à Ribeira 

de Marchil e Ribeira do Biogal) ; e outros riscos (correspondem a postos de abastecimento de combustível, 

rede viária, caminho-de-ferro, zonas de conflitos). 
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Este Plano inclui áreas delimitadas como solo rural (solo rústico de acordo com a nova Lei de Bases – Lei 
n.º 31/2014, de 30 de Maio) e solo urbano. O solo rural inclui as categorias espaço natural (prevê a 

protecção da qualidade ambiental e o equilíbrio biofísico, não permitindo a edificabilidade) e espaço 

agrícola (tem por objectivo fomentar a prática de actividades agrícolas, com restrições à edificação). O 

solo urbano inclui espaços residenciais, espaços verdes, espaços de actividades económicas, espaços de 

uso especial.  Os espaços verdes são definidos em espaços verdes existentes, de protecção, de 

enquadramento, equipados e arborizados/vegetação ripícola. 

O Plano identifica dois equipamentos de utilização colectiva existentes (o Teatro Municipal de Faro e a 
Sala de Exposições da Quinta do Ourives) e prevê a instalação de 4 equipamentos de utilização colectiva 

nas imediações da área de intervenção do Plano de Pormenor da Lejana, sendo dois especificamente 

destinados aos usos cultural / educativo e jardim de infância (com, respectivamente, uma área total de 

construção de 13.232 m2 e 2.279 m2) e os restantes a “uso geral (não especificado)” (com, 

respetivamente, 11.396 m2 e 2.324 m2). 

No que se refere aos projectos para a área destinada a equipamento localizado na antiga Quinta Lejana 

de Baixo, o Artigo 29º do Regulamento do PPSMVPM estabelece que os mesmos “têm que articular e 

contemplar convenientemente a componente edificada e paisagística para a totalidade da área, 
nomeadamente a manutenção das características arquitectónicas do património cultural existente e de 

elementos arbóreos com grande porte, ou de outros, de espécies características da flora regional”. 

Na área deste Plano encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público a Casa das Figuras e o 

Conjunto da Casa Nobre, Capela e antigas dependências agrícolas da Horta do Ourives. O Plano identifica 

ainda como outros imóveis e construções com interesse a casa, dependências agrícolas e conjuntos 

hidráulicos da Quinta Lejana de Baixo; as casas de Quinta e Capela de S. Miguel; e elementos e conjuntos 

hidráulicos. O Plano considera como património arqueológico o Sítio Arqueológico do Povoado de Pontes 

de Marchil. 

O Plano de Pormenor define uma Estrutura Ecológica que compreende o 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 protecção, conservação e valorização 

ambiental, paisagística e do património natural, existente e proposto, na área do Plano. De acordo com o 

n.º 5 do Artigo 40º do Plano, "nos espaços afectos à estrutura ecológica devem ser preservados os 

elementos arbóreos de grande porte, em bom estado sanitário, pertencentes à flora autóctone e tradicional 

da região, e as espécies previstas nas novas plantações, também devem fazer parte deste elenco 
florístico." 

Por fim, o Plano delimita 15 unidades de execução, sendo 5 das mesmas destinadas à instalação de 

unidades comerciais, 4 destinadas à expansão urbana, 4 localizadas na frente urbana confinante com a 
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Estrada da Senhora da Saúde, 1 relativa ao hotel confinante com a “ex- EN 125” e 1 relativa ao espaço 
canal da 3.ª Circular de Faro. 

 

De acordo com a “1ª fase: caracterização e diagnóstico, RL01_01 – relatório” (Focus Group, Março 2015), 

a área do Plano de Pormenor do Sitio da Má Vontade e Pontes do Marchil tem cerca de 30% do território 

livre para edificação com habitação, alguns equipamentos e zonas verdes, localizados principalmente a 

norte e a nascente do Fórum Algarve. 

 

4.13.3 Plano de Urbanização do Vale da Amoreira 

O Plano de Urbanização do Vale da Amoreira propõe a localização de um Parque Verde com 
aproximadamente 10 hectares, uma grande superfície comercial, uma unidade hoteleira, uma unidade de 

prestação de cuidados de saúde, uma parcela destinada a equipamento público, uma unidade de 

habitação assistida e edifícios de habitação colectiva. Este Plano foi aprovado em Diário da República n.º 

95/2011, Série II, de 17 de Maio, Aviso 10967/2011, de 3 de Maio. 

São objetivos deste Plano de Urbanização: 

• Estruturar uma área urbana periférica e desordenada, articulando as propostas do Plano com 
outros planos ou projectos com incidência na área de intervenção ou nas áreas circundantes; 

• Reforçar as novas opções de acessibilidade a Faro, nomeadamente através da aferição do traçado 
e perfil da variante à EN2 e do troço da futura 3.ª circular de Faro que se situa entre a estrada da 
Penha e a EN2; 

• Estabelecer uma gradual transição entre a área urbanizada e a Campina de Faro, nomeadamente 
através da demarcação de um Parque Verde bem dimensionado e de corredores verdes 
associados a percursos pedonais e cicláveis; 

• Realçar as potencialidades da área de intervenção para a revitalização urbana de Faro, visando a 
afirmação de uma nova centralidade através da localização de um núcleo de serviços 
especializados, actividades comerciais e áreas residenciais de elevada qualidade, 
ambientalmente enquadradas e sustentadas; 

• Estabilizar e requalificar as áreas residenciais existentes e contribuir para um maior equilíbrio 
equitativo no acesso à habitação, garantindo que pelo menos 10 % do acréscimo da área 
habitacional prevista se destina a habitação a custos controlados. 

Na área do Plano são servidões administrativas e restrições de utilidade pública áreas de Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), Protecção de Redes de Distribuição de Energia; Proteção da Rede Rodoviária Regional; 

protecção a estradas e caminhos municipais; protecção a edifícios escolares; protecção a sobreiro e; 

Domínio Hídrico. 
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As classes de solo presentes no PUVA são solo rural (solo rústico de acordo com a nova Lei de Bases – 
Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio) e solo urbano. Ao primeiro pertencem os espaços agrícolas afectos à 

produção (incluem os solos classificados como RAN) e espaços agrícolas integrados no Parque Verde 

(destinam-se a infra-estruturas ou outros tipos de ocupação humana que não impliquem a classificação 

como solo urbano e permitem usos múltiplos em actividades compatíveis com espaços agrícolas, florestais 

ou naturais). 

Fazem parte do solo urbano/urbanizado os espaços residenciais existentes e a reestruturar e os espaços 

de uso especial existentes. Este último tipo de espaço corresponde aos edifícios e espaços que se 
encontram afectos à instalação de equipamentos de utilização colectiva, infra-estruturas e actividades de 

interesse colectivo e serviços públicos, nomeadamente a Escola Secundária Pinheiro e Rosa e as antigas 

instalações da Direcção Regional de Economia do Algarve, agora instalações da Direcção Regional de 

Cultura do Algarve. 

Por sua vez o solo urbano/urbanizável inclui os espaços residenciais programados, os espaços de 

actividades económicas e os espaços de uso especial propostos. Este último tipo de espaço corresponde 

aos espaços a afectar à instalação de equipamentos de utilização colectiva, infra-estruturas e actividades 

de interesse colectivo e serviços públicos, prevendo-se a instalação de um lar de idosos e da escola 
profissional da Santa Casa da Misericórdia de Faro; instalações de apoio ao Parque; área de reserva para 

equipamentos públicos ou zonas verdes. 

Os espaços de actividades económicas destinam-se preferencialmente à localização de actividades 

comerciais, de estabelecimentos hoteleiros e de outras actividades terciárias que contribuam para a 

afirmação de uma nova centralidade que promova a qualificação das áreas de expansão da cidade e a 

valorização da entrada Norte de Faro.  

Como solos afectos à estrutura ecológica o PUVA inclui o Parque Verde (desempenha uma função de 

regulação e protecção ambiental, controlando os escoamentos hídricos e atmosféricos e aumentando o 
conforto bioclimático, contribuindo para a melhoria da qualidade do espaço urbano, estando vocacionado 

para o desenvolvimento de actividades de lazer e convívio, lúdicas, culturais e desportivas) e os espaços 

verdes de utilização colectiva (que se destinam à protecção das construções envolventes dos canais 

viários, à requalificação dos espaços que lhes estão adjacentes e não devem ser construídos, ao 

enquadramento e equilíbrio do conjunto edificado, e à estadia e lazer da população, e incluem jardins, 

corredores verdes, largos, pracetas e passeios, com exclusão de logradouros privados). 

O Regulamento do PUVA prevê a existência de risco sísmico, visto que toda a sua área de intervenção se 
encontra localizada na zona A de maior risco sísmico indicada no Regulamento de Segurança para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSEEP). 

Por fim, o PUVA delimita 3 unidades operativas de planeamento e gestão com os seguintes objectivos: 
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UOPG 1  

• “Estruturar as áreas dispersas destinadas a novas construções habitacionais ou para actividades 
terciárias, por forma a estabelecer uma correcta articulação entre o futuro Parque Verde e as áreas 
consolidadas, através da qualificação das construções e espaços envolventes e da criação de 
corredores arborizados e de vias pedonais e cicláveis;  

• Promover a articulação entre a área urbanizada resultante do Plano e a Campina de Faro 
promovendo a qualificação do novo acesso à cidade; 

• Disponibilizar o canal para inserção de nova variante à EN2 ligando o aeroporto com a cidade de 
Faro”. 

 

UOPG 2 

• “Esta UOPG integra uma propriedade de considerável dimensão (cerca de 168.000 m2, inseridos 
em espaço urbano), onde se propõe a instalação de um grande Parque Verde de recreio e lazer 
e a disponibilização do canal e a construção do troço da variante à EN2 e respectiva rotunda, bem 
como da restante rede viária estruturante assinalada na Planta de Zonamento”. 

 

UOPG3 

• “Pretende-se reestruturar e reforçar a integração na cidade de uma área urbana muito 
desarticulada e desqualificada, conhecida por Bairro Mendonça, onde coexistem usos muito 
diferenciados, parcelas de razoável dimensão em conjunto com parcelas diminutas, sem qualquer 
capacidade construtiva face aos regulamentos gerais de edificação e uma rede viária muito 
incipiente e subdimensionada”. 

 

De acordo com a “1ª fase: caracterização e diagnóstico, RL01_01 – relatório” (Focus Group, Março 2015), 

a concretização das propostas do Plano de Urbanização do Vale da Amoreira verificam-se em apenas 

36% do território do mesmo; por concretizar encontram-se o Parque Verde, os equipamentos a norte da 

CR4238, os espaços comerciais e alguma habitação. 

 

4.13.4 Plano de Urbanização da Penha 

O Plano de Urbanização da Penha (PUP) visa a transformação e ordenamento da área em questão, num 
espaço de uso múltiplo, de valências associadas maioritariamente à habitação, turismo, comércio, serviços 

e desporto, marcando a transição entre o meio rural e o urbano, onde se inclui a criação de um Parque 

Verde com cerca de 16,4 ha, ao longo da Ribeira das Lavadeiras. Este Plano foi aprovado em Diário da 

República n.º 156/2014, Série II, de 14 de Agosto (Aviso n.º 9356/2014).  
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Este Plano tem como principais objectivos: 

a) articular a intervenção do Plano com os planos hierarquicamente superiores e com aqueles que incidam 

sobre áreas limítrofes; 

b) garantir a gradual transição entre solo urbano e solo rural, nomeadamente através da constituição de 

um Parque Verde que enquadra a Ribeira das Lavadeiras nas franjas do perímetro urbano, mas também 

de corredores verdes associados a percursos pedonais e cicláveis, não descurando a especificidade da 

Campina de Faro; 

c) adequar o perímetro urbano definido no PDM em função do zonamento e da conceção geral da 

organização urbana proposta; 

d) contribuir para a valorização da entrada Nascente e Norte da cidade, promovendo a 

qualificação/requalificação dos respectivos eixos viários, Avenida Cidade de Hayward, EM 518 e a EM 

519-Estrada da Penha; 

e) reforçar novas opções de acessibilidade à área do Plano, nomeadamente a ligação ao traçado da 

variante à EN 125 e a aferição do traçado da 3ª circular de Faro; 

f) promover uma efectiva mobilidade na área de intervenção, quer em termos rodoviários, transportes 
coletivos e circuitos pedonais e cicláveis; 

g) garantir a disponibilidade de habitação para os vários segmentos populacionais e prever 10% de 

habitação a custos controlados; 

h) prever a instalação de usos comerciais/terciários que se revelem complementares ao uso habitacional 

e aos principais equipamentos existentes na área; 

i) identificar e realçar as principais potencialidades desta área, designadamente quanto à instalação de 

estabelecimentos hoteleiros, reavaliando os usos predominantes previstos no PDM para a área do Plano; 

j) reforçar a área em termos de equipamentos de natureza social; 

k) enquadrar os usos propostos pelo Programa Base do Complexo Desportivo de Faro; 

l) diferenciar positivamente a área de intervenção através da aplicação de tecnologias mais amigas do 

ambiente, sustentáveis, providenciar que seja uma área isenta de barreiras arquitectónicas e urbanísticas, 

e que se afirme como uma nova centralidade na cidade de Faro. 
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Na área do Plano são servidões administrativas e restrições de utilidade pública, áreas de Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), Domínio Hídrico, condicionantes especiais (conduta adutora e colector, ligação 

S. Brás Alportel/nó 3ª Circular e faixa de protecção), linhas de alta tensão, servidão aeronáutica e servidão 

rodoviária (a Norte da Pista de Atletismo e entre esta e a intersecção com a giratória existente no final da 

Av.ª Cidade de Hayward). 

Estão identificadas no Plano de Urbanização da Penha, como áreas de risco ao uso do solo, áreas com 

risco de inundação que integram as áreas adjacentes à Ribeira das Lavadeiras. Outros riscos identificados 
foram o risco sísmico, a rede viária e o posto de abastecimento de combustível.  

As classes de solo presentes no PUP são solo rural (solo rústico de acordo com a nova Lei de Bases – Lei 

n.º 31/2014, de 30 de Maio) e solo urbano. Ao primeiro pertencem os Espaços Agrícolas Existentes e 

Espaços Destinados a Infraestruturas. Fazem parte do solo urbano as categorias de solos urbanizados 

(Espaços de Uso Especial Existentes: campo de futebol; complexo de piscinas; pista de atletismo; Espaços 

de Uso Especial Propostos e Espaços Residenciais Existentes); e solos urbanizáveis que incluem os 

Espaços Centrais, Espaços Residenciais e Espaços de Uso Especial Propostos. 

Os Espaços de Uso Especial Propostos, na categoria solos urbanizados, correspondem aos edifícios e 
espaços a afetar à instalação de equipamentos de utilização colectiva, infraestruturas e atividades de 

interesse colectivo e serviços públicos. Nomeadamente, 2 campos de futebol de 11, 1 campo de futebol 

de 7 e um de 5, 3 polidesportivos, ampliação do skate park, parque infantil, reserva de equipamento, campo 

de jogos. Na categoria solos urbanizáveis, estes espaços correspondem aos espaços a afetar à instalação 

de equipamentos de utilização colectiva, infraestruturas e atividades de interesse colectivo e serviços 

públicos e outros serviços e actividades, no âmbito da educação, assistência social, serviços de carácter 

económico, actividades culturais, desporto, recreio e lazer, onde se inclui uma residência para estudantes. 

 

Os Espaços Centrais Propostos destinam-se essencialmente a edifícios mistos, equipamentos e serviços.  

Como solos afectos à estrutura ecológica o PUP inclui o Parque Verde (desempenha uma função de 

regulação e protecção ambiental, controlando os escoamentos hídricos e atmosféricos e aumentando o 

conforto bioclimático, contribuindo para a melhoria da qualidade do espaço urbano, estando vocacionado 

para o desenvolvimento de actividades de lazer e convívio, lúdicas, culturais e desportivas) e os espaços 

verdes (que se destinam a proporcionar enquadramento estético e ambiental, criar zonas verdes de 

convívio, criar uma protecção física, visual e sonora das construções envolventes dos canais viários, à 
requalificação dos espaços que lhes estão adjacentes, ao enquadramento e equilíbrio do conjunto 
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edificado, incluindo, jardins, corredores verdes, corredores ecológicos, largos, pracetas e passeios, com 
exclusão de logradouros privados). 

A implementação do Plano de Urbanização da Penha é concretizada através de 4 unidades de execução 

(UE): 

UE 1 - localizada a Norte do Plano, corresponde ao Novo Cemitério e integra o Solo Rural na categoria de 

Espaços Destinados a Infraestruturas; 

UE 2 - integra a UOPG localizada a Norte da área do Plano, corresponde a parte da Quinta da Penha e 

integra o Solo Urbanizável composto pelos Espaços Centrais Propostos, Espaços Residenciais Propostos, 
Espaços de Uso Especial Propostos, e o Solo Rural, composto pelos Espaços Agrícolas Existentes, 

Espaços Naturais e ainda uma área a Sul, correspondente parcialmente ao Complexo Desportivo e integra 

o Solo Urbanizado composto pelos Espaços de Uso Especial Existentes e Propostos e Espaços 

Residenciais Existentes; 

UE 3 - localizada a Sul do Plano, que corresponde ao Complexo Desportivo e integra solo Urbanizado 

composto pelos Espaços de Uso Especial Existentes e Propostos e Espaço Residenciais Existentes; 

UE 4 - a Norte da área do Plano e integra o Solo Rural composto por Espaços Agrícolas Existentes. 

 

4.13.5 PROT - Algarve 

O Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (PROT-Algarve) foi aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto (rectificada pela declaração de 

Rectificação n.º 85-C/2007, de 2 de Outubro e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

188/2007, de 28 de Dezembro). 

 O PROT-Algarve apresenta sete opções estratégicas que correspondem a grandes objetivos e linhas de 

intervenção estruturantes da organização, ordenamento e desenvolvimento territorial da Região: 

1. Sustentabilidade Ambiental que traduz preocupações de protecção e valorização de recursos naturais 
e da biodiversidade 

2. Reequilíbrio Territorial no qual se reflectem objectivos de coesão territorial e de fomento do 

desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas do interior da Região 
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3. Estruturação Urbana através da qual se orienta o sistema urbano na perspectiva de uma melhor 
articulação com os espaços rurais, do reforço da competitividade territorial e da projecção internacional da 

Região 

4. Qualificação e Diversificação do Turismo, com o objectivo fundamental de melhorar a competitividade e 

a sustentabilidade do cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de maior qualidade e para uma 

maior diversidade de produtos turísticos 

5. Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Histórico-Arqueológico que traduz o reconhecimento 

do potencial de aproveitamento deste recurso territorial 

6. Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos que constituem elementos estruturantes da 

reorganização territorial da Região 

7. Estruturação das Redes de Transportes e Logística, numa lógica de competitividade e equilíbrio 

territorial e de melhor inserção nos espaços nacional e europeu 

De acordo com o PROT-Algarve, o concelho de Faro constitui um eixo de articulação central a nível 

regional, possuindo o maior efeito polarizador do Algarve (devidamente majorado quando associado a 

concelhos vizinhos como Loulé, Olhão, Albufeira e Portimão). No qual se destacam como objectivos 

estratégicos: 

• Qualificar e Diversificar o Cluster Turismo/Lazer; 

• Robustecer e Qualificar a Economia, Promover Actividades Intensivas em Conhecimento; 

• Promover um Modelo Territorial Equilibrado e Competitivo; 

• Consolidar um Sistema Ambiental Sustentável e Durável; 

 

A área do Plano de Pormenor encontra-se na Unidade Territorial Litoral Sul e Barrocal. Esta unidade 

concentra a grande maioria da população residente, dos visitantes e turistas, das infra-estruturas e 
equipamentos e das actividades económicas. Dento desta unidade, a área do Plano faz parte da Sub-

unidade Territorial de Faro/Campina de Faro. O PROT descreve esta Sub-unidade como um “território 

central, confinante com a extensa área de sapal da Ria Formosa. Inclui a Cidade de Faro e Montenegro 

que, no seu conjunto, constituem o principal centro urbano da Região, não só a nível administrativo, mas 

também a nível dos equipamentos e infra-estruturas, nos quais se inclui a Universidade do Algarve, o 

Aeroporto Internacional de Faro, o Porto de Faro, o Hospital Distrital de Faro, o Mercado Abastecedor da 

Região de Faro e o Parque das Cidades. A ocupação dominante do solo, fora do centro urbano de Faro e 

Montenegro, é a agrícola, predominando a horto-fruticultura, pomares e estufas. Encontram-se algumas 
áreas com edificação dispersa de baixa densidade e indícios de nucleação edificada nas áreas em torno 
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de pequenos aglomerados rurais. Na envolvente norte do Aeroporto desenvolve-se uma área edificada 
fragmentada e de dimensão significativa, registando-se um fenómeno idêntico, embora com maior 

fragmentação, no limite nascente, junto à cidade de Olhão. Existe uma extensa linha de contacto com a 

Ria Formosa entre o limite da Cidade de Faro e a periferia da cidade de Olhão, com ocupação agrícola e 

usos marginais. 

Ao nível do sistema urbano, o desafio central do PROT consiste na transformação de uma rede urbana 

fragmentada e formada por justaposição de aglomerados urbanos "incompletos" numa rede urbana 

coerente e competitiva, capaz de dinamizar o robustecimento da economia e o reforço da projecção 
internacional do Algarve. Para tal, o PROT propõe a consolidação de um sistema policêntrico apoiado nas 

complementaridades entre os diversos centros urbanos, de forma a criar aglomerações que permitam um 

elevado nível de competitividade e uma boa inserção nas redes urbanas nacional e europeia. De acordo 

com o PROT a tradução prática deste objectivo pode ser perspectivada a partir da consideração de dois 

elementos da estruturação do sistema urbano: aglomerações urbanas, constituídas por conjuntos de áreas 

urbanas e respectivos polos e eixos de articulação urbana que consistem em ligações de centros urbanos 

que promovem a articulação entre diversos espaços e áreas de influência. 

O PROT considera como aglomeração principal "Faro-Loulé-Olhão". Esta aglomeração é constituída num 
raio de cerca de 20 quilómetros a partir de Faro e poderá atingir uma população presente de 200 mil 

habitantes em 2030. Inclui Faro, Loulé e Olhão, podendo abranger outros polos, designadamente S. Brás 

de Alportel e Almancil e, em complementaridade, Tavira. Com uma forte melhoria das acessibilidades, 

poderá constituir uma aglomeração multipolar de dimensão suficiente para atingir os limiares de novas 

funções urbanas e, sobretudo, gerar economias de aglomeração e de transacção, que são a base das 

novas formas de competitividade.  

Relativamente ao sistema de acessibilidade e mobilidade o PROT prevê, para se atingir a rede urbana 

policêntrica, a promoção de condições de mobilidade sustentáveis, nomeadamente a promoção de 
transportes públicos regionais e locais, por forma a reduzir a importância relativa do transporte rodoviário 

individual, incluindo o desenvolvimento de sistemas ferroviários ligeiros (metro  de superfície) e o 

incremento da mobilidade dos residentes e da população flutuante com a construção de infra-estruturas 

cicláveis, bem como de infra-estruturas que favoreçam a circulação pedonal, em condições de segurança 

e de conforto, sobretudo em circulações urbanas e/ou de curta distância. 

O PROT-Algarve, relativamente aos perímetros urbanos, refere que a sua delimitação deve assegurar: 

• - A qualificação do espaço urbano e a estabilização dos seus limites, que devem corresponder a 
remates qualificados destes espaços; 

• A sua dotação adequada em infra-estruturas, equipamentos e serviços;  

• A contenção territorial dos regimes de edificação/ fraccionamento da propriedade para fins 
urbanísticos. 
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Por outro lado, a delimitação dos perímetros urbanos deve garantir as áreas necessárias a outros usos e 

actividades específicas dos aglomerados urbanos (para além das áreas necessárias aos fogos de 

residência habitual do aglomerado urbano em causa, bem como o respectivo aumento relativo previsível, 

tomando como referência as projecções constantes do PROT-Algarve). 

 Ainda para a delimitação e qualificação dos perímetros urbanos, o PROT-Algarve apresenta, entre outras, 

as seguintes orientações: 

• Garantir a satisfação das carências em infra-estruturas, equipamentos colectivos e espaços 
exteriores, adoptando mecanismos de perequação de benefícios e encargos nos planos 
municipais de ordenamento do território que assegurem a sua localização e materialização; 

• Promover a urbanização faseada e programada através da definição de unidades de execução e 
da concretização das redes de infra-estruturas, em articulação formal e funcional com as áreas 
urbanas contíguas, adoptando soluções urbanísticas para áreas ou conjuntos de parcelas que 
englobem um número de promotores suficiente para dar coerência, continuidade e qualidade à 
estrutura urbana existente e ao seu crescimento urbano em termos de estrutura, composição e 
desenho; 

• Garantir que as novas áreas a urbanizar incluam áreas suficientes para espaços verdes de 
utilização colectiva, equipamentos de utilização colectiva e infra-estruturas/ estacionamentos; 

• Definir limites coerentes e estáveis para o solo urbano, através da construção de frentes urbanas 
e de áreas de transição para o solo rural qualificadas, privilegiando, na envolvente dos perímetros 
urbanos, ocupações e usos com carácter definitivo, ligados ao recreio e lazer, compatíveis com a 
manutenção e valorização dos espaços naturais ou das actividades rurais; 

• Promover a eliminação de barreiras arquitectónicas, salvaguardando as condições de 
acessibilidade da população com mobilidade condicionada;  

• Reestruturar as áreas urbanas que se apresentem fragmentadas e com problemas graves em 
termos de estruturação urbanística e infra-estruturação, observando determinadas condições. 

 

4.13.6 Plano de Bacia Hidrográfica 

O Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) das Ribeiras do Algarve foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
12/2002, de 9 de Março, e define as orientações de valorização, projecção e gestão da água, para a bacia 

hidrográfica das Ribeiras do Algarve. 

Este Plano definiu 5 sub-regiões que, do ponto de vista do planeamento dos recursos hídricos, são 

consideradas homogéneas, à luz de um conjunto  de factores relevantes, de modo a permitir a definição 

de objectivos específicos aplicáveis a essas sub-regiões, designadas por UHP (Unidades Homogéneas de 
Planeamento). A área do Plano faz parte da UHP Ria Formosa da qual fazem parte os rios Seco e Gilão 

e as ribeiras de Alportel, São Lourenço, Zambujosa e Cacela. 
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As linhas estratégicas do PBH fundamentais para a prossecução de uma política de desenvolvimento 

sustentável dos recursos hídricos da bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve são: 

• Redução das cargas poluentes emitidas para o meio hídrico; 

• Superação das carências básicas de infra-estruturas, através da construção de novas, reabilitação 
das existentes e integração do ciclo urbano de abastecimento/rejeição da água; 

• Melhoria da garantia da disponibilidade de recursos hídricos utilizáveis; 

• Acréscimo da segurança de pessoas e bens relacionada com o meio hídrico; 

• Preservação e valorização ambiental do meio hídrico e da paisagem associada. 

 

O PBH Algarve tem como objectivo a implementação de um sistema de gestão integrada dos recursos 
hídricos, contudo, grande parte das suas normas orientadoras apenas podem ser aplicadas no âmbito do 

PDM. 

As normas orientadoras do PBH Algarve referem que todos os instrumentos de planeamento que definam 

ou determinem ocupação física do território devem, em articulação com o PBH, integrar orientações e 

condicionantes para todas as actividades que constituam ocupações e utilizações com potenciais impactes 

significativos sobre o meio hídrico. 

 

4.13.7 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras 
do Algarve 

O Plano de Gestão de Região Hidrográfica RH8, referente ás Ribeiras do Algarve (1º ciclo), no Volume I – 
Relatório, Parte 5 – Objectivos, integrava a área em estudo nas “Massas de água superficiais em que o 

estado bom deve ser mantido ou melhorado até 2015 - RF2” e nas “Massas de água subterrânea em que 

se prevê que o estado bom seja atingido até 2027 - M12”. 

O Plano integrava a Campina de Faro nas “Massas de água subterrânea em que se prevê que o estado 

bom seja atingido até 2027 - M12”, por classificar a água deste sistema aquífero como medíocre e por não 

prever uma diminuição da concentração de nitrato na água subterrânea suficientemente significativa para 
que esta massa de água subterrânea conseguisse alcançar o bom estado químico até 2015. Esta previsão 

deveu-se, por um lado à elevada concentração de nitrato observada nesta massa de água subterrânea e, 

por outro, à capacidade de renovação da água neste sistema que, por ser naturalmente lenta, dificulta a 

celeridade da recuperação da qualidade da água subterrânea. Aliada a estes factores, ocorre ainda outra 

condicionante que está relacionada com os sais de nitrato que, entretanto, se acumularam nos solos 
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agrícolas onde foi e continua a ser praticada agricultura intensiva. Estes sais de nitrato retidos 
temporariamente nos solos agrícolas como resultado do uso intensivo de fertilizantes azotados funcionam 

como fonte de contaminação destas massas de água subterrânea durante os próximos anos, através da 

sua lixiviação pela água da chuva que se infiltra e recarrega os aquíferos. 

No 2º ciclo deste Plano aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 

Setembro, o objectivo ambiental “Bom” relativamente às massas de água superficiais passou para o 

período 2022-2027, não tendo sido possível alcançá-lo em 2015 em virtude da poluição difusa de origem 

agrícola. Para as massas de água subterrânea mantêm-se o mesmo objectivo. A massa de água Campina 
de Faro – Subsistema Faro só deverá alcançar o estado Bom em 2027 devido à exequibilidade técnica, 

designadamente  decorrente do processo lento e gradual para eliminação da poluição difusa. Segundo o 

2º ciclo deste Plano, neste subsistema continuam a existir concentrações significativas de nitrato. 

O mesmo relatório estabelece como objectivos ambientais para águas superficiais, de acordo com o Artigo 

46º da Lei da Água, os seguintes: 

1. Evitar a deterioração do estado das massas de água 

2. Proteger, melhorar e recuperar as massas de água (excepto as artificiais e fortemente modificadas) com 

o objectivo de alcançar o bom estado (estado ecológico bom e estado químico bom) 

3. Proteger e melhorar o estado das massas de água artificiais e fortemente modificadas, com o objectivo 

de alcançar o bom potencial ecológico e o bom potencial químico 

4. Reduzir gradualmente a poluição provocada por substâncias prioritárias e cessar as emissões, 

descargas e perdas de substâncias prioritárias perigosas 

 

Nas massas de água a considerar prioritariamente na definição do objectivo ambiental a ser atingido em 

2015, é referido que: 

• devem ser supridas as emissões, as descargas e as perdas acidentais de substâncias perigosas 
prioritárias 

• a poluição provocada por substâncias prioritárias  deve ser gradualmente reduzida 

• devem ser evitadas ou limitadas as descargas de outros poluentes 

 

Para atingir estes objectivos para as massas de água superficiais o Plano de Gestão propõe: 

• Redução e controlo das fontes de poluição pontual (nomeadamente as acções de criação de 
incentivos à implementação de medidas de valorização de resíduos nas actividades industriais e 
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agro-pecuárias e de sistemas de alerta para situações em que os caudais a tratar nas ETAR são 
superiores à sua capacidade, para além da realização de intervenções em sistemas de drenagem 
e tratamento de águas residuais urbanas); 

• Redução e controlo das fontes de poluição difusa (acção de aconselhamento técnico de 
agricultores sobre as melhores formas de utilizar fertilizantes e rega e aumentar a produtividade); 

• Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água 
(nomeadamente: o reforço das acções de fiscalização através da promoção de acções de 
investigação, de situações comunicadas de suspeita de descargas ilegais, bem como acções de 
fiscalização periódica programada; o reforço da fiscalização das descargas das actividades 
industriais abrangidas pela PCIP (prevenção e controlo integrado de poluição) e avaliação da 
conformidade com os Valores Limite de Emissão (VLE) permitidos; o reforço da fiscalização do 
cumprimento das Licenças Ambientais nas instalações industriais; e a melhoria do sistema de 
comunicação de denúncias – disponibilização de uma plataforma com vista à comunicação, por 
parte dos interessados, de situações de suspeita de descargas, depósito de resíduos e captações 
de água ilegais e de situações poluição acidental); 

• Melhoria da eficiência dos usos da água (a generalidade das acções). 

 

No que diz respeito às medidas suplementares e de outras medidas, aquelas que também darão uma 

contribuição para a manutenção do estado bom são, entre outras: 

• Sensibilização e formação; 

• Conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, da zona costeira e estuários 
e das zonas húmidas. 

 

Como objectivos ambientais para águas subterrâneas o Plano de Gestão, de acordo com o Artigo 47º da 

Lei da Água, define: 

1. Evitar ou limitar a descarga de poluentes e prevenir a deterioração do estado da massa de água 

2. Assegurar a protecção, melhoria e recuperação das massas de água subterrâneas, garantindo o 
equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas, de forma a alcançar o bom estado; 

3. Inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o aumento da concentração de poluentes 

que resulte do impacte da actividade humana, com vista a reduzir gradualmente os seus níveis de poluição, 

de forma a alcançar o bom estado de qualidade. 
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Para além de estar incluída nas “Massas de água subterrânea em que se prevê que o estado bom seja 
atingido até 2027 ” a Campina de Faro tem 46% da sua área incluída na Zona Vulnerável de Faro cujos 

limites são apresentados na Portaria n.º 164/2010, de 16 de Março. 

 

O programa de acção para as zonas vulneráveis actualmente em vigor visa a redução da poluição das 

águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola e visa impedir a propagação da poluição nas 

zonas vulneráveis. As medidas do plano de acção para as zonas vulneráveis (Portaria n.º 259/2012, de 28 

de Agosto) abrangem as seguintes acções: 

• Definição da época e locais de aplicação dos fertilizantes e da quantidade máxima de azoto a 
aplicar às culturas; 

• Definição de práticas agrícolas em terrenos declivosos; 

• Gestão da capacidade de armazenamento de efluentes pecuários, dimensionada de acordo com 
o caudal de efluentes produzidos, tendo em conta a sua utilização, transferência para terceiros ou 
eliminação; 

• Técnicas de aplicação de fertilizantes minerais; 

• Gestão de rega de acordo com a prevenção da poluição das águas superficiais e subterrâneas 
com nitratos de terrenos de regadio, mas assegurando a produção agrícola; 

• Monitorização de indicadores do estado de contaminação por nitratos das águas subterrâneas, 
tais como a concentração de nitratos e de pesticidas. 

 

As medidas propostas no Plano de Gestão para se atingir os objectivos ambientais definidos para a Zona 

Vulnerável de Faro e para as “Massas de água subterrânea em que se prevê que o estado bom seja 

atingido até 2027 ” são:  

• Protecção das Zonas Vulneráveis; 

• Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água; 

• Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção de guias de orientação 
técnica; 

• Sensibilização e formação, nomeadamente no que respeita às acções de formação e 
sensibilização de agricultores sobre os problemas de qualidade da água devido à incorrecta 
aplicação de fertilizantes; 

• Elaboração de Plano Específico de Gestão da Água (PEGA) para definição de regras de 
exploração em área critica à extração de água subterrânea. 

  



 

80 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

5 FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO, CRITÉRIOS E INDICADORES 

Neste Capítulo é efectuada uma síntese do Relatório dos Factores Críticos para a Decisão (FCD) que 

inclui as sugestões apresentadas nos pareceres das ERAE. 

Os FCD foram identificados em função de um diagnóstico preliminar e da integração do Quadro de 

Referência Estratégico (QRE) para a Avaliação Ambiental Estratégica, das Questões Estratégicas (QE) 

fundamentais e dos Factores Ambientais (FA) definidos com base nos factores ambientais estabelecidos 
no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio. 

 

5.1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO  

De acordo com o “Guia de Boas Práticas para AAE”, da Agência Portuguesa de Ambiente o Quadro de 
Referência Estratégico constitui o macro-enquadramento estratégico da AAE, criando um referencial para 

avaliação. O QRE reúne, assim, os macro-objectivos de política ambiental e de sustentabilidade 

estabelecidos a nível europeu, nacional, regional e local que são relevantes para avaliação e são exigidos 

legalmente, bem como as ligações a outros planos e programas com os quais o Plano de Pormenor da 

Lejana estabelece relações. Este ponto pretende então dar cumprimento ao exposto na alínea a) do n.º 1 

do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de 

Maio. 

Para o Plano de Pormenor, atendendo aos seus objectivos e contextualização, assumem particular 

relevância os instrumentos orientadores das várias estratégias de desenvolvimento apresentados no 

Quadro 9.  

 

Tabela 9 - Planos, Programas e Estratégias que  formam o QRE. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

Agenda Territorial da União Europeia (2020)  

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia 

Convenção Europeia da Paisagem  

INSTRUMENTOS NACIONAIS 

Portugal 2020  

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
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Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020  (PENSAAR 2020)  

Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos (PERSU 2020) 

Plano Nacional da Água 2015 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (2012-2020) 

Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 2013-2016 (Estratégia para a Eficiência Energética) 

INSTRUMENTOS REGIONAIS 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 
(PGBHRH8) 

Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (PROT-Algarve) 

INSTRUMENTOS LOCAIS 

Plano Director Municipal de Faro 

Plano Estratégico Faro 2025 

Plano de Mobilidade Sustentável do Concelho de Faro 

Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil 

Plano de Urbanização do Vale da Amoreira 

Plano de Urbanização da Penha 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Faro 

 

5.2 QUESTÕES ESTRATÉGICAS  

As questões estratégicas apresentadas no relatório dos FCD traduzem os objectivos estratégicos do Plano 
de Pormenor da Lejana e o seu potencial com implicações ambientais.   

As questões estratégicas identificadas para o Plano de Pormenor da Lejana foram: 

1. Urbanismo; 

2. Mobilidade; 

3. Paisagem; 

4. Ambiente. 
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5.3 FACTORES AMBIENTAIS  

Os Factores Ambientais (FA) constituem os descritores que devem ser considerados enquanto passíveis 

de sofrer efeitos significativos decorrentes da aplicação do Plano de Pormenor da Lejana e são 
estabelecidos com base na alínea e) do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado 

pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio. Na análise destes descritores deve-se ter em consideração os 

efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, permanentes e 

temporários, positivos e negativos e a inter-relação entre eles. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio, 

os descritores ambientais a integrar o estudo de AAE são: 

- Biodiversidade; -  Flora;  - Factores Climáticos; 

 - População;  - Solo;  - Bens Materiais; 

 - Saúde Humana;  - Água;  - Património Cultural; 

 - Fauna;  - Atmosfera;  - Paisagem 

 

Contudo, de acordo com o “Guia de boas práticas para AAE”, estes factores devem ser ajustados a cada 

caso específico, função da focagem estratégica, da escala de avaliação e, consequentemente, da sua 

relevância. 

Tendo em consideração estes elementos foram identificados os seguintes Factores Ambientais a integrar 

o processo de AAE do Plano de Pormenor da Lejana: 

• População; 

• Solo; 

• Água; 

• Bens Materiais; 

• Paisagem. 
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5.4 FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA LEJANA  

Os Factores Críticos para a Decisão representam os principais itens sobre os quais a Avaliação Ambiental 

Estratégica se vai focar e definem a sua abrangência. Como já foi referido, os FCD para o processo de 

AAE do Plano de Pormenor da Lejana resultaram da análise integrada do Quadro de Referência 
Estratégico para o Plano, das Questões Estratégicas deste e dos Factores Ambientais sobre os quais se 

considerou uma possível ocorrência de efeitos no ambiente resultantes da aplicação do Plano, bem como 

do conhecimento da situação existente. 

É de realçar que os FCD pretendem apontar para aspectos críticos, relevantes e de destaque para a AAE 

do Plano de Pormenor da Lejana e não proceder à descrição exaustiva da situação existente e tendencial. 

Assim, da correlação dos vários elementos analisados destacaram-se os seguintes Factores Críticos para 

a Decisão: 

• Ordenamento e Qualificação do Território - Este Factor Crítico para a Decisão avalia a organização 
do espaço biofísico, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, considerando também os 
aspectos que conduzem à melhoria e valorização das componentes do território, nomeadamente 
a paisagem.  

• Qualidade de Vida e Requalificação Urbana - Este Factor Crítico para a Decisão avalia os efeitos 
que a implementação do Plano terá na população da área, nomeadamente ao nível da criação de 
espaços de utilização colectiva (espaços urbanos e espaços verdes) e equipamentos, da 
requalificação e melhoria das vias de acesso, incluindo a criação de acessos pedonais e cicláveis, 
do acesso à habitação a custos controlados e da reestruturação e recuperação do tecido urbano. 

• Qualidade Ambiental - Este Factor Crítico para a Decisão avalia a forma como o Plano afecta e 
influencia as condições globais da qualidade do ambiente, nomeadamente a protecção dos 
recursos hídricos, a produção de resíduos, o ruído e a qualidade do ar. Este Factor integra ainda 
a componente dos riscos ambientais e tecnológicos e avalia assim em que medida os seus efeitos 
podem ser mitigados pelas estratégias do Plano. 

Para proceder à previsão de impactes cumulativos, será analisada a informação disponível referente ao 

Plano de Pormenor, aos FCD em análise e às características e actividades desenvolvidas na área 

envolvente. O objectivo desta análise consiste em determinar quais os aspectos em que poderá surgir 
conjugação de impactes e determinar medidas de minimização ou mitigação que possam ser aplicadas ao 

Plano em questão. 

 

5.5 CONVERGÊNCIA ENTRE FACTORES AMBIENTAIS E FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

No Quadro 10 é estabelecida a relação entre os Factores Ambientais e os Factores Críticos para a Decisão 
previstos para a proposta do Plano de Pormenor da Lejana. Para tal foi efectuada uma matriz com três 

níveis de ligação:  
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1 – é atribuído o valor 1 quando existe uma ligação fraca entre os FA e os FCD; 

2 – é atribuído o valor 2 quando existe uma ligação média entre os FA e os FCD; 

3 – é atribuído o valor 3 quando existe uma ligação forte entre os FA e os FCD. 

 

Tabela 10 - Relação entre os FCD definidos e os FA previstos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-
Lei nº. 58/2011, de 4 de Maio. 

 

 

                                          FA 

 

                 FCD Bi
od

iv
er

si
da

de
 

Po
pu

la
çã

o 

Sa
úd

e 
H

um
an

a 

Fa
un

a 

Fl
or

a 

So
lo

 

Ág
ua

 

At
m

os
fe

ra
 

Fa
ct

oe
s 

C
lim

át
ic

os
 

Be
ns

 M
at

er
ia

is 

Pa
tri

m
ón

io
  

C
ul

tu
ra

l 

Pa
is

ag
em

 

Ordenamento e Qualificação do 
Território 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 

Qualidade de Vida e 
Requalificação Urbana 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 

Qualidade Ambiental  1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 

 

Da análise do Quadro 10 pode-se concluir que: 

• os FA Biodiversidade, Saúde Humana, Fauna, Flora, Atmosfera, Factores Climáticos e Património 
Cultural praticamente não têm convergência com os FCD definidos, o que apoia o facto de não 
terem sido seleccionados para integrar o processo de AAE do Plano de Pormenor da Lejana; 

• todos os outros FCD apresentam uma boa convergência com os Factores Ambientais. 

 

  

  



 

85 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

6 ANÁLISE E AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA POR FCD 

Este capítulo está estruturado por Factores Críticos para a Decisão, sendo efectuada, para cada um 

individualmente, a sua apresentação e breve descrição, a situação actual, a situação tendencial, uma 

análise SWOT, o cenário de implementação do Plano, as oportunidades e riscos identificados, a análise 

do cumprimento dos objectivos do QRE e um programa de seguimento.  

 

6.1 ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

6.1.1 Objectivos do FCD e breve descrição 

Este Factor Crítico para a Decisão avalia a organização do espaço biofísico, no que diz respeito ao uso e 
ocupação do solo, considerando também os aspectos que conduzem à melhoria e valorização das 

componentes do território, nomeadamente a paisagem. 

No Quadro 11 são apresentados os critérios, objectivos de sustentabilidade e indicadores para este FCD 

e no Quadro 12 as possíveis fontes de informação e técnicas de análise e avaliação previstas. 

 

Tabela 11 - Critérios, Objectivos e Indicadores para o FCD Ordenamento e Qualificação do Território. 

FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

Ordenamento e 
Qualificação do 

Território 

Solo Controlar a impermeabilização 
dos solos 

Índice de impermeabilização (área de 
solo impermeabilizada /área do Plano)  
 

% (m2) de novas áreas edificadas/ % (m2) 
de áreas com funções ecológicas e 
paisagísticas 

  

 

% e m2 de área incluída na estrutura 
ecológica municipal 

Paisagem   

Proteger o carácter e a 
diversidade da paisagem e a 
estrutura ecológica 
 
Promover um correcto 
ordenamento biofísico  
 
 

 

Tabela 12 - Fontes de Informação e Técnicas de Análise e Avaliação para o FCD Ordenamento e Qualificação do Território. 

FCD Possíveis Fontes de 
Informação Técnicas Previstas de Análise e Avaliação 

Ordenamento e 
Qualificação do 

Território 

 
Município de Faro 

 

 

Análise dos dados fornecidos pelos indicadores referidos e 
pelas fontes de informação 
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Os objectivos do FCD “Ordenamento e Qualificação do Território” têm enquadramento no Quadro de 
Referência Estratégico definido, designadamente na: 

• Agenda Territorial da União Europeia 2020 

o Promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado; 

o Gerir e interligar os valores ecológicos, paisagísticos e culturais das regiões. 

• Convenção Europeia da Paisagem 

o Integrar a paisagem nas políticas de ordenamento do território e de urbanismo, e nas 
políticas cultural, ambiental, agrícola, social e económica, bem como em quaisquer outras 
políticas com eventual impacte directo ou indirecto na paisagem. 

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

o Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar 
os riscos. 

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

o Assegurar a sua adequada infra-estruturação e dotação em equipamentos colectivos, a 
aplicação de mecanismos de perequação compensatória, a salvaguarda de áreas 
inundáveis e leitos de cheia e a definição de estruturas ecológicas urbanas. 

o Qualificação do espaço urbano e estabilização dos seus limites. 

 

• Plano Director Municipal de Faro (PDM) 

o Ordenar o povoamento do concelho com vista a melhorar o quadro de vida da população;  

o Defender e desenvolver a qualidade cultural, ambiental e paisagística do concelho.  

 

• Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil 

o Dinamizar as potencialidades lúdicas, culturais e paisagísticas da área de intervenção. 

 

• Plano de Urbanização do Vale da Amoreira 

o Estabelecer uma gradual transição entre a área urbanizada e a Campina de Faro, 
nomeadamente através da demarcação de um Parque Verde bem dimensionado e de 
corredores verdes associados a percursos pedonais e cicláveis; 

o Estruturar uma área urbana periférica e desordenada, articulando as propostas do Plano 
com outros planos ou projectos com incidência na área de intervenção ou nas áreas 
circundantes. 

 

• Plano de Urbanização da Penha 
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o Garantir a gradual transição entre solo urbano e solo rural, nomeadamente através da 
constituição de um Parque Verde que enquadra a Ribeira das Lavadeiras nas franjas do 
perímetro urbano, mas também de corredores verdes associados a percursos pedonais e 
cicláveis, não descurando a especificidade da Campina de Faro; 

 

6.1.2 Situação actual 

Solo 

A área em estudo é constituída maioritariamente por Solos Litólicos não húmicos, que constituem a classe 
dominante e vão desde a zona Este à área central do Plano, são solos pouco evoluídos, pobres e 

relativamente delgados formados a partir de rochas não calcárias. No extremo mais a Norte e Nordeste da 

área do Plano estes solos aparecem associados a Litossolos (solos esqueléticos) de calcários compactos 

ou dolomias.  

Seguem-se os Regossolos Psamíticos que também ocupam uma extensa área do Plano. Têm uma génese 

muito próxima dos Litossolos pois tratam-se de solos de nulo ou muito fraco desenvolvimento de perfil. 

A área do Plano foi agricultada no passado, tendo estes solos sido sucessivamente convertidos em solos 
urbanos, tendo sido comprometida a sua capacidade agrícola. 

A área do Plano de Pormenor apresenta solos nas classes de capacidade de uso: Bs (capacidade de uso 

elevada, limitações moderadas, riscos de erosão moderados, suscetíveis de utilização agrícola 

moderadamente intensiva e de outras utilizações, com limitações na zona radicular, Cs (capacidade de 

uso moderada, limitações acentuadas, riscos de erosão elevados, susceptíveis de utilização agrícola 

pouco intensiva e de outras utilizações, com limitações na zona radicular) e De (capacidade de uso baixa, 

limitações severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, não susceptíveis de utilização agrícola, 

salvo em casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matas e 
exploração florestal, sofrem erosão e escoamento superficial). 

A urbanização levou ao aumento da impermeabilização dos solos, reduzindo assim as áreas de infiltração, 

aumentando as velocidades e caudais de escoamento, o que contribui para o arrastamento de solos e sua 

erosão. 

A capacidade de uso do solo dominante na área do Plano é a Bs, ocupando toda a área central e a Sul 

(mais de 50% da área do Plano), a Oeste encontra-se a classe Cs e na extrema Norte-Nordeste do Plano 

as zonas com capacidade de uso do solo Cs+De. 
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A área de implementação do Plano de Pormenor apresenta uma ocupação territorial diferenciada, com 
áreas maioritariamente impermeabilizadas onde estão presentes: espaços sociais com áreas residenciais, 

equipamentos (3 equipamentos escolares e 2 de saúde) e infra-estruturas; e áreas pouco 

impermeabilizadas que compreendem os espaços agrícolas com áreas agrícolas/pousios e com áreas de 

frutícolas. 

Nos espaços sociais existem espaços verdes a integrar alguns loteamentos e existem ruas arborizadas. 

Contudo, é frequente verificar uma desconexão entre eles. 

As áreas sociais aparecem dispersas na zona Nordeste e mais organizadas (em loteamentos) a Sul e 
Sudoeste. Por vezes encontram-se sobrepostas entre si. 

As zonas de pousios encontram-se dispersas e são pontuais, ocupam áreas expectantes e residuais no 

meio de loteamentos, bem como zonas com limitações severas e que não deveriam ter ocupação agrícola. 

Na maior parte dos casos as áreas expectantes e residuais encontram-se abandonadas. No caso das 

zonas agrícolas ou de pousio verdadeiramente ditas, é ainda possível encontrar residualmente algumas 

oliveiras, alfarrobeiras e zonas de pastagens de sequeiro. 

As áreas frutícolas correspondem a zonas onde se encontra um laranjal em exploração, na zona centro-

Nordeste do Plano. Actualmente é uma área residual, face à malha urbana existente e prevista. 

Actualmente a área de implantação existente de fogos é de 26.071,40 m2, o que representa cerca de 6% 

da área de intervenção, estando afecta a compromissos urbanísticos uma área de implantação adicional 

de 15.870,63 m2 (cerca de mais 55% da área de implementação). Adicionando à área de implantação 

actual a área ocupada por passeios, arruamentos e estacionamento (180.510,62 m2) e os 50.125,84 m2 

de área ocupada por equipamentos de utilização colectiva (apesar de nem toda esta área estar 

impermeabilizada) obtém-se que, actualmente o índice de impermeabilização da área em estudo (área de 

solo impermeabilizada/área do Plano) é de 0,63. 

Actualmente, são áreas permeáveis as áreas de lotes com compromissos urbanísticos aprovados 
(22.860,73 m2), as áreas de espaços verdes (19.832,60 m2) e os espaços de produção/expectantes 

(80.923,16 m2) e algumas áreas de equipamentos de utilização colectiva. 

 

Paisagem 

A área do Plano integra-se numa zona periurbana, com ocupação urbana mais ou menos consolidada ao 

longo da Avenida Calouste Gulbenkian e com resquícios de uma anterior ocupação agrícola nas zonas 
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norte e centro do Plano, existindo ainda áreas activas dedicadas à agricultura, nomeadamente um pomar 
de citrinos, e áreas abandonadas.  

Estamos perante uma zona que era periférica à cidade, onde existiam diversas quintas agrícolas, cuja 

ocupação urbana se resumia a pequenos núcleos habitacionais. Com a expansão da cidade e o 

desenvolvimento de eixos rodoviários esta zona passou a ter uma grande apetência para o 

desenvolvimento de loteamentos. 

A área do Plano integra-se numa zona de transição da paisagem rural para a urbana, sendo um território 

diversificado, mas também com conflitos urbanísticos e paisagísticos. A acção humana condicionou em 
muito o tipo de coberto vegetal existente. Uma urbanização por vezes desajustada, impediu uma relação 

equilibrada do tecido urbano e da estrutura verde. 

Nas zonas de maior ocupação urbana, os espaços verdes existentes apresentam um carácter 

desordenado, desarticulado, sendo em muitos casos espaços sobrantes das operações de loteamento. 

Existem, contudo, algumas zonas verdes amplas, cuidadas e equipadas e outras com sinais de 

degradação por falta de manutenção. 

As áreas com melhores enquadramentos cénicos ocorrem na Avenida Heróis da Pátria, junto à escola E.B. 

2,3 Dr. José Neves Júnior e na Lejana de Cima.  

No seio da zona humanizada existem muitos espaços expectantes, à espera de serem construídos, cujo 

coberto vegetal se encontra degradado, o que lhes dá uma imagem desagradável. É frequente verificar 

uma desconexão entre as áreas urbanizadas e as áreas verdes, não favorecendo o fluxo de matéria, 

energia, e leitura do território de uma forma unificada e coesa, o que desde logo compromete o potencial 

de utilização do espaço, o sistema visual, e a conexão ecológica. Existem ainda, nalguns desses espaços 

barracas que funcionam como habitações.  

As linhas de água existentes não se encontram valorizadas, verificando-se a sua desarticulação com o 

território, tendo nalguns locais sido canalizadas. 

Como já foi referido, a área do Plano era uma zona agrícola periférica à cidade que com o aumento da 

ocupação antropogénica e diminuição da ocupação agrícola foi perdendo a sua identidade e carácter de 

paisagem rural, tendo-se verificado também a sua fragmentação com a criação de infraestruturas lineares 

e com o desenvolvimento de loteamentos urbanos com vários níveis de desenvolvimento espalhados pela 

zona, de acordo com as disponibilidades dos promotores imobiliários. Isto levou a que no centro da área 

do Plano ainda se verifique a existência de uma paisagem agrícola ladeada por zonas urbanizadas e por 

terrenos agrícolas expectantes que conduzem ao empobrecimento da qualidade da paisagem.   
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6.1.3 Cenário 1 – Situação tendencial 

Solo 

De acordo com a informação reunida pela equipa do Plano (ver Focus Group, Março de 2015), da área 
em estudo cerca de 78% sofreu loteamentos encontrando-se ocupada ou comprometida e apenas perto 

de 23% não apresenta compromissos.  

Assim, é expectável que a área de solo impermeabilizada na zona em estudo ainda sofra um aumento 

significativo, quer derivado às operações de loteamento já licenciadas, quer devido ao facto da área menos 
urbanizada se encontrar classificada como "espaço urbanizável de expansão", de acordo com o PDM. 

 

Paisagem 

O crescimento e consolidação da área em estudo tem ocorrido maioritariamente através de operações de 
loteamento e de operações urbanísticas. Os loteamentos foram delineados em estudos de conjunto 

fornecendo alguma harmonia visual ao espaço. Contudo, ainda não se verificou a totalidade das operações 

urbanísticas, tendo inclusive algumas áreas ficado "suspensas" sem a construção dos respectivos 

edifícios, existindo também espaços "sobrantes" das várias operações de loteamento, que contribuem para 
a degradação visual da paisagem. 

A conclusão dos loteamentos licenciados, e que se encontram em estágios de desenvolvimento distintos, 

e das obras em curso pode levar à melhoria desta situação atribuindo um carácter mais ordenado ao 

espaço, mais consolidado e contínuo, apesar do seu licenciamento ter abrangido regimes jurídicos 

diversos. 

Contudo, pouco provavelmente o desenvolvimento desta área será efectuado numa óptica global de 

desenvolvimento e interligação com as áreas vizinhas (com planos municipais de ordenamento do território 

já aprovados), nomeadamente ao nível do desenvolvimento da estrutura urbana, ao nível do princípio de 
linearidade e continuidade da estrutura verde, bem como das suas funções ecológicas e ao nível da 

flexibilidade no desenho urbano de forma a criar espaços de recreio e lazer que acautelem diferentes tipos 

de utilização. 

Em virtude da área em estudo que actualmente não apresenta compromissos se encontrar de acordo com 

o PDM, classificada como "espaço urbanizável de expansão", pode levar ao aumento da pressão 

urbanística sobre esta zona que, sujeita a operações de licenciamento individualizadas pode vir a acentuar 
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um carácter desorganizado para a área, sem uma visão de conjunto, apesar das especificações dos 
regimes jurídicos a que estejam sujeitas. 

 

6.1.4 Análise SWOT 

A análise SWOT pretende identificar o diagnóstico geral e o resumo das características ambientais e das 
tendências existentes ao nível da área do Plano, reunindo para isso um conjunto de elementos associados 

ao FCD Ordenamento e Qualificação do Território (Quadro 13). 

 

Tabela 13 - Análise SWOT para o FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Existência de áreas agrícolas activas, nomeadamente o 
laranjal na zona central 

Existência de alguns conjuntos arbóreos 

Eixos visuais de interesse cénico e paisagístico 

Existência de algumas zonas verdes amplas, cuidadas 
e equipadas 

Bom potencial de utilização 

Ausência de continuidade dos espaços urbanos 

Linhas de águas desvalorizadas, com troços alterados 
e sem aparente conectividade com as áreas adjacentes 

Falta de áreas verdes com flexibilidade que permitam 
diferentes usos 

Existência de elevado número de espaços 
“expectantes” e espaços “sobrantes” dentro da zona 
urbanizada 

Desconexão entre áreas urbanizadas e espaços verdes 

Existência de barracas 

Paisagem sem identidade e fragmentada 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Conclusão das operações urbanísticas licenciadas 

Desenvolvimento de um espaço mais ordenado, 
consolidado e contínuo 

 

 

 

 

Ausência de manutenção da paisagem e dos valores 
naturais existentes 

Desconexão entre os futuros espaços verdes 
projectados e existentes 

Eliminação e alteração das linhas de água 

Falta de visão de conjunto e interligação com as áreas 
vizinhas 

Aumento da pressão urbanística 

Grande aumento das áreas de impermeabilização 

Potenciação da erosão dos solos 
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6.1.5 Cenário 2 – Proposta do Plano 

Solo 

A perda do laranjal e consequente impermeabilização dessa área conduzirá a um impacte ambiental 
negativo significativo e irreversível, pois para além de se estar a contribuir para a impermeabilização dos 

solos está-se a ocupar uma área com aptidão agrícola (solos tipo B – capacidade de uso elevada, 

limitações moderadas, risco de erosão moderados, susceptível de utilização agrícola moderadamente 

intensiva e de outras utilizações). 

No geral, os solos serão afectados, sobretudo, nos locais onde serão construídos os edifícios, os 
estacionamentos e arruamentos e onde serão implementadas as novas vias de acesso, as redes de água, 

esgotos, energia e telecomunicações. Estes locais podem sofrer, como impactes negativos, a 

compactação e impermeabilização dos solos, com consequente redução da superfície de infiltração de 

águas pluviais, podendo ainda verificar-se a afectação dos padrões de circulação de águas de escorrência.  

Contudo, relativamente à rede de drenagem de águas pluviais a equipa concluiu que não terá sido tido em 

conta a impermeabilização futura dos lotes a montante, levando a que o sistema entre em sobrecarga ao 

intervir-se a montante, caso não sejam utilizados sistemas de retenção da água pluvial.  

De forma a atenuar os efeitos da escorrência superficial e, em virtude das redes de drenagem de águas 
pluviais não terem sido dimensionadas tendo em conta a impermeabilização futura de lotes a montante, 

como já referido, a equipa do Plano definiu a construção de galerias pluviais nos eixos principais, com 

capacidade de retenção das águas das chuvas e munidas de válvulas de controle de caudal à saída, no 

ponto de ligação à rede existente, minimizando assim o caudal de ponta.   

O Plano prevê uma área de implantação máxima para novos fogos de 33.838,11 m2, o que representa um 

acréscimo de mais de 80% relativamente à soma da área de implantação actual e da área de implantação 

afecta a compromissos urbanísticos já existentes. Contudo, é de salientar que o Plano prevê um acréscimo 

de espaços verdes de 11.893,92 m2, o que aumenta a área de espaços verdes em cerca de 60%. Para 
além disso, o Plano prevê a transformação de uma área de 14.147,79 m2, dentro dos lotes, em praças e 

largos constituídos por áreas com vegetação e por áreas pavimentadas que visam atingir os objectivos 

ecológicos definidos e servir as necessidades de uso e acessibilidades dos moradores.    

Apesar da área de impermeabilização com a implementação do Plano ser grande, é certamente menor do 

que seria sem a sua implementação, pois a pressão urbanística do local associada ao facto de estarmos 

perante um “espaço urbanizável de expansão” no qual se inclui a área actualmente expectante, induziriam 

a um maior número de operações urbanísticas sem a existência de um Plano que regulamente o local. 
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Pode ainda verificar-se a contaminação dos solos por acção de óleos, combustíveis e outras substâncias 
perigosas associadas ao incremento da circulação rodoviária. Contudo, a implementação de medidas de 

minimização pode diminuir a probabilidade de contaminação destes. 

 

Paisagem 

A salvaguarda de pressupostos ambientais na paisagem humanizada é essencial. A verdadeira 

sustentabilidade das paisagens actuais, quer rural quer urbana, assenta numa estreita relação entre a sua 

componente ecológica e as funções que suporta e os pressupostos de ordenamento do território. 

A agregação de funções de modo ordenado, por compatibilização com instrumentos de ordenamento do 

território, conduz a efeitos positivos na manutenção da qualidade e singularidades naturais e paisagística 

da área do Plano. 

A área do Plano integra algumas áreas com diferentes características e sensibilidades paisagísticas. A 

zona Norte visto ter horizontes visuais mais amplos, apresenta uma integração visual mais difícil 

relativamente à implementação de edificado. A restante área, em virtude, de já integrar urbanização e dada 

a sua proximidade ao núcleo urbano da cidade, suporta mais facilmente uma densificação do edificado, à 

excepção da área em torno do depósito da água. Esta área em virtude de ter as cotas mais elevadas do 
Plano e de ter localizado o depósito da água torna-se mais sensível em termos paisagísticos. Desta forma 

a equipa do plano privilegiou para esta zona o desenvolvimento de moradias unifamiliares em banda, por 

forma a não haver conflitos paisagísticos. 

Com a implementação do Plano não se perspectiva a ruptura com qualquer cenário paisagístico de 

referência, em virtude da identidade da paisagem rural anteriormente existente já não existir (quer pelo 

abandono das terras, quer pela sua urbanização), apresentando o Plano efeitos positivos em termos de 

ordenamento do território e ao nível do princípio da linearidade e continuidade da estrutura verde, bem 

como das funções ecológicas.  

O plano deverá do ponto de vista biofísico e paisagístico promover a coesão territorial desta área, 

promovendo a conectividade ecológica através de áreas verdes, a acessibilidade inclusiva e uma nova 

centralidade urbana, que promova um sentido de bairro a esta zona da cidade.  

O Plano de Pormenor da Lejana pretende resolver os problemas, ao nível da paisagem, actualmente 

existentes, nomeadamente a falta de uma estrutura ecológica bem definida e funcional e o ordenamento 

do tecido urbano através da articulação entre os diversos espaços degradados.  
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Considera-se que têm efeitos positivos para a estrutura e consolidação de cenários paisagísticos e 
componente ecológica, a criação das seguintes estruturas previstas no Plano: 

• Eixos arborizados - corredores lineares de conectividade ecológica dentro da estrutura urbana; 

• Praças e largos urbanos (14.147,79 m2, 3,3% da área do Plano, cerca de 30% da área do Plano 
com funções ecológicas e paisagísticas) - espaços verdes de primeira linha, amplos, bem 
equipados, com sombras, confortáveis e de baixa manutenção; 

• Espaços verde de recreio (1.984,87 m2, 0,5% da área do Plano, cerca de 4% da área do Plano 
com funções ecológicas e paisagísticas) - Zonas verdes com equipamentos de recreio e lazer que, 
para além das funções ecológicas serão espaços de fruição e de usufruto da população local; 

• Espaços verdes de enquadramento (31.726,52 m2, 7,6% da área do Plano, cerca de 66% da área 
do Plano com funções ecológicas e paisagísticas) - são a matriz de todas a estrutura verde e 
integram um conjunto diversificado de áreas, que incluem desde áreas verdes de cedência e de 
enquadramento do edificado, até às zonas verdes residuais actualmente existentes (muitas delas 
encontrando-se em estado de abandono, sendo reconvertidas de forma a se adaptarem aos 
objectivos ecológicos pretendidos). São as zonas mais importantes do ponto de vista ecológico, 
pretendendo-se que tenham uma função importante na regulação do ciclo hidrológico, na 
potenciação da biodiversidade e absorção de impactes cénicos e ambientais decorrentes da 
expansão urbana.  

Assim, a área com funções ecológicas e paisagísticas incluída no Plano será de 47.859,18 m2. 

O Plano pretende que todos estes espaços verdes urbanos a serem criados tenham um papel importante 

na estrutura verde desta área, contribuindo para a regulação do ciclo hidrológico, promoção da 
biodiversidade, funcionando como filtros ecológicos e promovendo a mobilidade suave. Para além disso, 

o Plano prevê a ligação entre as áreas verdes desta zona com os espaços verdes dos Planos contíguos, 

nomeadamente o Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil e o Plano de 

Urbanização do Vale da Amoreira, constituindo assim uma estrutura verde coesa, com nítidas funções 

ecológicas.  

Os espaços verdes são fundamentais na estruturação do território, assegurando a sua sustentabilidade, 

do ponto de vista ecológico, dão também suporte à fixação de comunidades de fauna importantes para 

controlar naturalmente roedores e insectos, nomeadamente no que diz respeito à avifauna e alguns 
répteis. 

As áreas de exploração agrícola (quando bem geridas) fazem parte da estrutura ecológica do território e 

têm funções que são indispensáveis ao funcionamento do mesmo, sobretudo na paisagem mediterrânica 

em que o homem sempre esteve presente na construção do território, e muitos dos ecossistemas que hoje 

preservamos não teriam existindo sem uma influência activa do homem e do processo agrícola. Assim, é 

de destacar a hipótese da perda da área de pomar no centro-Nordeste do Plano como um impacte 

negativo. 
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As medidas previstas no Plano de Pormenor da Lejana, vão de encontro aos requisitos do PROT-Algarve 
ao nível da estruturação urbana, nomeadamente no que diz respeito à delimitação de áreas vitais para a 

estrutura ecológica municipal, incluindo espaços verdes urbanos, linhas de água, espaço livre não 

edificado no interior das áreas urbanas e espaços de separação entre os contínuos edificados. 

 

6.1.6 Oportunidades e Riscos 

A identificação das oportunidades e riscos são um método de avaliação da medida em que os valores 

ambientais associados ao FCD Ordenamento e Qualificação do Território serão afectados com a 
implementação do Plano de Pormenor da Lejana. No Quadro 14 são apresentadas as principais 

oportunidades e riscos resultantes dos principais impactes, positivos e negativos, produzidos pela 

implementação do Plano. 

 

Tabela 14 - Oportunidades e riscos identificados para o FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

OPORTUNIDADES RISCOS 

Criação de um continnum natural bem definido e 
funcional 

Organização espacial do tecido urbano 

Criação de áreas com funções de valorização 
ambiental 

Aumento da coesão territorial 

Eliminação de zonas degradadas ambiental e 
paisagisticamente 

Criação de uma rede coerente de espaços verdes 
integrantes da estrutura ecológica municipal 

Interligação das áreas verdes com os planos 
adjacentes 

Eliminação da zona agrícola, nomeadamente do 
laranjal 

Impermeabilização dos solos 

 

6.1.7 Análise do cumprimento dos objectivos dos planos e programas do QRE  

Neste ponto pretende-se avaliar os potenciais contributos do Plano de Pormenor na prossecução dos 
objectivos dos planos e programas do QRE seleccionados para este FCD (Quadro 15), com base na 

evolução dos objectivos de sustentabilidade identificados após a implementação do Plano (sempre que tal 

seja possível).  
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Tabela 15 - Tendência de evolução dos objectivos de sustentabilidade com a implementação do Plano e cumprimento dos 
objectivos dos Planos e Programas do QRE para o FCD Ordenamento e Qualificação do Território. 

# O objectivo de sustentabilidade tende a ter uma evolução positiva com a implementação do PP 

$ O objectivo de sustentabilidade tende a ter uma evolução negativa com a implementação do PP 

" O objectivo de sustentabilidade fica estável ou não se consegue prever a evolução com a implementação do PP 

+ A implementação do PP vai de encontro aos objectivos do Plano ou Programa 

- A implementação do PP afasta-se dos objectivos do Plano ou Programa 

+/- A implementação do PP vai parcialmente de encontro aos objectivos do Plano ou Programa 

 

Da análise do Quadro 15 verifica-se que quase todos os objectivos de sustentabilidade identificados para 
o FCD Ordenamento e Qualificação do Território tendem a ter uma evolução positiva com a implementação 

do Plano de Pormenor, como tal verifica-se que a implementação do Plano contribui para a prossecução 

de todos os objectivos dos planos e programas do QRE seleccionados para este FCD. Relativamente ao 

objectivo de sustentabilidade “Controlar a impermeabilização dos solos”, optou-se por se classificar como 

“não se consegue prever a evolução com a implementação do Plano” porque, apesar da área 

impermeabilizada ter um aumento significativo comparativamente com a situação actual, a não 

implementação do Plano poderia levar a uma impermeabilização ainda maior sem a criação do número de 

espaços com funções ecológicas e paisagísticas previstas no Plano.  
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Convenção Europeia da Paisagem + 

Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território 

+ 

Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Algarve 

+ 

Plano Director Municipal + 

PP do Sítio da Má Vontade e Pontes 
de Marchil 

+ 

Plano de Urbanização do Vale da 
Amoreira + 

Plano de Urbanização da Penha + 
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6.1.8 Programa de seguimento 

Após a inventariação dos efeitos esperados pela implementação do Plano de Pormenor da Lejana para o 
FCD Ordenamento e Qualificação do Território, como a metodologia de AAE o indica, é apresentado um 

conjunto de medidas que visam a sustentabilidade do Plano. 

Essas medidas foram divididas em Medidas de Prevenção e Medidas de Controlo. As Medidas de 

Prevenção defendem uma atitude preventiva e pró-activa na resolução dos problemas ambientais 

identificados e pretendem potenciar os efeitos positivos a alcançar com a implementação do Plano quando 

estes se verifiquem.  

As Medidas de Controlo pretendem que o acompanhamento da implementação do Plano possa ser 

efectivo, permitindo, sempre que possível, uma comparação com a situação de referência ou com as metas 

propostas.  

 

Medidas de Prevenção 

Na fase de construção: 

• devem ser contratados, preferencialmente, empreiteiros que tenham experiência na gestão 
ambiental de obras, diminuindo assim os impactes das intervenções em todos os aspectos 
ambientais 

• as zonas das obras e dos estaleiros devem ser vedadas de modo a que o impacte visual seja 
menor 

• as zonas de armazenamento de materiais perigosos/poluentes devem estar providas de uma bacia 
de retenção, de forma a conter possíveis derrames 

• deve existir um Plano de Gestão Ambiental das obras que determine as medidas de minimização 
a adoptar no caso de derrames acidentais de substâncias poluentes e um Plano de Gestão de 
Resíduos eficaz e devem ser tidos em consideração os princípios gerais e as normas técnicas das 
operações de gestão de resíduos 

• o solo vegetal resultante das operações de decapagem deve ser conservado para utilização nos 
espaços verdes 

• caso seja necessário recorrer a empréstimos de terra, estas não devem ser provenientes de áreas 
condicionadas como RAN ou REN, devendo ser dada preferência a terras provenientes de zonas 
licenciadas para o efeito. Caso existam terras sobrantes estas devem ser transportadas para 
vazadouro licenciado 

• efectuar a desmatação e decapagem do terreno de forma faseada e restringindo-se sempre à 
menor área possível 

• nas áreas de movimentações de máquinas e acessos não pavimentados e noutras áreas onde 
possa verificar-se a produção, acumulação e suspensão de poeiras devem ser efectuadas regas 
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periódicas no período seco, de modo a que o levantamento de poeiras não reduza a qualidade 
visual e cénica da paisagem e de forma a evitar problemas de qualidade do ar 

• nos arranjos paisagísticos utilizar somente espécies de flora autóctone ou tradicionais da 
paisagem por serem preponderantes na manutenção do potencial genético e estarem adaptadas 
ao clima da região 

• efectuar a integração paisagística da área afecta aos estaleiros, acessos temporários e a todas as 
actividades de construção e a remoção de todos os resíduos produzidos para destino adequado, 
no final da obra, bem como a descontaminação dos solos (caso necessário) e a sua 
descompactação e arejamento 

• elaboração de projectos urbanísticos que visem a sua adequada integração harmoniosa na 
paisagem 

• correcta manutenção dos espaços verdes; 

• nas zonas pavimentadas nas praças e largos dar primazia a materiais que permitam a infiltração 
da água no subsolo; 

• construção de galerias pluviais nos eixos principais, com capacidade de retenção das águas das 
chuvas e munidas de válvulas de controle de caudal à saída, no ponto de ligação à rede de 
drenagem pluvial existente. 

 

Medidas de controlo  

A monitorização dos indicadores apresentados neste relatório é imprescindível para que se acompanhe a 

evolução das tendências e se avalie a sustentabilidade do Plano. São apresentados no Quadro 16 os 

vários indicadores a aplicar à área do Plano para avaliar este FCD, a sua unidade de medida, a frequência 

das medições a realizar e valores referência ou actuais e metas, sempre que se justificar. 

 

Tabela 16 - Indicadores para a monitorização do FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

Indicadores Unidade de 
Medida 

Frequência de 
medições 

Valor 
referência/ 

Actual 
Meta 

Índice de impermeabilização (área de 
solo impermeabilizada /área do Plano) - De 3 em 3 

anos 0,6 - 

% (m2) de novas áreas edificadas/ % 
(m2)de áreas com funções ecológicas e 
paisagísticas 

 
% e m2 De 3 em 3 

anos - 

Máximo implantação 
de novas áreas 
edificadas – 33.838,11 
m2, 8% da área total 

Área com funções 
ecológicas e 

paisagísticas – 
47.859,18 m2, 11% da 

área total 
 

% e m2 de área incluída na estrutura 
ecológica municipal % e m2 De 3 em 3 

anos - 47.859,18 m2, 11% da 
área total  



 

99 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

 

6.2 QUALIDADE DE VIDA E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

6.2.1 Objectivos do FCD e breve descrição  

Este Factor Crítico para a Decisão avalia os efeitos que a implementação do Plano terá na população da 
área, nomeadamente ao nível da criação de espaços de utilização colectiva (espaços urbanos e espaços 

verdes) e equipamentos, da requalificação e melhoria das vias de acesso, incluindo a criação de acessos 

pedonais e cicláveis, do acesso à habitação a custos controlados e da reestruturação e recuperação do 

tecido urbano. 

No Quadro 17 são apresentados os critérios, objectivos de sustentabilidade e indicadores para este FCD 

e no Quadro 18 as possíveis fontes de informação e técnicas de análise e avaliação previstas. 

 

Tabela 17 - Critérios, Objectivos e Indicadores para o FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana 

FCD Critérios de 
Avaliação 

Objectivos de 
Sustentabilidade Indicadores 

 
 
 

Qualidade de 
Vida e 

Requalificação 
Urbana 

População 

Criar espaços e equipamentos 
de utilização colectiva 
 
Melhorar a mobilidade urbana e 
acessibilidades 
 
Incentivar a criação de emprego 
 
Melhorar o acesso à habitação 

Área de equipamentos de utilização 
colectiva criados/valorizados 
 

Área de espaços verdes e de espaços 
urbanos (praças e largos) 
criados/valorizados  
 

eixos viários requalificados/construídos 
 

ciclovias construídas 
 

percursos pedonais construídos 
 

n.º de novas empresas na área do Plano 
 

% e n.º de habitações a custos 
controlados construídas 
 

área e % de espaços urbanizáveis por 
urbanizar 
 

n.º de novos edifícios licenciados 
 

n.º de edifícios recuperados 
 

n.º de espaços 
reabilitados/requalificados 

Urbanismo 

Desenvolvimento de uma área 
urbana contínua e enquadrada 
 
Aumentar a atractividade das 
zonas degradadas 
 
 

 

Tabela 18 - Fontes de Informação e Técnicas de Análise e Avaliação para o FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana. 
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FCD Possíveis Fontes de 
Informação Técnicas Previstas de Análise e Avaliação 

Qualidade de Vida 
e Requalificação 

Urbana 

Município de Faro 
 

Instituto Nacional de Estatística 
 

CCDR-Algarve 

 
Análise dos dados fornecidos pelos indicadores 
referidos 
 
 

 

Os objectivos do FCD “Qualidade de Vida e Requalificação Urbana” têm enquadramento no Quadro de 

Referência Estratégico definido, designadamente, na: 

• Agenda Territorial da União Europeia 2020 

o Apoiar o desenvolvimento integrado nas cidades, no meio rural e em áreas específicas; 

o Melhorar a conectividade territorial para os indivíduos, comunidades e empresas. 

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

o Valorização Equilibrada do Território; 

o Valorizar o papel das cidades como motores fundamentais de desenvolvimento e 
internacionalização, tornando-as mais atractivas e sustentáveis, de modo a reforçar o 
papel do sistema urbano nacional como dinamizador do conjunto do território. 

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

o Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de 
suporte à integração e à coesão territoriais; 

o Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos 
colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a 
coesão social. 

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

o Promover a urbanização faseada e programada, seja em situações de crescimento, seja 
de consolidação dos espaços urbanos; 

o Incentivar e concretizar a rede de percursos cicláveis da Região do Algarve, de forma a 
desenvolver um conjunto de infra-estruturas que estimulem o aumento da utilização de 
meios de transporte alternativos, nomeadamente a bicicleta, na realização das 
deslocações habituais e sejam potenciadoras de criação de um novo produto turístico. 

 

• Plano Estratégico de Faro 2025 

o Assegurar que as novas áreas de expansão urbana assumem elevados níveis de 

o qualidade urbanística; 

o Desenvolver espaços e áreas urbanas funcionais para tornar o concelho mais atrativo para 
viver e trabalhar; 
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o Criar novas áreas e espaços de lazer para incremento da vivência dos espaços públicos 
urbanos / promovendo o aparecimento de novas áreas qualificadas para a prática do 
desporto, do lazer e vivência urbana; 

o Assegurar uma mobilidade urbana mais sustentável/garantindo as acessibilidades, uma 
boa rede viária e um sistema de transportes públicos que promova a redução do recurso 
ao transporte individual. 

• Plano de Mobilidade Sustentável de Faro 

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

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

o Reduzir a necessidade de deslocação através de um urbanismo de proximidade. 

• Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil 

o Programar o crescimento urbano definindo uma estrutura coerente, devidamente 
dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento da 
população local; 

o Articular o edificado existente com as propostas definidas prevendo–se as terapêuticas de 
intervenção conducentes a uma beneficiação generalizada. 

• Plano de Urbanização do Vale da Amoreira 

o Estruturar uma área urbana periférica e desordenada, articulando as propostas do Plano 
com outros planos ou projectos com incidência na área de intervenção ou nas áreas 
circundantes; 

o Estabelecer uma gradual transição entre a área urbanizada e a Campina de Faro, 
nomeadamente através da demarcação de um Parque Verde bem dimensionado e de 
corredores verdes associados a percursos pedonais e cicláveis; 

o Realçar as potencialidades da área de intervenção para a revitalização urbana de Faro, 
visando a afirmação de uma nova centralidade através da localização de um núcleo de 
serviços especializados, actividades comerciais e áreas residenciais de elevada 
qualidade, ambientalmente enquadradas e sustentadas; 

o Estabilizar e requalificar as áreas residenciais existentes e contribuir para um maior 
equilíbrio equitativo no acesso à habitação. 

• Plano de Urbanização da Penha 

o promover a requalificação de eixos viários; 

o reforçar novas opções de acessibilidade à área do Plano; 

o promover uma efectiva mobilidade na área de intervenção, quer em termos rodoviários, 
transportes coletivos e circuitos pedonais e cicláveis; 

o garantir a disponibilidade de habitação para os vários segmentos populacionais e prever 
10% de habitação a custos controlados; 
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6.2.2 Situação actual 

População 

A população da área do Plano e sua envolvente encontra nesta zona (num raio de 1 km da zona central 
da área do Plano) um total de 36 equipamentos de utilização colectiva (Focus Group, Março de 2015). 

Dentro da área do Plano existem, construídos, 3 equipamentos escolares (Escola Jardim de Infância da 

Coopofa, Escola E.B. 1 + Jardim de Infância da Lejana, Escola E.B. 2,3 Dr. José Neves Júnior) e 2 

equipamentos de saúde (Centro de Saúde e Associação Portuguesa de Paralesia Cerebral) e, por construir 

existem 3 equipamentos de utilização colectiva ainda não definidos. Para além dos equipamentos 
existentes na área do Plano e na sua envolvente, existem ainda outros 12 propostos, mas não edificados, 

nos planos de ordenamento contíguos e/ou nas operações urbanísticas aprovadas. Contudo, existem 

equipamentos recreativos de exterior (nomeadamente parques infantis) degradados por falta de 

manutenção.  

As acessibilidades à área do Plano fazem-se pela rede rodoviária. Os eixos principais encontram-se na 

sua periferia (Estrada Sra. da Saúde - EM 518-1 a Oeste, Av. Calouste Gulbenkian a Sul, EN2 a Este). O 

interior da área apresenta sobretudo vias municipais locais urbanas de distribuição e de acesso. Na zona 

mais a Sul (entre a Escola E B 2,3 e a Av. Calouste Gulbenkian) essas vias permitem alguma articulação 
e continuidade entre os diversos espaços deste território, a Norte verifica-se uma maior ausência de 

ligações viárias e pedonais. A zona a Sul, por ter sido objecto de operações de loteamento conjuntas, 

permitiu a organização do “espaço-rua”, regulando a disposição do edificado e a ligação entre partes deste 

território.  

 A acessibilidade em transporte colectivo para a área do Plano é efectuada por várias linhas de transportes 

urbanos de Faro que atravessam a área e periferia do Plano, verificando-se mais oferta de linhas e horários 

a Sul, por esta se apresentar mais consolidada. De forma geral, pode-se dizer que esta área é bem servida 

por transportes públicos, havendo alguma diminuição da oferta ao fim-de-semana. 

Não existe actualmente uma rede de mobilidade suave implementada na área do Plano, com a presença 

de ciclovias. Apesar de existirem elementos que permitem uma mobilidade pedonal eficaz e segura, em 

algumas zonas verificam-se conflitos entre transições de passeios, estacionamentos e vias. 

 

A existência de vários equipamentos de utilização colectiva estruturantes, como as escolas públicas e o 

Centro de Saúde, contribuem para a existência de um grande número de empregos qualificados na área 

do Plano. A atractividade e exposição da Avenida Calouste Gulbenkian e, em menor escala, da Estrada 
Sra. da Saúde contribuíram para a implementação de empresas de serviços ao longo destes eixos de 

acesso.  
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Dos vários loteamentos existentes na área do Plano apenas um se destina a fogos a custos controlados, 
junto à Avenida Calouste Gulbenkian. 

 

Urbanismo 

O crescimento urbano na área do Plano tem sido desenvolvido por etapas, dependentes, na sua maioria, 
da iniciativa privada, através de operações de loteamento e de algumas operações urbanísticas. Os 

loteamentos foram delineados como estudos de conjuntos, tendo-se garantido a continuidade da estrutura 

viária entre os loteamentos e houve a preocupação em delinear quarteirões com uma métrica regular. O 
alinhamento de edifícios, em algumas situações, permitiu a consolidação de frentes urbanas (sobretudo 

na zona Sul do Plano).  

Apesar de terem sido executadas as vias, alguns equipamentos e zonas verdes, ao nível da edificação, 

algumas áreas ficaram "suspensas", sem a construção dos respectivos edifícios. Esta “interrupção” de 

espaços edificados e ausência de continuidade da organização funcional, cria dificuldade na leitura do 

espaço urbano e na percepção global da zona como estrutura espacial. A existência de elementos 

morfológicos, que não se interligam, que não se relacionam ou que apresentam descontinuidade nas suas 

relações, condicionam a presença de actividades urbanas e dificultam a leitura que se faz do território e 
da sua dimensão urbana. A forma como os elementos urbanos (edifícios, praças, fachadas, ruas) se 

organizam e articulam entre si, gera dificuldades na orientação pelo espaço urbano e na identificação das 

funções e actividades que aí se processam.  

A zona a sul do Plano é a que se encontra maioritariamente executada, sendo que a norte, devido às 

operações urbanísticas serem mais recentes, a consolidação ainda não é tão visível (Focus Group, Março 

2015). Esta área apresenta, contudo, uma forte atractividade e boas intervenções urbanas ao nível da 

Avenida Calouste Gulbenkian. A existência, entre outros, do Centro de Saúde, das Escolas E.B.1 e E.B. 

2,3 Dr. José Neves Júnior têm um efeito positivo na área do Plano. 

A análise efectuada revelou também que cerca de 78% da área do Plano encontra-se ocupada e/ou 

comprometida, estando apenas cerca de 23% livre de compromissos. 

Faz parte ainda da área, na zona centro/Nordeste, uma parcela com uso agrícola e uma área central muito 

desqualificada na envolvente ao depósito de água, onde vive, em barracas, uma população de etnia 

cigana. 

No desenvolvimento da 1ª fase, foram cartografados na área do Plano 338 edifícios, dos quais 40% 

destinam-se exclusivamente a habitação, 20% a equipamentos, 10% a habitação/comércio ou serviços 
(no piso térreo), 6% exclusivamente a comércio ou serviços, 1% a armazém e 23% não foram possíveis 
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de identificar. Dos edifícios existentes 47% têm apenas 1 piso, 25% 2 pisos, 10% 6 pisos, 10% 7 pisos, 
4% 8 pisos, 3% 4 pisos e 1% 3 pisos. O edificado de carácter habitacional mais recente apresenta, na sua 

generalidade entre 6 a 9 pisos, as habitações mais antigas têm entre 1 e 3 pisos, enquanto que os 

equipamentos apresentam 1/2 pisos.  

Relativamente ao estado de conservação, a equipa do Plano classificou os edifícios como em razoável 

estado de conservação (35%), pouco razoável (24%), muito razoável (2%), bom (15%), muito bom (11%), 

mau (5%) e ruínas (8%). 

  

6.2.3 Cenário 1 – Situação tendencial 

População  

A existência de equipamentos públicos de utilização colectiva, incluindo áreas verdes, do ponto de vista 
social, são importantes no sentido em que podem permitir (ou facilitar) a instalação de um conjunto de 

funções no território que promovam o bem-estar social. A existência de várias áreas afectas a 

equipamentos de utilização colectiva dentro e fora da área do Plano, ainda sem tipologia definida, permitem 

ir-se de encontro às necessidades concretas sentidas pela população na altura do seu desenvolvimento. 

Apesar da área do plano estar sujeita a loteamentos que de alguma forma podem permitir a continuidade 
e articulação entre os diversos espaços do território, sem a implementação de uma visão de conjunto, é 

menos provável que as acessibilidades na zona evoluam de modo a permitir a interligação de vias de 

mobilidade suave com as previstas nos Planos vizinhos, os compromissos urbanísticos para a zona podem 

comprometer a concretização do troço da 3ª circular de Faro e a uniformização das redes viárias, 

nomeadamente ao nível de passeios, estacionamento, arborização, etc., torna-se também mais 

complicado gerir os conflitos existentes ao nível de transições de passeios, estacionamentos e vias.  

O desenvolvimento dos loteamentos que se encontram previstos, muitos deles já licenciados, para a área 

em estudo vai, forçosamente, levar a um maior afluxo de pessoas a esta zona, o que implica uma maior 
circulação pedonal e de tráfego rodoviário.   

Caso se verifique um acréscimo de tráfego na área do Plano, as vias rodoviárias internas têm ainda 

capacidade disponível, continuando a existir boas condições de circulação. Excepção feita para a zona 

Norte do Plano, nomeadamente a via de acesso à Escola E.B.1, que será substituída pela continuação da 

Av. 25 de Abril (Focus Group, Março de 2015).  

Apesar de existirem vários loteamentos já licenciados (e ainda não executados), estes não têm prevista a 

disponibilização de fogos a custos controlados.  
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Urbanismo 

Os loteamentos aprovados para a área do Plano, e outros que venham a ser aqui aprovados e 
implementados, podem vir a dar a esta área uma forma urbana mais contínua do que a actualmente 

presente. Contudo, o reforço da urbanidade e consolidação urbana está, sobretudo, dependente da 

organização dos elementos morfológicos (ruas, praças, fachadas, etc.) e da potenciação das ligações 

espaciais entre os mesmos. Este tipo de unidade está muito dependente  da implementação de um 

instrumento de gestão territorial que defina as directrizes necessárias à sua execução. O mesmo sucede 
com a recuperação, integração e aumento da qualidade urbana das zonas mais degradadas. 

 

6.2.4 Análise SWOT 

A análise SWOT pretende identificar o diagnóstico geral e o resumo das características ambientais e das 
tendências existentes ao nível da área do Plano, reunindo para isso um conjunto de elementos associados 

ao FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana (Quadro 19). 

 

Tabela 19 - Análise SWOT para o FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana. 

QUALIDADE DE VIDA E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Centralidade da área face às novas áreas de expansão 
previstas 

Boa cobertura de equipamentos de utilização coletiva 

Vasta oferta potencial de espaços para habitação 

Existência de um grande número de empregos 
qualificados na área 

Zonas de forte atractividade e boas intervenções 
urbanas 

Ligações francas com as áreas exteriores ao plano e 
inter-regionais 

Equipamentos recreativos de exterior com sinais de 
degradação 

Zonas desqualificadas e com barracas 

Ausência de rede de mobilidade suave que atravesse 
todo o espaço e se articule com espaços vizinhos 

Dificuldade na perceção das funções e das actividades 

Pontos de conflito em áreas chave do plano 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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Obras de urbanização parcialmente executadas e 
outras já licenciadas 

Possibilidade de adequar equipamentos previstos a 
necessidades concretas 

Falta de uma visão de conjunto para a área que 
permita a sua permeabilidade e interligação com áreas 
vizinhas 

Ausência de mobilização dos agentes privados, para a 
continuação da consolidação do território, já 
comprometido 

Caducidade de compromissos urbanísticos 

Incapacidade para a execução das novas 
infraestruturas as e/ou reforço das existentes 

Existência de licenças de loteamento com conteúdo 
desenquadrado da actual legislação 

 

6.2.5 Cenário 2 – Implementação do Plano 

População 

Apesar de existirem na área do Plano um total de 5 equipamentos de utilização colectiva construídos 

(destacando-se as escolas e o Centro de Saúde) e outros 3 por construir, ainda sem utilização definida, 
estando ainda outros previstos em compromissos urbanísticos, perfazendo uma área de 50.125,84 m2, o 

Plano destina a esta tipologia mais 9.768,01 m2.  Para além disso, também está previsto o usufruto pela 

população dos espaços verdes de enquadramento e de recreio e lazer e das praças e largos, para diversos 

tipos de actividades ao ar livre.  

Ao nível da mobilidade e da acessibilidade, o Plano prevê: 

• A criação de ligações com a área envolvente, ao nível da rede viária, pedonal e ciclável, 
salvaguardando a lei das acessibilidades; 

• Melhoramentos na rede viária existente e reordenamento do estacionamento; 

• A integração dos diversos equipamentos com a rede ciclável prevista; 

• Garantir a concretização do troço da 3ª circular de Faro; 

As medidas previstas no Plano de Pormenor da Lejana, vão de encontro aos requisitos do PROT-Algarve 

no âmbito da estruturação das redes de transportes, são eles: 

• Incentivar e concretizar a rede de percursos cicláveis da Região do Algarve, de forma a 
desenvolver um conjunto de infra-estruturas em interligação com a rede europeia de ciclovias, que 
sejam susceptíveis de estimular o aumento da utilização de meios de transporte alternativos, 
nomeadamente a bicicleta; 

• As faixas para a construção de ciclovias/percursos cicláveis devem ser previstas em todas as 
figuras de plano e projectos que regulamentam as operações urbanísticas no território, ou seja, 
nos planos de urbanização, nos planos de pormenor, nos alvarás de loteamento, nos projectos de 
construção e melhoramento da rede rodoviária regional e nas demais intervenções sobre o 
território;  
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• Promover a interligação entre a rede de vias cicláveis e os centros urbanos, particularmente nas 
áreas com maior interesse turístico, cultural e patrimonial. 

 

A implementação do Plano pode vir a contribuir para um melhor sistema de transportes públicos, em virtude 
da maior necessidade de movimentação de pessoas para esta zona. Contudo, irá verificar-se um 

acréscimo de tráfego rodoviário à área em questão, quer de veículos ligeiros, quer de pesados.  

Para além de espaços habitacionais, o Plano de Pormenor da Lejana prevê também a criação de espaços 

para comércio, hotelaria, actividades acessórias industriais e serviços, o que irá aumentar a oferta de 

empregos na área do Plano. Os espaços para comércio e serviços serão localizados, preferencialmente, 

nos edifícios de habitação coletiva ao nível do piso térreo e no primeiro piso, de forma a potenciar a 

diversidade morfológica e tipológica destas áreas, criando uma zona de usos mistos. As actividades 

acessórias industriais apenas podem ser localizadas ao nível do piso térreo. Na zona Norte está previsto 
um estabelecimento hoteleiro com capacidade máxima de 90 unidades de alojamento, associado a um 

pequeno centro de congressos. 

O Plano prevê ainda que, do máximo de 1682 fogos previstos, 168 sejam destinados a  habitação a custos 

controlados, ou seja, cerca de 10%.  

 

Urbanismo 

O Plano de Pormenor da Lejana pretende estruturar este espaço urbano da cidade de Faro através de: 

• Criação de uma malha de quarteirões, consolidada pela localização de espaços habitacionais e 
outros usos compatíveis, como comércio, actividades acessórias industriais, hotelaria e serviços; 

• Incremento da circulação pedonal e criação de espaços livres de circulação no interior dos 
quarteirões; 

• Espaços pedonais e de utilização colectiva física e visualmente "ligados" entre si, proporcionando 
desafogo, qualidade urbana e permitindo uma vivência do espaço exterior; 

• Criação de uma rede de praças e de pátios de utilização colectiva (privados do ponto de vista 
administrativo) que permitam uma utilização informal destes espaços; 

• Estabilização da rede viária. 

 

Assim, é de prever a melhoria da atractividade da área do Plano, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida, tendo em conta a melhoria das condições de conforto de utilização do espaço exterior e o melhor 

enquadramento cénico do espaço edificado.  
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6.2.6 Oportunidades e Riscos 

A identificação das oportunidades e riscos são um método de avaliação da medida em que os valores 
ambientais associados ao FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana serão afectados com a 

implementação do Plano de Pormenor da Lejana. No Quadro 20 são apresentadas as principais 

oportunidades e riscos resultantes dos principais impactes, positivos e negativos, produzidos pela 

implementação do Plano. 

 

Tabela 20 - Oportunidades e riscos identificados para o FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana. 

QUALIDADE DE VIDA E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

OPORTUNIDADES RISCOS 

Melhoria da segurança pedonal e melhoramento da 
mobilidade 

Melhor enquadramento cénico do espaço edificado 

Aumento da atractividade do território 

Criação de ligações com a área envolvente, ao nível da 
rede viária, pedonal e ciclável 

Integração dos diversos equipamentos com a rede 
ciclável prevista 

Garantir a concretização do troço da 3ª circular de Faro 

Criação das condições para a requalificação do espaço 
público 

Integração de usos e funções complementares à 
habitação e compatíveis com a mesma 

Reorganização e implementação de uma estrutura 
urbana coerente e equilibrada 

Implementação de fogos a custos controlados 

Acréscimo de tráfego rodoviário 

Necessidade de promover alterações às licenças de 
loteamento para execução das 
infraestruturas 

6.2.7 Análise do cumprimento dos objectivos dos planos e programas do QRE  

Neste ponto pretende-se avaliar os potenciais contributos do Plano de Pormenor na prossecução dos 
objectivos dos planos e programas do QRE seleccionados para este FCD (Quadro 21), com base na 

evolução dos objectivos de sustentabilidade identificados após a implementação do Plano (sempre que tal 

seja possível).  

 

Tabela 21 - Tendência de evolução dos objectivos de sustentabilidade com a implementação do Plano e cumprimento dos 
objectivos dos Planos e Programas do QRE para o FCD Qualidade de Vida e Requalifi-cação Urbana. 
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Legenda: 

#O objectivo de sustentabilidade tende a ter uma evolução positiva com a implementação do PP 
$O objectivo de sustentabilidade tende a ter uma evolução negativa com a implementação do PP 

"O objectivo de sustentabilidade fica estável ou não se consegue prever a evolução com a implementação do PP 

+ A implementação do PP vai de encontro aos objectivos do Plano ou Programa 

- A implementação do PP afasta-se dos objectivos do Plano ou Programa 

+/- A implementação do PP vai parcialmente de encontro aos objectivos do Plano ou Programa 

 

Da análise do Quadro 21 verifica-se que nenhum dos objectivos de sustentabilidade tende a ter uma 

evolução negativa com a implementação do Plano. Relativamente ao alcance dos objectivos dos Planos 

e Programas do QRE identificados para este FCD, a implementação do Plano tem um efeito favorável em 

todos eles. 

6.2.8 Programa de seguimento 

Após a inventariação dos efeitos esperados pela implementação do Plano de Pormenor da Lejana para o 

FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana, em termos de ambiente e sustentabilidade, apresenta-

se, como a metodologia de AAE o indica, um conjunto de medidas que visam a sustentabilidade do Plano. 

Essas medidas foram divididas em Medidas de Prevenção e Medidas de Controlo. As Medidas de 

Prevenção defendem uma atitude preventiva e pró-activa na resolução dos problemas ambientais e 
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Criar espaços e equipamentos de 
utilização colectiva 
 
Melhorar a mobilidade urbana e 
acessibilidades 
 
Incentivar a criação de emprego 
 
Melhorar o acesso à habitação 
 
Desenvolvimento de uma área urbana 
contínua e enquadrada 
 
Aumentar a atractividade das zonas 
degradadas 

 

# 
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# 

Agenda Territorial da UE 2020 + 

Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 

+ 

Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território 

+ 

Plano Regional de Ordenamento 
do Território do Algarve 

+ 

Plano Estratégico de Faro 2025 + 

Plano de Mobilidade Sustentável 
de Faro 

+ 

PP do Sítio da Má Vontade e 
Pontes de Marchil 

+ 

PU do Vale da Amoreira + 

Plano de Urbanização da Penha + 
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pretendem potenciar os efeitos positivos a alcançar com a implementação do Plano quando estes se 
verifiquem.  

As Medidas de Controlo pretendem que o acompanhamento da implementação do Plano possa ser 

efectivo, permitindo, sempre que possível, uma comparação com a situação de referência ou com as metas 

propostas.  

 

Medidas de Prevenção 

• privilegiar acções no espaço público envolvente ao edificado que o valorizem; 

• promover uma boa rede de transportes colectivos que sirvam a área do Plano, quer as zonas já 
existentes, quer a construir; preferencialmente movidos a combustíveis menos poluentes; 

• envolver a população local em projectos de requalificação e embelezamento do seu bairro. 

 

Medidas de Controlo  

A monitorização dos indicadores apresentados neste relatório é imprescindível para que se acompanhe a 
evolução das tendências e se avalie a sustentabilidade do Plano. São apresentados no Quadro 22 os 

vários indicadores a aplicar à área do Plano para avaliar este FCD, a sua unidade de medida, a frequência 

das medições a realizar e valores referência ou actuais e metas, sempre que se justificar.  

 

Tabela 22 - Indicadores para a monitorização do FCD Qualidade de Vida e Requalificação Urbana 

Indicadores Unidade de 
Medida 

Frequência 
de medições 

Valor 
referência/ 

actual 
Meta 

Área de equipamentos de utilização 
colectiva criados/valorizados m2 De 3 em 3 

anos 50.125,84 m2 Plano – 9.768,01 
m2 

Área de espaços verdes e de espaços 
urbanos (praças e largos) 
criados/valorizados  

m2 
De 3 em 3 

anos 19.832,60 m2 31.726,52 m2 

 Eixos viários 
requalificados/construídos  m2 

De 3 em 3 
anos - 9.975,80 m2 

Ciclovias construídas m2 
De 3 em 3 

anos - 1.692,46 m2 

Percursos pedonais construídos m2 
De 3 em 3 

anos - 19.650,10 m2 

Novas empresas área do Plano 

 
n.º 

De 3 em 3 
anos - - 

Habitações a custos controlados 
construídas % e n.º 

De 3 em 3 
anos - 10% - 168 
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Área e % de espaços urbanizáveis por 
urbanizar m2 e % 

De 3 em 3 
anos 

Compr. Urb. 
15.870,63 m2 

Compr. Urb. e 
Plano – 49.708,74 

m2 (100%) 

Novos edifícios licenciados n.º 
De 3 em 3 

anos - - 

Edifícios recuperados n.º 
De 3 em 3 

anos - - 

Espaços reabilitados/requalificados n.º 
De 3 em 3 

anos - - 

 

6.3 QUALIDADE AMBIENTAL  

6.3.1 Objectivos do FCD e breve descrição 

Este Factor Crítico para a Decisão avalia a forma como o Plano afecta e influencia as condições globais 
da qualidade do ambiente, nomeadamente a protecção dos recursos hídricos, a produção de resíduos, o 

ruído e a qualidade do ar. Este Factor integra ainda a componente dos riscos ambientais e tecnológicos e 

avalia assim em que medida os seus efeitos podem ser mitigados pelas estratégias do Plano. 

No Quadro 23 são apresentados os critérios, objectivos de sustentabilidade e indicadores para este FCD 
e no Quadro 24 as possíveis fontes de informação e técnicas de análise e avaliação previstas. 

 

Tabela 23 - Critérios, Objectivos e Indicadores para o FCD Qualidade Ambiental. 

FCD Critérios de 
Avaliação Objectivos de Sustentabilidade Indicadores 

Qualidade 
Ambiental 

Recursos 
Hídricos 

Assegurar a implementação de 
redes de abastecimento de água 
e drenagem e tratamento de 
águas residuais 
 
Promover o uso eficiente de 
água 
 
Garantir que os caudais de 
águas pluviais geradas na área 
do Plano são adequados aos 
usos existentes e previstos nas 
áreas envolventes, bem como 
aos sistemas de saneamento 
 
Contribuir para a não 
degradação da qualidade da 
água subterrânea através do uso 
de nitratos nos espaços verdes 

 
n.º de novos ramais ligados às 
infraestruturas públicas de 
abastecimento de águas na área do 
plano  
 
n.º de novos ramais ligados às 
infraestruturas de drenagem de águas 
residuais na área do plano  
 
capacidade (hab.eq) da ETAR que trata 
os efluentes da área do Plano e novos 
hab.eq na área do Plano 
 
população x volume de  água consumida 
para fins domésticos 
 
volume água consumida para rega / área 
de espaços verdes  
 Resíduos Promover uma correcta gestão 

dos resíduos produzidos 
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Ruído 
Diminuir a exposição da 
população a elevados índices de 
ruído 

coeficiente entre caudal de águas 
pluviais gerado e caudal da situação de 
referência 
 
concentração de nitratos na água 
subterrânea 
 
total de resíduos produzidos/1000 hab 
 
% de resíduos enviados para reciclagem 
do total de RSU produzidos 
 
n.º de ecopontos/1000 hab 
 
n.º de reclamações relativas ao ruído  
 
n.º de queixas da população 
relativamente à qualidade do ar 
 
Custos da ocorrência de fenómenos 
naturais extremos, ou nº de pessoas 
afectadas, ou área afectada 
 
Custos da ocorrência de incidentes 
tecnológicos ou antropogénicos, ou nº de 
pessoas afectadas, ou n.º de autos de 
notícia 
 
medidas para a prevenção de efeitos dos 
sismos 

Qualidade do Ar Manutenção da qualidade do ar 

 Riscos 
Ambientais e 
Tecnológicos 

Prevenir e minimizar a 
ocorrência de potenciais eventos 
naturais extremos 
 
Prevenir e minimizar a 
ocorrência de potenciais 
incidentes tecnológicos ou 
antropogénicos 
 

 

Tabela 24 - Fontes de Informação e Técnicas de Análise e Avaliação para o FCD Qualidade Ambiental. 

FCD Possíveis Fontes de 
Informação Técnicas Previstas de Análise e Avaliação 

Qualidade 
Ambiental 

Município de Faro 
 

Águas do Algarve, S.A. 
 

Fagar, E.M. 
 

Algar, S.A. 
 

Autoridade Nacional de 
Protecção Civil 

Análise dos dados fornecidos pelos indicadores referidos, 
bem como pelas fontes de informação 

 
Análise dos dados fornecidos pelo mapa de ruído 

 
Consulta de informação relativa a riscos e à sua prevenção 

 

Os objectivos do FCD “Qualidade Ambiental” têm enquadramento no Quadro de Referência Estratégico 
definido, designadamente, no: 
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• Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 

o Assegurando ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do território, prevenir 
riscos naturais e tecnológicos. 

• Portugal 2020 

o Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

o Apoio à transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores;  

o Promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão  dos riscos;  

o Preservação e proteção do ambiente e promoção da utilização eficiente dos recursos. 

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

o Melhor Ambiente e Valorização do Património 

o Assegurar um modelo de desenvolvimento que integre a conservação e gestão 
sustentável dos recursos naturais, por forma a que o património natural seja evidenciado 
como factor de diferenciação positiva; 

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

o Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar 
os riscos; 

o Gestão integrada da água; 

o Avaliar e prevenir os factores e as situações de risco; 

• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEN-SAAR 
2020) 

o Protecção do ambiente, melhoria da qualidade das massas de água; 

o Cumprimento do normativo; 

o Redução da poluição urbana nas massas de água; 

o Melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água; 

o Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais. 

• Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020) 

o Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis; 

o Optimizar e alargar, quando justificável para a eficácia do serviço, as redes de recolha 
selectiva, promovendo a proximidade ao utilizador, especialmente no que concerne aos 
resíduos de embalagens, REEE, pilhas e acumuladores usados e óleos alimentares 
usados. 

• Plano Nacional da Água (2015) 

o Garantir bom estado/bom potencial de todas as massas de água, superficiais, 
subterrâneas, costeiras e de transição, evitando qualquer degradação adicional; 

o Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as populações, as 
actividades económicas e os ecossistemas; 
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o Aumentar a eficiência da utilização da água, reduzindo a pegada hídrica das actividades 
de produção e consumo e aumentando a produtividade física e económica da água; 

o Promover a resiliência e adaptabilidade dos sistemas hídricos, naturais e humanizados, 
para minimizar as consequências de riscos associados a alterações climáticas, 
fenómenos meteorológicos extremos e outros eventos. 

• Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 

o Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as necessidades vitais e a 
qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento do país, tendo como 
objetivos complementares a redução da poluição das massas de água e a redução do 
consumo de energia; 

o Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, contribuindo para a minimização dos 
riscos decorrentes da carência de água em situação hídrica normal, potenciada durante 
os períodos de seca. 

• Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 2013-2016 

o Mobilidade Urbana, que abrange as medidas relacionadas com a necessidade de 
incentivar a utilização de transportes coletivos e de modos suaves de transporte em 
detrimento de transporte individual motorizado, com um enfoque particular nas zonas 
urbanas; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do 
Algarve (PGBRH8) 

o Promover a protecção e recuperação do bom estado dos recursos hídricos; 

o Promover o uso sustentável dos recursos hídricos; 

o Aumentar o nível de protecção de pessoas e bens face a situações de riscos; 

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

o Assegurar a conservação, a recuperação e valorização da rede hidrográfica; 

o Alcançar o bom estado das águas superficiais e subterrâneas; 

o Garantir o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos; 

o Cumprir as metas estabelecidas para o abastecimento público e para o tratamento de 
águas residuais 

• Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Faro: 

o Os instrumentos de gestão territorial devem estabelecer os comportamentos susceptíveis 
de imposição aos utilizadores do solo, tendo em conta os riscos para o interesse público 
relativo à protecção civil, designadamente nos domínios da construção de infra-estruturas, 
da realização de medidas de ordenamento e da sujeição a programas de fiscalização. 
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6.3.2 Situação actual 

Recursos hídricos 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos a área do Plano integra o sistema aquífero M12 – 
Campina de Faro. O sistema aquífero da Campina de Faro é limitado a Norte pelas formações menos 

permeáveis do Cretácico. A Sul é limitado pelo mar, para Este estende-se até Olhão e para Oeste contacta 

com o Sistema Aquífero de Quarteira, sendo provável a existência de conexão hidráulica entre eles 

(Almeida et al., 2000). A área deste sistema é de 86,4 km2. Neste sistema aquífero os depósitos 

aluvionares e plistocénicos constituem um aquífero livre superficial recarregado directamente a partir da 
precipitação, enquanto que as formações miocénicas adjacentes constituem um aquífero confinado, 

multicamada, recarregado de forma indirecta. De acordo com Almeida et al. (2000), os dois aquíferos são 

independentes, existindo uma camada confinante que os separa. No entanto, este autor não exclui a 

hipótese de existirem conexões hidráulicas nalgumas zonas, onde essa camada confinante possa não 

estar presente. Estas conexões podem ser importantes no que respeita à qualidade da água subterrânea, 

pois permite a contaminação do aquífero Miocénico, relativamente bem protegido, por águas do aquífero 

superficial, que é bastante vulnerável à contaminação devido às actividades agrícolas e pecuárias, 

nomeadamente à contaminação por nitratos. 

 Relativamente à vulnerabilidade do sistema aquífero da Campina de Faro à poluição, em virtude de grande 

parte da recarga do aquífero ser efectuada directamente através da precipitação, considera-se que, em 

geral, estamos perante um sistema aquífero de vulnerabilidade média a alta.  

De acordo com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve (PGBHRH8), o estado químico do aquífero da Campina de Faro é medíocre, estando 

cerca de 61% da área subterrânea afectada com nitratos, sendo o Subsistema de Faro aquele onde os 

problemas de qualidade são mais significativos. A concentração média de nitratos na massa de água 

subterrânea é de cerca de 88 mg/l. O PGBHRH8 constatou que dos 24 pontos com análises de nitratos, 
no período de 2007 a 2009, 14 encontravam-se acima do valor de classificação de 50 mg/l, com a margem 

de segurança considerada (45 mg/l). Cerca de 46% da área da massa de água subterrânea está incluída 

na Zona Vulnerável de Faro segundo as delimitações apresentadas na Portaria n.º 164/2010, de 16 de 

Março.  

Na área do Plano de Pormenor apenas existem duas captações identificadas, um poço e um furo vertical. 

Apesar de existirem muitas captações nas proximidades, a maior parte delas são poços. 

Da análise efectuada dos dados disponíveis no SNIRH para os parâmetros de qualidade da água para o 
período 1995/2014, nas captações existentes na área em estudo, nomeadamente condutividade, cloretos, 

nitratos e pH, verificou-se que para a condutividade e para os nitratos eram infringidos os valores do Anexo 

I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Relativamente à condutividade, desde 1995 que os valores 
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se situam acima do Valor Máximo Recomendado (1000 µS/cm, 20ºC) para águas para consumo humano, 
os nitratos apresentam desde 1995 valores sistematicamente acima dos Valores Máximos Admissíveis 

para águas para consumo humano (50 mg/l), apesar de entre 2006 e 2009 os valores terem diminuído, 

nos últimos 6 anos voltou a verificar-se uma subida mantendo-se a concentração de nitratos acima dos 

150mg/l. 

O nível piezómetrico das estações na área em estudo, regra geral, tem vindo a aumentar desde meados 

da década de 90, o que pode estar relacionado com a diminuição da actividades agrícola e com restrições 

à abertura de novos furos para abastecimento de água. 

Regra geral, a qualidade da água do sistema aquífero da Campina de Faro classifica-se como >A3. Os 

parâmetros responsáveis por esta classificação no ponto mais próximo da área em estudo são a 

condutividade eléctrica e os nitratos.  

Esta classificação em categorias, segundo o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, tem por base 

esquemas de tratamento distintos, de forma a tornar aptas para o consumo humano as águas classificadas 

nas diferentes categorias. A classe A3 necessita de tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 

A rede hidrográfica da área em estudo é composta por três linhas de água de regime sazonal que 

pertencem à sub-bacia hidrográfica da Ria Formosa. As linhas mais a Oeste drenam directamente para a 
Ria. Uma das linhas de água atravessa longitudinalmente a zona do plano de Este para Oeste (perto da 

rua "Lejana de Cima" até à rotunda "Cidade da Praia"), a outra atravessa o Plano na área Oeste, entre a 

Rua "Dr. Emílio" e o acesso à quinta Cipriano. A terceira linha de água drena para a Ribeira das Lavadeiras 

e situa-se na zona mais a Este do Plano, entre a “rua do Alportel” e a rua “Lejana de Cima”. 

 Estas linhas de drenagem não apresentam qualquer expressão dentro da Sub Bacia da Ria Formosa, 

tanto pela área que representam, como pelos caudais em causa. Durante as últimas décadas estes cursos 

de água foram muito alterados no seguimento dos processos de edificação urbana, correspondendo hoje 

a fragmentos dispersos de uma estrutura hídrica retalhada. 

As zonas por onde passam as linhas de água são pouco profundas, sem depressões ou vales bem 

marcados. Há alguns locais em que as linhas de drenagem são quase imperceptíveis devido à fisiografia 

pouco acidentada e a terem sido parcialmente canalizadas ou aterradas.  

 De acordo com o relatório de diagnóstico e caracterização (Focus Group, Março de 2015) elaborado na 

1ª fase do Plano, nos planos adjacentes ao Plano de Pormenor da Lejana, verifica-se que a continuidade 

das linhas de escorrência de águas pluviais estão comprometidas. Em observação dos referidos planos, 

parece que apenas no Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil é contemplada a 
preservação parcial do troço que se inicia perto da Rua da Lejana de Cima, mas o qual é interrompido, 

não se verificando ligação a céu aberto à Ria. As restantes linhas de água não são visíveis nos planos 
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contíguos, pelo que não se entende se estas são canalizadas, reperfiladas ou outra situação face à 
situação actual do terreno. No Plano Verde, na estrutura ecológica fundamental, apenas se verifica a 

delimitação da linha de água e respectiva faixa de proteção de 10m, na linha de água que nasce na Rua 

Dr. Emílio e o acesso à quinta Cipriano. 

O abastecimento de água na área do Plano é efectuado pela empresa Águas do Algarve, S.A. que é a 

concessionária, em regime de exclusividade, da exploração e da gestão, do “Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água do Algarve (SMAAA)”. De acordo com a página electrónica da FAGAR E.M. 

(acedida em Janeiro de 2016), em 2015 foram efectuadas 159 amostragens de controlo da qualidade da 
água distribuída pela rede pública do concelho de Faro, que deram lugar a 1362 análises a vários 

parâmetros da qualidade da água. Dessas análises não se verificaram resultados superiores aos valores 

paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente os referentes 

à concentração de Escherichia coli e bactérias coliformes. Tendo sido esses resultados verificados, 

obtendo-se para todos os casos valores conformes com o Decreto-Lei mencionado. 

Relativamente à rede de distribuição de água, a área analisada possui, segundo a equipa do Plano, 

capacidade de reserva e de pressurização instalada, existindo um reservatório apoiado com a respectiva 

central de bombagem e, ainda, um reservatório elevado, a partir do qual se faz a alimentação gravítica do 
sistema. A equipa concluiu que, em termos gerais, considerando a hipótese de um aumento da procura de 

água por parte da rede geral, diminuindo as fugas de água do sistema pela substituição de tubagens 

antigas e fechando as malhas, o sistema está bem concebido e adaptável a solicitações futuras.  Contudo, 

a FAGAR E.M. pretende ampliar a área do depósito de água, de forma a ir de encontro a necessidades 

futuras de água da área da cidade por este abastecida. 

De acordo com dados do INE, em 2009 (último ano disponível) o consumo de água por habitante, em Faro, 

situava-se nos 71 m3/ano. 

Relativamente à rede de drenagem de águas residuais domésticas, a equipa concluiu que a sua 
abrangência é bastante grande, sendo que qualquer expansão na mesma não terá grandes impactos na 

rede existente. 

Contudo, relativamente à rede de drenagem de águas pluviais a equipa concluiu que não terá sido tido em 

conta a impermeabilização futura dos lotes a montante, levando a que o sistema entre em sobrecarga, ao 

intervir-se a montante, caso não sejam utilizados sistemas de retenção da água pluvial.  

Os efluentes da área do Plano são tratados na remodelada ETAR de Faro Noroeste. Nesta ETAR, segundo 

o site da Algar S.A. (acedido em Fevereiro de 2016) o anterior sistema de lagunagem foi eliminado, devido 
à insuficiência de espaço para a sua ampliação, dado o elevado aumento da sua capacidade (cerca de 

400%). A nova ETAR foi concebida para uma capacidade de tratamento de 44.530 hab.eq.. e tem como 

ano horizonte de projecto 2033. A área servida pelas suas instalações abrange parte das freguesias de 
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Almancil e de São Clemente, do Município de Loulé e parte das freguesias de Santa Bárbara de Nexe, 
Conceição e União de Freguesias Sé e São Pedro, no Município de Faro e a globalidade da freguesia do 

Montenegro. O esquema de tratamento preconizado desenvolve-se segundo duas linhas, baseia-se num 

sistema de tratamento biológico por lamas activadas, em regime de arejamento prolongado, em dois 

reactores biológicos com a configuração de vala de oxidação e com arejadores de superfície. 

  

Resíduos 

A exploração e gestão do sistema multi-municipal de resíduos sólidos urbanos do Algarve é da 
responsabilidade da ALGAR-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. A recolha dos resíduos 

sólidos indiferenciados do concelho de Faro e, consequentemente, da área em estudo, é da 

responsabilidade da FAGAR, E.M., enquanto que os materiais de recolha selectiva efectuada através de 

ecopontos são recolhidos pela ALGAR, S.A. Os resíduos indiferenciados são encaminhados para o aterro 

sanitário localizado no Barranco do Velho (Loulé) e os materiais de recolha selectiva são encaminhados 

para a estação de triagem de São João da Venda. 

 Na área do Plano podem-se encontrar ecopontos e contentores para resíduos indiferenciados (Anexo III) 

com diferentes tipologias (contentores enterrados, contentores superficiais), alguns deles em mau estado 
de conservação e outros sem qualquer enquadramento paisagístico. Ao todo, encontram-se na área do 

Plano 50 contentores para resíduos indiferenciados (28 superficiais e 22 subterrâneos) e 10 ecopontos. 

Assim, considerando que, de acordo com os Censos 2011, na área do Plano existem cerca de 2656 

habitantes (ver capítulo 4.9), verifica-se um índice de 3,76 ecopontos por 1000 habitantes e perto de 19 

contentores de resíduos indiferenciados por 1000 habitantes. 

De acordo com a FAGAR E.M., a capitação diária de resíduos sólidos urbanos por habitante, no concelho, 

foi de 1,49 Kg RSU hab/dia em 2012 . Enquanto que das 39.734,34 toneladas de resíduos produzidos 

apenas 11,8% foram encaminhados para recolha selectiva. 

 

Ruído 

No âmbito da 1ª Fase do Plano de Pormenor da Lejana (Caracterização e Diagnóstico) foi efectuado um 
Mapa de Ruído da situação existente por uma empresa certificada para o efeito. Contudo, atendendo à 

entrada em funcionamento da nova variante de Faro, que retirou muito tráfego rodoviário à Avenida 

Calouste Gulbenkian e à EN2, e atendendo ao facto de nesta Avenida ter sido introduzida sinalização de 
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controlo de velocidade de circulação, foi efectuado um novo estudo. São as conclusões desse novo estudo 
que aqui se apresentam.  

De acordo com a equipa que elaborou o Estudo de Ruído, a principal fonte de ruído é o tráfego rodoviário. 

A área do Plano sofre influência essencialmente do tráfego da Av. Calouste Gulbenkian, da Rua do Alportel 

(N2) e da Estrada da Sr.ª da Saúde, e de forma menos expressiva do tráfego local. De referir que, o troço 

da EN2 (Rua do Alportel) com influência na área do Plano encontra-se identificado como Grande 

Infraestrutura de Transpor-te Rodoviário, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente.  

 A EN2 (Rua do Alportel) está sob gestão direta da Infraestruturas de Portugal, S.A, e esta entidade 
elaborou o respetivo Mapa Estratégico de Ruído e o subsequente Plano de Acção, que actualmente está 

em fase de discussão publica. 

 Segundo a equipa técnica, considerando não só princípios acústicos, mas todos aqueles que influenciam 

a vocação do uso do solo, foi definido classificar o perímetro do Plano de Pormenor da Lejana como Zona 

Mista. Assim, foram desenvolvidos Mapas de Conflitos da situação actual para a área com base no modelo 

acústico desenvolvido (Anexo III). 

Os Mapas de Conflitos elaborados permitem verificar que considerando a área do Plano como zona mista, 

apenas se verificam incompatibilidades na imediata envolvente da Av. Calouste Gulbenkian, e da EN2/Rua 
do Alportel. Segundo a equipa técnica, a análise efectuada tem por base os Mapas de Conflitos realizados 

à escala do Plano de Pormenor, com uma malha de cálculo de 5x5 metros, o que comporta incertezas não 

negligenciáveis, pelo que a mesma deverá ser encarada como uma perspetiva macroscópica de 

incidências de conflitos, e não como uma perspetiva pormenorizada de conflitos conducente com a 

definição de planos de redução de ruído nos locais em causa. 

 

Qualidade do Ar 

Dados da Agência Portuguesa de Ambiente (QualAr – Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar), 
revelam que a qualidade do ar na estação mais próxima da área em estudo (Estação Joaquim de 

Magalhães) apresenta-se, de modo geral, boa. Não se tendo verificado incumprimento dos valores 

legislados, em 2014. 

De acordo com a mesma base de dados, o índice anual da qualidade do ar entre 2001 e 2012 para a 

Estação Faro-Olhão (resulta da aglomeração da estação Afonso III e Joaquim de Magalhães em Faro), 

em número de dias, tem tido o maior registo na categoria “bom”, apenas em 2005 e 2007 houve dois 

registos da existência de um dia em que a qualidade foi classificada como “mau”. 
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Na zona envolvente à área do Plano de Pormenor, as fontes de poluição do ar mais importantes são o 
Aeroporto de Faro, sobretudo por se tratar de um aeroporto com elevado tráfego aéreo, maioritariamente 

na época estival, e o tráfego rodoviário. Não se verificou a existência de indústrias poluentes na área do 

Plano.  

A área do Plano é delimitada por importantes eixos rodoviários de acesso a Faro e de deslocação dentro 

da cidade, são eles a EN2/Rua do Alportel, a Estrada da Sra. da Saúde e a Av. Calouste Gulbenkian. 

Contudo a abertura recente da Variante a Faro veio descongestionar alguns destes eixos, em particular a 

Av. Calouste Gulbenkian. Dentro da área do Plano o tráfego rodoviário é mais reduzido que na sua 
periferia, em virtude de não estar-mos perante uma área de atravessamento, apesar do afluxo de tráfego 

ao Centro de Saúde e escolas ser intenso.  

A área de implementação do Plano de Pormenor, poderá apresentar sinais de degradação pontual da 

qualidade do ar, sobretudo na sua periferia, devido ao tráfego rodoviário. Contudo, a qualidade do ar na 

zona do Plano não deve apresentar condições preocupantes de degradação.   

 

Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Da análise efectuada, pela equipa técnica na 1ª fase do Plano, ao relatório e cartografia das últimas cheias 
do período de retorno dos 100 anos disponibilizada pela Agência Portuguesa de Ambiente (Ex- ARH 

Algarve), verifica-se que a área do Plano de Pormenor da Lejana não se encontra abrangida. Contudo, 

segundo a carta de vulnerabilidade do meio físico e cartografia de risco da Revisão do Plano de 

Ordenamento da Ria Formosa, o único risco de carácter hidrológico existente seria o atravessamento da 

Ribeira das Lavadeiras. No entanto, o relatório da Revisão refere que "Na Bacia Hidrográfica da Ribeira 

das Lavadeiras as situações mais críticas verificam-se no troço entre a EN125 e a foz, devido à reduzida 

dimensão desta bacia, mas sobretudo devido ao facto de receber caudais elevados provenientes dos 

transbordos do Rio Seco, o que provocou o seu galgamento e consequente inundação da estrada e 
campos a jusante. Estas inundações foram agravadas pela falta de limpeza da ribeira a jusante, pela 

insuficiente secção de vazão da ponte férrea e pela falta de drenagem dos campos". Assim, a equipa do 

Plano concluiu que, apesar de um pequeno troço da Ribeira das Lavadeiras se localizar na área do Plano 

de Pormenor da Lejana, esse não constitui uma ameaça natural de risco de inundação. 

Contudo, a equipa concluiu que a desarticulação das linhas de água de escoamento superficial existentes, 

com a sua canalização, alteração do sistema de drenagem e descontinuação para as linhas de água a 

jusante levaram a que as vias rodoviárias sejam os principais eixos de escoamento dos loteamentos e 
zonas naturais.  
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Relativamente à rede de drenagem de águas residuais e à rede de drenagem de águas pluviais, a equipa 
concluiu que a abrangência de ambas as redes existentes é bastante grande, sendo que qualquer 

expansão nas mesmas não terá grandes impactos nas redes existentes.  

Apesar do PDM de Faro não identificar para a área do Plano de Pormenor “Espaços Florestais”, esta área 

pertence, segundo o PROF Algarve à sub-região homogénea Litoral. De acordo com este Plano, na área 

em estudo e suas imediações não existem zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra 

incêndios, matas modelo ou corredores ecológicos. Contudo, no terreno verificou-se a existência de zonas 

arborizadas e de matos em estado de abandono (falta de operações de limpeza, desbastes, etc.) que 
intercalam a malha urbana e que, em situações de incêndio, sobretudo em época estival, podem colocar 

em risco materiais, bens e pessoas. 

Relativamente a incêndios urbanos (aqueles que se propagam dentro de zonas urbanas ou povoações) 

não existem registos recentes sobre a ocorrência de incêndios de grandes dimensões no município de 

Faro. Os locais mais sensíveis relativamente à ocorrência deste tipo de incêndios são os que apresentam 

uma grande continuidade de edifícios de construção antiga e onde existem dificuldades de acesso de 

veículos de combate a incêndios. A área em estudo apesar de apresentar algumas zonas com grande 

concentração urbana (quer em número de edifícios, quer em altura) e apresentar vários equipamentos de 
utilização colectiva com um elevado número de utilizadores (escolas e centro de saúde) está dotada de 

bons acessos de proximidade a meios de combate a incêndios.  

Actualmente, a área do Plano não integra uma ciclovia, pelo que as deslocações em bicicleta são 

efetuadas utilizando as vias rodoviárias ou os passeios. Contudo, os próprios passeios não se mostram 

contínuos, estando alguns degradados, verificando-se também zonas de conflito entre transições de 

passeios, estacionamento e vias. Sendo este tipo de situações propícias à ocorrência de acidentes 

rodoviários e atropelamentos. 

A zona do Plano apresenta actualmente, sobretudo, unidades dedicadas a actividades comerciais e de 
serviços, não se encontrando na área também qualquer estação de abastecimentos de combustíveis ou 

industrias perigosas, pelo que riscos tecnológicos como explosões, incêndios ou emissão de substâncias 

químicas contaminantes têm pequena probabilidade de ocorrer.  

De acordo com a carta de isossistas de intensidade máxima de Portugal Continental, a área do Plano de 

Pormenor localiza-se numa Zona de Intensidade X na Escala de Mercalli, ou seja, “A maioria das 

alvenarias e das estruturas são destruídas com as suas fundações. Algumas estruturas de madeira bem 

construídas e pontes são destruídas. Danos sérios em barragens, diques e aterros. Grandes 
desmoronamentos de terrenos. As águas são arremessadas contra as muralhas que marginam os canais, 

rios, lagos, etc.; lodos são dispostos horizontalmente ao longo de praias e margens pouco inclinadas. Vias-

férreas levemente deformadas.”  
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A área do Plano é atravessada longitudinalmente pela falha de Faro, esta falha comporta-se como 
desligamento direito no sector de Estói, controlando simultaneamente a extrusão parcial de Estói e o 

diápiro de Faro. Esta falha apresentou actividade tectónica nos últimos 2 milhões de anos, correspondendo 

a uma estrutura neotectónica. A Norte a falha de Faro liga-se às estruturas paleozoicas através da falha 

do Farrobo. Esta falha, activa e de grandes dimensões, pode agravar os efeitos de um episódio sísmico. 

O índice de vulnerabilidade ao risco sísmico desenvolvido no Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do 

Algarve (Autoridade Nacional da Protecção Civil, 2008) apresenta valores elevados na zona litoral. A área 

envolvente à Ria Formosa, mais concretamente entre o Rio Guadiana e a Ribeira de Quarteira, é a mais 
vulnerável da costa algarvia, com maior expressão territorial nos concelhos de Olhão, Faro e Loulé.  

De acordo com o Capítulo VII do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e de 

Pontes (RSAEEP) presente no Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, a região encontra-se na zona 

sísmica A, com um coeficiente de sismicidade de 1. A prontificação das acções dos sismos deve ser 

baseada no RSAEEP, tendo presente que os terre-nos da área em estudo pertencem ao Tipo II (solos 

coerentes muito duros e de consistência média, solos incoerentes compactos) e Tipo III (solos coerentes 

moles e muito moles, solos incoerentes soltos).  

  

6.3.3 Cenário 1 – Situação tendencial 

Recursos hídricos 

A área em estudo faz parte do sistema aquífero da Campina de Faro que apresenta processos de 
contaminação por nitratos, que derivam, sobretudo, da prática agrícola, e integra a Zona Vulnerável de 

Faro. O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve integra a Campina de Faro nas “Massas de água subterrânea em que se prevê que o estado bom 

seja atingido até 2027”. Qualquer que seja a ocupação do solo que se verifique na área, relativamente aos 

recursos hídricos, têm de ser cumpridos os objectivos ambientais definidos para esta massa de água e, 
consequentemente, as medidas de acção propostas para se atingir esses objectivos. 

As medidas do plano de acção para as zonas vulneráveis (Portaria n.º 259/2012, de 28 de Agosto) 

abrangem as seguintes acções aplicáveis à área em estudo: 

• Definição da época e locais de aplicação dos fertilizantes e da quantidade máxima de azoto a 
aplicar às culturas; 

• Técnicas de aplicação de fertilizantes minerais; 

• Gestão de rega, de acordo com a prevenção da poluição das águas superficiais e subterrâneas 
com nitratos, em terrenos de regadio, mas assegurando a produção agrícola; 
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• Monitorização de indicadores do estado de contaminação por nitratos das águas subterrâneas, 
tais como a concentração de nitratos e de pesticidas. 

 

As medidas propostas no Plano de Gestão para se atingir os objectivos ambientais definidos para a Zona 
Vulnerável de Faro e para as “Massas de água subterrânea em que se prevê que o estado bom seja 

atingido até 2027 ” são:  

• Protecção das Zonas Vulneráveis; 

• Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água; 

• Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção de guias de orientação 
técnica; 

• Sensibilização e formação, nomeadamente no que respeita às acções de formação e 
sensibilização de agricultores sobre os problemas de qualidade da água devido à incorrecta 
aplicação de fertilizantes. 

 

Mesmo sem a implementação do Plano de Pormenor da Lejana, a tendência é para que surjam mais 

construções na área em estudo, em virtude de estarmos perante uma área “urbanizável”. Este aumento 

da área impermeabilizada não terá um forte impacte na alimentação do sistema aquífero em virtude de 
não estarmos perante uma zona preferencial de infiltração.  

Estamos perante uma zona devidamente infraestruturada ao nível das redes de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais, com uma boa capacidade instalada, aptas a fazerem face a um aumento 

de procura. Contudo, a equipa do Plano concluiu que há tubagens antigas que necessitam de ser 

substituídas de forma a melhor fazer face a solicitações futuras. Para além disso, a FAGAR, E.M. prevê o 

aumento da área do depósito de água existente. 

Ao nível da qualidade da água subterrânea, pode verificar-se a sua afectação através da utilização 

fertilizantes e outros químicos nas zonas verdes. Contudo, em virtude de estarmos perante uma zona 
considerada vulnerável têm de ser respeitadas as medidas descritas acima de protecção da zona 

vulnerável da Campina de Faro e as medidas para atingir os objectivos de qualidade da água definidos 

para 2027. 

Intervenções faseadas e não coordenadas entre si podem afectar negativamente a já precária situação 

das linhas de água existentes e a sua total eliminação do terreno, o que pode ter efeitos negativos ao nível 

da escorrência de águas em períodos de precipitação mais intensos, nomeadamente com a drenagem a 
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ser efectuada por estradas e passeios, podendo causar inundações de caves e outras divisões com a cota 
da soleira abaixo do nível do solo. 

 

Resíduos 

Quanto à produção de resíduos na área em estudo, prevê-se que a mesma venha a aumentar devido ao 
aumento da população associado à construção dos loteamentos previstos. Contudo, estes resíduos serão 

maioritariamente resíduos sólidos urbanos e equiparados. Os sistemas de recolha e a colocação de 

contentores são planeados pela Fagar, E.M. e pela Algar S.A. tendo em consideração a população 
residente.  

A Fagar noticiou em Fevereiro de 2016 que ia substituir todos os contentores de resíduos indiferenciados 

de superfície das áreas urbanas de todo o concelho de Faro por subtainers (contentores enterrados de 

grande capacidade). Esta empresa municipal pretendeu com esta medida eliminar o impacte visual 

associado aos contentores superficiais, bem como a existência de odores e escorrências, prevendo 

também ganhos de eficiência na gestão dos circuitos de lavagem, recolha e manutenção, com redução 

nas emissões de carbono. 

Na zona a Norte da primeira circular de Faro esta alteração teve início no 3º trimestre de 2016. 

 

Ruído 

Na situação tendencial, devem continuar a verificar-se as incompatibilidades actualmente existentes, 
nomeadamente na imediata envolvente da Av. Calouste Gulbenkian, e da EN2/Rua do Alportel.  Para a 

EN2 já foi elaborado, pelas Infraestruturas de Portugal, S.A. um Plano de Acção para a Redução do Ruído 

(que se encontra em discussão pública), que apresenta como medida de minimização a implementação 

de uma camada de desgaste menos ruidosa. Para a Av. Calouste Gulbenkian esse Plano é da 

responsabilidade da Câmara Municipal, de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, mas 
ainda não está prevista a sua realização. 

 

Qualidade do ar 

A degradação da qualidade do ar na área em estudo pode vir a agravar-se, sobretudo, devido ao aumento 
do tráfego rodoviário na zona, associado ao aumento da área urbanizada. A eliminação da vegetação 

existente e a não criação de mais zonas verdes também pode afectar de forma negativa (apesar de em 



 

125 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRA_00 (Relatorio_Ambiental)| Rev: 00 | Data: Nov 2017 
 D

&C
-M

D
_0

0 

pequena escala) a distribuição de poluentes e partículas no ar. Contudo, estima-se que a qualidade do ar 
se mantenha boa, apresentando apenas alguma degradação pontual.  

 

Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Apesar de não estarmos perante uma zona susceptível de inundações, o aumento da área 
impermeabilizada sem recurso a um redimensionamento das redes de recolha de águas pluviais, incluindo 

a criação de bacias de retenção, e uma acção continuada de alterações e encanamento das linhas de 

águas presentes na área em estudo, sem permitir a sua continuação para áreas adjacentes e, 
subsequentemente, para a Ria Formosa, pode causar fenómenos pontuais de cheias.  

Ao nível do risco de incêndio florestal, as áreas urbanizadas são pouco susceptíveis ao mesmo, sendo 

que estes se desenvolvem em espaços florestais. Assim, e atendendo ao facto das zonas que actualmente 

apresentam vegetação tenderem a diminuir, com o aumento da urbanização, não é previsível o aumento 

deste tipo de riscos. 

Relativamente a incêndios urbanos pode-se prever alguma evolução negativa se não for desenvolvido um 

processo de urbanização global, consciente que englobe as medidas necessárias à prevenção de 

incêndios, bem como permita o acesso rápido e fácil a todas as áreas e a disponibilização de bocas-de-
incêndio em locais estratégicos.  

O aumento de trânsito na área em estudo, devido ao incremento de população nesta parte da cidade (com 

o desenvolvimento dos loteamentos aprovados e de outros que possam vir a surgir) pode contribuir para 

o aumento da probabilidade de uma maior ocorrência de acidentes rodoviários. A criação de mais vias de 

circulação rodoviárias sem a construção de passeios e de outras vias que permitam a mobilidade suave, 

nomeadamente em bicicleta, quer dentro do Plano, quer no acesso às zonas envolventes, também pode 

vir a aumentar a sinistralidade rodoviária com o aumento do número de atropelamentos.  

A probabilidade do aumento de riscos tecnológicos como explosões, incêndios ou emissão de substâncias 
químicas contaminantes na área do Plano é pequena, pois, não estamos perante uma área onde se 

possam vir a instalar indústrias susceptíveis de agravar estes riscos. 

Tendo em atenção que o risco sísmico representa uma medida das perdas (económicas e humanas) 

esperadas para determinados elementos expostos ao risco, nomeadamente bens construídos, actividades 

económicas ou população, prevê-se o aumento relevante do risco sísmico na área em estudo. Pois é 

previsível um aumento de população na zona, de infra-estruturas construídas ou de actividades 

económicas. 
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6.3.4 Análise SWOT 

A análise SWOT pretende identificar o diagnóstico geral e o resumo das características ambientais e das 
tendências existentes ao nível da área do Plano, reunindo para isso um conjunto de elementos associados 

ao FCD Qualidade Ambiental (Quadro 25). 

 

Tabela 25 - Análise SWOT para o FCD Qualidade Ambiental. 

QUALIDADE AMBIENTAL 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Boas infra-estruturas de saneamento básico 

Pequena probabilidade de cheias 

 

Sistema aquífero incluído na Zona Vulnerável de Faro e 
poluído por nitratos 

Linhas de água degradadas do ponto de vista ambiental, 
sem continuação, aterradas e canalisadas 

Equipamentos de recolha de resíduos não 
uniformizados  

Reduzido número de ecopontos 

Probabilidade de acidentes e atropelamentos por falta 
de vias de mobilidade suave 

Zonas de conflito entre passeios, estacionamentos e 
vias 

Ruído junto das principais vias excede os valores para 
Zonas Mistas 

Índice de vulnerabilidade ao risco sísmico elevado com 
presença de uma falha activa 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Não identificadas Possível degradação pontual da qualidade do ar 

Aumento da probabilidade de fenómenos pontuais de 
inundações 

Maior probabilidade de acidentes rodoviários e 
atropelamentos 

Maior vulnerabilidade ao risco sísmico 

Grande número de áreas impermeabilizadas 
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6.3.5 Cenário 2 – Proposta do Plano 

Recursos Hídricos 

Relativamente aos recursos hídricos, a implementação do Plano pode apresentar efeitos negativos ao 
nível da degradação da qualidade da água, aumento da escorrência superficial, aumento das inundações, 

diminuição da recarga do aquífero e efeito barreira ao escoamento natural.   

A construção dos edifícios e arruamentos é acompanhada por um sistema de drenagem para pontos 

específicos do terreno, o que conduz a desvios de escoamento das águas pluviais. Estas alterações no 

terreno modificam a forma como se processa o escoamento superficial, podendo alterar a dimensão das 
bacias hidrográficas, o volume escoado, o tempo de concentração da bacia e a geometria das linhas de 

água. O Plano prevê um aumento da área de implantação em cerca de 76%, o que pode vir a ter um 

impacte negativo. 

O aumento da impermeabilização deve ser acompanhado de medidas minimizadoras dos impactes a 

jusante, nomeadamente a construção de bacias de retenção e sistemas de recolha das águas pluviais das 

coberturas dos edifícios. O próprio Plano prevê a construção de galerias pluviais nos eixos principais, com 

capacidade de retenção das águas das chuvas e munidas de válvulas de controle de caudal à saída, no 

ponto de ligação à rede existente, minimizando assim o caudal de ponta.  

Durante a construção dos edifícios é provável que seja necessário efectuar escavações do terreno, as 

quais poderão intersectar o nível freático, sendo necessário efectuar extracções de água subterrânea para 

rebaixamento do mesmo, para se proceder à construção das fundações dos edifícios. Estas extrações 

podem provocar impactes negativos significativos sobre os recursos hídricos subterrâneos, com a 

afectação de captações particulares que captam no mesmo aquífero e que podem ser atingidas pelo cone 

de rebaixamento, pelo que devem ser implementadas as medidas apresentadas no ponto 6.3.8., 

nomeadamente um inventário das captações de água subterrânea e medição do seu nível piezométrico e 

revisão dos projectos de construção das infra-estruturas, sempre que seja necessário efectuar bombagens 
de água subterrânea. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a implementação do Plano tem efeitos negativos, praticamente 

irreversíveis, ao nível da redução da superfície de recarga do aquífero, induzida pela presença das infra-

estruturas a construir. Contudo, não estamos perante uma zona de máxima infiltração. 

A poluição dos recursos hídricos na área do Plano está associada à implementação das áreas construídas 

e à manutenção das áreas verdes. Nas áreas construídas acumulam-se poluentes nos pavimentos e 

arruamentos que, em períodos de precipitação, são removidos pela chuva. Outro foco de poluição são os 
derrames acidentais de produtos perigosos (óleos, tintas e diluentes, combustíveis, entre outros). É 

também de destacar a poluição causada pela emissão de gases de escape, a degradação dos pneus e de 
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outros componentes dos veículos e a deterioração do piso dos acessos, que dão origem a um conjunto de 
poluentes que originarão lixiviados, nomeadamente os sólidos em suspensão, os hidrocarbonetos e os 

metais pesados (em particular o zinco, o cádmio, o crómio e o cobre).   

A manutenção das áreas verdes com recurso a fitofármacos, nomeadamente a utilização intensiva de 

fertilizantes à base de nitratos pode afectar de forma negativa o já vulnerável sistema aquífero da Campina 

de Faro, como se explicou na situação tendencial. Pelo que é necessário a implementação de medidas de 

minimização de forma a não amplificar este impacte. 

A implementação do Plano vai ter o consequente aumento da produção de águas residuais e pluviais. 
Contudo, durante a fase de diagnóstico a equipa do Plano concluiu que a rede de drenagem de águas 

residuais tem uma abrangência bastante grande, sendo que qualquer expansão na mesma não terá 

grandes impactos na rede existente.  

A implementação do Plano também irá aumentar as necessidades de água para consumo humano. Como 

já foi referido, área em análise possui capacidade de reserva e de pressurização instalada, existindo um 

reservatório apoiado com a respectiva central de bombagem e ainda um reservatório elevado, a partir do 

qual se faz a alimentação gravítica do sistema. De acordo com a equipa do Plano, considerando a hipótese 

de um aumento da procura de água por parte da rede geral, diminuindo as fugas de água do sistema pela 
substituição de tubagens antigas e fechando as malhas, o sistema está bem concebido e adaptável a 

solicitações futuras. 

 

Resíduos  

A implementação do Plano de Pormenor da Lejana conduz ao aumento da população na área em estudo 

e, consequentemente, ao aumento da produção de resíduos. Nomeadamente de resíduos urbanos e 

equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços) e de resíduos verdes (resultantes da 

manutenção das zonas verdes). A ameaça destes resíduos ao ambiente depende das quantidades 
produzidas, das condições de armazenagem temporária, das capacidades de valorização dos resíduos e 

tipologia dos destinos finais a estabelecer para os diferentes tipos de resíduos. 

O Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos deverá ser projectado de acordo com as indicações 

do Regulamento de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos elaborado pela Camara Municipal de Faro 

e pela FAGAR – Faro Gestão de Águas e Resíduos, E.M. 

Apesar de serem os que apresentam um carácter menos poluente, os resíduos verdes também têm de ser 

geridos de forma adequada, pois a sua deposição descontrolada pode contribuir para a colmatação das 
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linhas de água e, consequentemente, inundações, ou a sua queima de forma descontrolada pode originar 
incêndios.  

 

Ruído 

Para além dos Mapas de Conflitos para a situação actual, a equipa técnica do ruído, também efectuou 
Mapas de Conflitos considerando a implementação do Plano de Pormenor (Anexo IV). Para a situação 

futura no que respeita ao acréscimo de tráfego rodoviário, considerou o número de estacionamento das 

rodovias existentes e a sua potencial cativação e distribuição pelas restantes rodovias. Na ausência de 
outra informação, considerou para fase decorrente da implementação do Plano de Pormenor, a ocupação 

da totalidade do número de estacionamentos disponíveis, e a movimentação típica equiparada a Parque 

de Estacionamento Público em Meio Urbano, que se encontra definida na base de dados do software 

CadnaA. Não sendo previstas fontes sonoras fixas (tipo industrial) com emissão sonora relevante para a 

área do Plano, não foi considerada nenhuma fonte fixa. 

Assim, os Mapas de Conflitos para a situação futura (Anexo IV), permitiram verificar que, considerando a 

área do Plano como Zona Mista,  o aumento dos níveis sonoros decorrente do acréscimo de tráfego 

considerado é negligenciável, sendo compatível, de forma geral, com os limites legais propostos de Zona 
Mista. Verificando-se apenas as incompatibilidades já detectadas na situação de referência (na imediata 

envolvente da Av. Calouste Gulbenkian, e da EN2/Rua do Alportel). 

Segundo a equipa técnica, sendo os conflitos identificados decorrentes essencialmente do tráfego 

rodoviário, as entidades concessionárias da gestão e exploração das rodovias, onde se espera a provável 

ocorrência de conflitos junto de receptores sensíveis,  têm a responsabilidade de averiguar a necessidade 

de implementar medidas de minimização de ruído. Assim, essa responsabilidade é da Infraestruturas de 

Portugal, S.A., no caso da  EN2/Rua do Alportel e da Câmara Municipal de Faro (restantes rodovias em 

ambiente urbano). 

A equipa refere que medidas de minimização no meio de propagação (barreiras acústicas) tornam-se 

inviáveis visto os que receptores potencialmente afectados se localizam em meio urbano com acesso 

directo à rodovia. Recomenda assim, a implementação de medidas de gestão de tráfego rodoviário e a 

eventual implementação de um piso menos ruidoso como forma de reduzir os níveis de ruído existentes e 

previstos de forma compatível com os respectivos limites legais.  Contudo, não deixa de ressalvar a 

necessidade de um estudo específico a realizar no âmbito de um Plano de Redução de Ruído (que no 

caso da EN2 se encontra em discussão pública), para averiguar mais pormenorizadamente a necessidade 
de implementação de medidas de redução de ruído.  
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Qualidade do Ar 

Os efeitos esperados sobre a qualidade do ar resultarão principalmente da intensificação da circulação de 
veículos ligeiros e pesados, quer nas vias já existentes, quer nas previstas no Plano. O tráfego rodoviário 

é responsável pela emissão e dispersão de poluentes como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, 

óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis e partículas.   

O Plano de Pormenor da Lejana pretende dar primazia à circulação pedonal, com a criação de espaços 

livres de circulação. Para tal, pretende a libertação, quase absoluta, de veículos ligeiros a circular no 

interior dos quarteirões, sendo o acesso viário aos novos conjuntos habitacionais realizado em cave, bem 
como o estacionamento privado, e pretende a criação de uma rede de praças e pátios de utilização 

colectiva. Para além disso, o Plano pretende também apostar numa rede de espaços verdes compostos 

por alamedas arborizadas, praças e largos amplos arborizados e com coberto vegetal, zonas verdes com 

equipamento de recreio e zonas verdes de enquadramento e lazer (importantes do ponto de vista ecológico 

e que funcionam como tampão entre os núcleos urbanos). Estas medidas vêm atenuar os efeitos sobre o 

ambiente devido ao incremento da circulação rodoviária.  

 

Riscos Ambientais e Tecnológicos  

Apesar da cartografia não assinalar riscos de inundação e de cheias na área do Plano, como já foi referido, 
as linhas de água encontram-se parcialmente alteradas, quer por desvios do leito, quer pelo encanamento 

e aterro devido à construção de vias e edificado. Assim sendo, importa acautelar, que face ao aumento da 

impermeabilização das áreas agora permeáveis, fechamento de valas, ou reperfilamentos devem ser 

submetidos a aprovação pelas entidades competentes e reguladoras no sentido de se evitar riscos de 

inundações. O aumento da impermeabilização deve ser acompanhado de medidas minimizadoras dos 

impactes a jusante. O Plano de Pormenor prevê proceder-se à retenção da água excedente da área 

intervencionada, através da recolha de água da chuva, devolvendo-a ao sistema, em seguida, após a 
chuvada ter ocorrido, minimizando assim a ocorrência de cheias no sistema. Para tal contempla, com base 

na alteração da permeabilidade do solo, a execução de uma bacia de retenção enterrada com 300 m3 de 

capacidade que permitirá encaixar o diferencial (antes e depois de impermeabilizada a área de 

intervenção) correspondente à chuvada de cálculo para um período de retorno de 5 anos e uma duração 

de 5 minutos. Haverá a necessidade de colocar duas bombas de drenagem para esvaziar a bacia de 

retenção, após o pico de cheia. 

A presença de uma estrutura verde diversificada e ampla, como prevista no Plano de Pormenor,  apresenta 
um efeito positivo ao nível dos fenómenos de escorrências de águas pluviais. 

Tal como na “situação tendencial” não é previsível o aumento do risco de incêndios florestais.  
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Relativamente a incêndios urbanos, apesar do aumento significativo da área construída, o seu 
desenvolvimento de forma ordenada com definição de usos e dentro de uma zona corretamente 

infraestruturada para o efeito, com meios para o combate a fogos, nomeadamente bocas de incêndio, não 

é de prever um aumento significativo do risco.  

A minimização dos efeitos dos riscos, quer tecnológicos quer de incêndios, passa pelo estrito cumprimento 

dos regulamentos aplicáveis aos projectos das edificações, bem como das demais disposições legais e 

regulamentos em vigor. 

Com o aumento do afluxo de veículos ligeiros e de pesados à área do Plano,  a probabilidade de ocorrência 
de acidentes rodoviários é maior. Contudo, a resolução de pontos de conflito existentes terá um efeito 

positivo na sinistralidade. A criação de zonas pedonais amplas e bem definidas, bem como a criação de 

uma ciclovia ajudam a reduzir a probabilidade de atropelamentos. 

 Em virtude de o risco sísmico representar uma medida das perdas (económicas e humanas) esperadas 

em resultado de um sismo, pode-se afirmar que o incremento de edifícios na área do Plano e, consequente 

aumento do afluxo de pessoas à zona, contribui significativamente para o aumento do risco sísmico. 

As questões arquitectónicas são fundamentais para a segurança e riscos associados a edifícios, pelo que 

deve ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de 
Edifícios e de Pontes, bem como no Regulamento de Estruturas e Betão Armado e Pré-esforçado. 

 

6.3.6 Oportunidades e Riscos 

A identificação das oportunidades e riscos são um método de avaliação da medida em que os valores 
ambientais associados ao FCD Qualidade Ambiental serão afectados com a implementação do Plano de 

Pormenor da Lejana. No Quadro 26 são apresentadas as principais oportunidades e riscos resultantes dos 

principais impactes, positivos e negativos, produzidos pela implementação do Plano. 

 

 

Tabela 26 - Oportunidades e riscos identificados para o FCD Qualidade Ambiental. 

QUALIDADE AMBIENTAL 

 

OPORTUNIDADES RISCOS 

Melhoria da qualidade ambiental local 

Diminuição do risco de atropelamentos 

Possível degradação da qualidade da água 
(subterrânea e superficial) 
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Reforço das infraestruturas urbanas para a população 
prevista 

Possível alteração do escoamento superficial e efeito 
barreira ao escoamento natural 

Aumento das necessidades de água  

Aumento dos níveis de ruído 

Compactação e impermeabilização dos solos 

Possibilidade de contaminação dos solos 

Possibilidade de aumento do risco de cheias 

Aumento do risco sísmico devido ao aumento de 
pessoas e edifícios na área 

Possibilidade de diminuição da qualidade do ar 

 

6.3.7 Análise do cumprimento dos objectivos dos planos e programas do QRE  

Neste ponto pretende-se avaliar os potenciais contributos do Plano de Pormenor na prossecução dos 

objectivos dos planos e programas do QRE seleccionados para este FCD, com base na evolução dos 
objectivos de sustentabilidade identificados após a implementação do Plano (sempre que tal seja possível).  

Da análise do Quadro 27 verifica-se que, praticamente todos os objectivos de sustentabilidade foram 

classificados como "não se consegue prever a implementação com a implementação do Plano". Esta 

classificação resulta do facto de a sua evolução depender da implementação (ou não) das medidas de 

prevenção apresentadas. Com a inclusão destas medidas a tendência é que venham a ter uma evolução 

positiva. 

 

Tabela 27 - Tendência de evolução dos objectivos de sustentabilidade com a implementação do Plano e cumprimento dos 
objectivos dos Planos e Programas do QRE para o FCD Qualidade Ambiental. 

Fa
ct

or
 

C
rít

ic
o Objectivos de 

Sustentabilidade 

Te
nd

ên
ci

a 

Planos e Programas do QRE 

Cumprimento 
dos 

Objectivos 
dos Planos e 
Programas 

do QRE 

Q
ua

lid
ad

e 
A

m
bi

en
ta

l  

Assegurar a implementação 
de redes de abastecimento de 
água e drenagem e tratamento 
de águas residuais 
 
Promover o uso eficiente da 
água 
 
Garantir que os caudais de 
águas pluviais geradas na 

 
" 
 
 
" 
 
 
" 
 

Quadro de Referência Estratégico Nacional + 

Portugal 2020 + 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável + 

Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território + 
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Legenda: 

#O objectivo de sustentabilidade tende a ter uma evolução positiva com a implementação do PP 
$O objectivo de sustentabilidade tende a ter uma evolução negativa com a implementação do PP 

"O objectivo de sustentabilidade fica estável ou não se consegue prever a evolução com a implementação do PP 

 

+ A implementação do PP vai de encontro aos objectivos do Plano ou Programa 

- A implementação do PP afasta-se dos objectivos do Plano ou Programa 

+/- A implementação do PP vai parcialmente de encontro aos objectivos do Plano ou Programa 

 

6.3.8 Programa de seguimento 

Após a inventariação dos efeitos esperados pela implementação do Plano de Pormenor da Lejana para o 

FCD Qualidade Ambiental, em termos de ambiente e sustentabilidade, apresenta-se, como a metodologia 

de AAE o indica, um conjunto de medidas que visam a sustentabilidade do plano. 

área do Plano são adequados 
aos usos existentes e 
previstos nas áreas 
envolventes, bem como aos 
sistemas de saneamento 
 
Contribuir para a não 
degradação da qualidade da 
água subterrânea através do 
uso de nitratos nos espaços 
verdes 
 
Promover uma correcta gestão 
dos resíduos produzidos 
 
Diminuir a exposição da 
população a elevados índices 
de ruído 
 
Manutenção da qualidade do 
ar 
 
Prevenir e minimizar a 
ocorrência de potenciais 
eventos naturais extremos 
 
Prevenir e minimizar a 
ocorrência de potenciais 
incidentes tecnológicos ou 
antropogénicos 

 
 
 
" 
 
" 
 
" 
 
" 
 
 
$ 
 
" 

Plano Estratégico de Abastecimento de 
Água e Saneamento de Águas Residuais 
2020 

+/- 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 
Urbanos 2020 +/- 

Plano Nacional da Água 2015 +/- 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água 2012-2020 +/- 

Plano Nacional de Acção para a Eficiência 
Energética 2013-2016 + 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas 
que integram a Região Hidrográfica das 
Ribeiras do Algarve 

+/- 

Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Algarve +/- 
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Essas medidas foram divididas em Medidas de Prevenção e Medidas de Controlo. As Medidas de 
Prevenção defendem uma atitude preventiva e pró-activa na resolução dos problemas ambientais 

identificados e pretendem potenciar os efeitos positivos a alcançar com a implementação do Plano quando 

estes se verifiquem.  

As Medidas de Controlo pretendem que o acompanhamento da implementação do Plano possa ser 

efectivo, permitindo, sempre que possível, comparação com a situação de referência ou com as metas 

propostas. 

 

Medidas de Prevenção  

As medidas de prevenção para este FCD foram divididas em medidas a implementar na fase de construção 
e medidas a implementar na fase de funcionamento. Para além disso, são também apresentadas as 

normas orientadoras do PROT- Algarve em matéria de riscos naturais que se podem aplicar ao Plano em 

questão. 

 

Normas orientadoras do PROT- Algarve em matéria de riscos naturais 

Em matéria de riscos naturais as normas orientadoras do PROT, com relevância para o Plano de Pormenor 
da Lejana são: 

a) O planeamento de novas áreas urbanas, junto a corredores de elevado risco sísmico, deve ser 

elaborado de forma a reduzir a vulnerabilidade dos edifícios face aos sismos e a facilitar a intervenção de 

socorro em situação de emergência, em particular ao longo dos corredores das falhas tectónicas de 

elevado risco;  

b) O desenho da malha urbana deve ser realizado de forma a garantir, em caso de sismo, distâncias de 

segurança adequadas entre os edifícios;  

c) Os arruamentos devem ser projectados de forma a proporcionar caminhos alternativos de circulação 
em caso de emergência e ter largura suficiente para permitir uma rápida circulação das viaturas de socorro;  

d) A distribuição da população e suas actividades – emprego, residência, entre outros – deve ser planeada 

de forma a não proporcionar grandes desequilíbrios demográficos, nem locais de excessiva concentração 

de pessoas;  
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e) As infra-estruturas devem ser projectadas de acordo com todas as normas de segurança, e de modo a 
evitar que o colapso de uma rede de infra-estruturas comprometa outra, em caso de sismo;  

 

Fase de construção 

• devem ser contratados, preferencialmente, empreiteiros que tenham experiência na gestão 
ambiental de obras, diminuindo assim os impactes das intervenções em todos os aspectos 
ambientais 

• as zonas das obras e dos estaleiros devem ser vedadas de modo a que o impacte visual seja 
menor 

• as zonas de armazenamento de materiais perigosos/poluentes devem estar providas de uma bacia 
de retenção, de forma a conter possíveis derrames 

• deve existir um Plano de Gestão Ambiental das obras que determine as medidas de minimização 
a adoptar no caso de derrames acidentais de substâncias poluentes e um Plano de Gestão de 
Resíduos eficaz e devem ser tidos em consideração os princípios gerais e as normas técnicas das 
operações de gestão de resíduos 

• o solo vegetal resultante das operações de decapagem deve ser conservado para utilização nos 
espaços verdes de enquadramento  

• caso seja necessário recorrer a empréstimos de terra, estas não devem ser provenientes de áreas 
condicionadas como RAN ou REN, devendo ser dada preferência a terras provenientes de zonas 
licenciadas para o efeito. Caso existam terras sobrantes estas devem ser transportadas para 
vazadouro licenciado 

• efectuar a desmatação e decapagem do terreno de forma faseada e restringindo-se sempre à 
menor área possível 

• nas áreas de movimentações de máquinas e acessos não pavimentados e noutras áreas onde 
possa verificar-se a produção, acumulação e resuspensão de poeiras devem ser efectuadas regas 
periódicas no período seco, de modo a que o levantamento de poeiras não reduza a qualidade 
visual e cénica da paisagem e de forma a evitar problemas de qualidade do ar 

• garantir condições de adequado funcionamento hidrológico das linhas de água, nomeadamente 
evitar a presença de obstáculos à livre circulação das águas e ter em conta as afluências das 
águas de drenagem de montante 

• construir, sempre que possível, um sistema de drenagem de águas pluviais na área afecta à obra 
de forma a evitar zonas de retenção/acumulação e garantir a sua limpeza  

• drenagem e tratamento das águas residuais de toda a zona de intervenção, nomeadamente as 
águas resultantes das zonas sociais, da lavagem de maquinaria, da bombagem dos locais de 
escavação ou de quaisquer actividades de construção, especialmente se estiver prevista a sua 
descarga no meio hídrico ou nos colectores municipais de águas residuais, caso estas não 
cumpram os valores regulamentados para os parâmetros de qualidade de águas residuais 

• manutenção regular das máquinas e equipamentos motorizados utilizados na obra e cumprimento 
das normas e especificações técnicas estabelecidas para cada máquina 
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• possuir a certificação da classe de nível de potência sonora emitida por toda a maquinaria de apoio 
à obra 

• disponibilizar um sistema de lavagem dos rodados dos veículos, à saída da área afecta à obra e 
antes da entrada na via pública, especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de 
lama nos rodados 

• definir um horário de trabalho adequado restringindo, aos dias úteis e no período diurno, as 
actividades de construção que gerem elevado ruído  

• tentar evitar a entrada e saída de camiões e outra maquinaria da obra nas horas de ponta 

• caso se verifique a queda de materiais ou resíduos na via pública, proceder o mais rapidamente 
possível à sua remoção, de forma a minimizar a perturbação dos utentes das vias 

• ter cuidados especiais nas operações de carga, de descarga e de deposição de materiais de 
construção e de resíduos, particularmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, 
nomeadamente com o acondicionamento controlado, a adopção de menores alturas de queda 
durante a descarga, a cobertura e humidificação 

• antes do início de qualquer obra que implique escavação, deverá ser efectuado um inventário das 
captações de água subterrânea existentes na envolvente e medição do nível piezométrico, o qual 
também deve ser determinado no estudo de prospeção geotécnica 

• caso seja necessário efectuar bombagens de água subterrânea para a realização das 
construções, deverá ser revisto o projecto das mesmas e as técnicas de construção a utilizar, de 
modo a limitar, ao mínimo, as extrações de água subterrânea 

• nas áreas verdes e de enquadramento utilizar somente espécies de flora autóctone ou tradicionais 
da paisagem por serem preponderantes na manutenção do potencial genético 

• sempre que necessário a implementação de mecanismos de rega deve optar-se por sistemas de 
rega-gota-a-gota  

• efectuar a integração paisagística da área afecta aos estaleiros, acessos temporários e a todas as 
actividades de construção e a remoção de todos os resíduos produzidos para destino adequado, 
no final da obra, bem como a descontaminação dos solos (caso necessário) e a sua 
descompactação e arejamento 

• elaboração de projectos urbanísticos que visem a sua adequada integração harmoniosa na 
paisagem 

• execução de uma bacia de retenção enterrada com 300 m3 de capacidade que permitirá encaixar 
o diferencial (antes e depois de impermeabilizada a área de intervenção) correspondente à 
chuvada de cálculo para um período de retorno de 5 anos e uma duração de 5 minutos, com a 
colocação de duas bombas de drenagem para esvaziar a bacia de retenção, após o pico de cheia 

• construção de galerias pluviais nos eixos principais, com capacidade de retenção das águas das 
chuvas e munidas de válvulas de controle de caudal à saída, no ponto de ligação à rede existente, 
minimizando assim o caudal de ponta 

• adequar as máquinas e equipamentos a utilizar na escavação e movimentação de terras, nas 
zonas de vala de tubagens existentes, de forma a não prejudicar a recolha de águas residuais, 
não comprometendo um eventual colapso das mesmas ou corte de comunicações 
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• não efectuar alterações significativas no terreno adjacente às infraestruturas de  recolha e 
abastecimento de águas, quer a nível altimétrico quer planimétrico, que provoque a instabilidade 
das infraestruturas ou coloque em risco o normal funcionamento das mesmas 

• sempre que seja necessário efectuar trabalhos que interfiram com as infraestruturas de 
abastecimento e recolha de águas efectuar sondagens apropriadas para a localização das 
mesmas e manter contacto com técnicos das empresas de abastecimento 

• salvaguardar todas as caixas de telegestão que estão na zona do Plano, caso se justifique 
prevendo a subida da sua cota da tampa 

• incentivar a construção com recursos a arquitectura bio-climática e com poupança energética 

• observar as boas normas relativas à disposição e orientação dos edifícios, por forma a minimizar 
o ruído das fontes previsíveis (trânsito) junto de receptores sensíveis, nomeadamente habitações, 
escolas e outros cujos objectivos funcionais necessitem de silêncio 

• a instalação das redes de abastecimento de água deve ser acompanhada por um plano de gestão 
adequado que promova a utilização eficiente da água e reduza as perdas do sistema  

• equipar os edifícios para a utilização de energia solar no aquecimento de águas 

• recomenda-se a utilização de coberturas verdes de modo a contribuir para o controlo térmico dos 
edifícios e da poluição atmosférica 

• em virtude de a área estar classificada como vulnerável à poluição por nitratos, nas zonas 
agrícolas e espaços verdes devem ser implementadas as orientações estipuladas no Plano de 
Acção e no Código de Boas Práticas Agrícolas, naquilo que for aplicável  

• construção das edificações dando cumprimento ao disposto no Regulamento de Segurança e 
Acções para Estruturas de Edifícios e de Pontes e no Regulamento de Estruturas de Betão Armado 
e Pré-esforçado 

• atender ao exposto no Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Decreto-Lei 
n.º 220/2008, de 12 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de Outubro) e no 
Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008, de 29 
de Dezembro)  

• instalação de infra-estruturas e sistemas, nomeadamente da rede de hidrantes, de modo a garantir 
a disponibilidade de água em caso de incêndio e a garantir a protecção de pessoas e bens  

• as novas áreas a edificar devem ser planeadas de forma a reduzir a vulnerabilidade dos edifícios 
face aos sismos e a facilitar a intervenção de socorro em situações de emergência 

• as áreas edificadas e as infra-estruturas devem ser planeadas e projectadas de acordo com todas 
as normas de segurança e de modo a tentar evitar que, em caso de sismo, um edifício/estrutura 
não comprometa outro 

• os arruamentos devem ter largura suficiente para permitir a rápida intervenção das viaturas de 
socorro   

Fase de funcionamento 

• correcta manutenção dos espaços verdes que integram as propostas de integração paisagística 

• intervir nos sistemas de abastecimento de água de forma a reduzir as fugas de água 
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• aumento do número de ecopontos na área como forma de promoção da reciclagem, em detrimento 
da eliminação dos resíduos, mas salvaguardando as questões de mobilidade pedonal 

• respeitar o programa de acção para as zonas vulneráveis (Portaria n.º259/2012, de 28 de Agosto), 
nomeadamente: 

• definição da época e locais de aplicação dos fertilizantes e da quantidade máxima de azoto a 
aplicar às culturas; 

• técnicas de aplicação de fertilizantes minerais; 

• gestão de rega de acordo com a prevenção da poluição das águas superficiais e subterrâneas 
com nitratos de terrenos de regadio, mas assegurando a produção agrícola; 

• monitorização de indicadores do estado de contaminação por nitratos das águas subterrâneas, 
tais como a concentração de nitratos; 

• respeitar as propostas do PGB-RH8 para as “massas” de água subterrânea em que se prevê que 
o estado bom seja atingido até 2027”, nomeadamente: 

• protecção das Zonas Vulneráveis; 

• redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água; 

• reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção de guias de orientação 
técnica; 

• sensibilização e formação dos responsáveis pela manutenção das áreas verdes sobre os 
problemas de qualidade da água devido à incorrecta aplicação de fertilizantes. 

• realização de simulacros para a ocorrência de fenómenos sísmicos 

• restringir a circulação de veículos pesados através da limitação de horários e áreas de circulação 
de veículos pesados de transporte de mercadorias 

• impor limites de velocidade de circulação rodoviária  

• introduzir lombas e listas perpendiculares à estrada 

• implementação de pisos de estrada menos ruidosos, bem como pavimento absorvente do ruído, 
nas zonas de maior exposição da população 

• os percursos pedonais e cicláveis deverão ser devidamente assinalados e deverão ser 
implementadas as medidas de segurança adaptadas às situações de atravessamento de vias 
rodoviárias de forma a prevenir acidentes 

• realização de um estudo específico, no âmbito de um Plano de Redução de Ruído, para averiguar 
mais pormenorizadamente a necessidade de implementação de medidas de redução de ruído.  
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Medidas de controlo  

A monitorização dos indicadores apresentados neste relatório é imprescindível para que se acompanhe a 
evolução das tendências e se avalie a sustentabilidade do Plano. São apresentados no Quadro 28 os 

vários indicadores a aplicar à área do Plano para avaliar este FCD, a sua unidade de medida, a frequência 

das medições a realizar e valores referência ou actuais e metas, sempre que se justificar. 

 

Tabela 28 - Indicadores para a monitorização do FCD Qualidade Ambiental 

Indicadores Unidade de 
Medida 

Frequência de 
medições 

Valor referência/ 
Actual 

Meta 

n.º de novos ramais ligados às 
infraestruturas públicas de 
abastecimento de águas na área do 
plano  

n.º De 3 em 3 
anos 

- - 

n.º de novos ramais ligados às 
infraestruturas de drenagem de águas 

residuais na área do plano 

n.º De 3 em 3 
anos 

- - 

capacidade da ETAR que trata os 
efluentes da área do Plano e novos 
hab.eq na área do Plano 

Hab.eq De 3 em 3 
anos 

44530 capacidade 
ETAR 

3984 na área do 
Plano 

- 

população x volume de  água 
consumida para fins domésticos 

m3/ano De 3 em 3 
anos 

188576 - 

volume água consumida para rega / 
área de espaços verdes  

m3/ha De 3 em 3 
anos 

* - 

coeficiente entre caudal gerado de 
águas pluviais e caudal da situação 
de referência 

- De 3 em 3 
anos 

- - 

concentração de nitratos na água 
subterrânea 

mg/l De 3 em 3 
anos 

- - 

total de resíduos produzidos/1000 
hab 

kg De 3 em 3 
anos 

1490 por dia - 

% de resíduos enviados para 
reciclagem do total de RSU 
produzidos 

% De 3 em 3 
anos 

11.8  

n.º de ecopontos/1000 hab n.º De 3 em 3 
anos 

3.76 - 

n.º de reclamações relativas ao ruído n.º De 2 em 2 
anos 

- - 

n.º de queixas da população relativas 
à qualidade do ar 

n.º De 2 em 2 
anos 

- - 

Custos da ocorrência de fenómenos 
naturais extremos, ou nº de pessoas 
afectadas, ou área afectada 

Euros ou n.º 
ou ha 

anual - - 

Custos da ocorrência de incidentes 
tecnológicos ou antropogénicos, ou nº 
de pessoas afectadas, ou n.º de 
autos de notícia 

Euros ou n.º  Anual - - 

medidas para a prevenção de efeitos 
dos sismos 

- Anual - - 

* valor solicitado à Divisão de Ambiente do Município de Faro e ainda não recebido. 
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7 ALTERNATIVAS 

As alternativas em Avaliação Ambiental Estratégica estão associadas a estratégias e medidas pró-activas, 

de longo prazo, de promoção da sustentabilidade dos territórios e das sociedades (DGOTDU, 2008). Neste 

relatório não são apresentadas alternativas específicas para o Plano de Pormenor da Lejana em virtude 

do processo de AAE ter decorrido em conjunto com o desenvolvimento do Plano, tendo sido propostas 

alternativas logo desde o início da formulação do Plano, associadas aos dois cenários de desenvolvimento 
diferenciados, e testadas ao longo do processo de construção do modelo de uso e ocupação do solo. 

Foram também levadas a cabo durante todo o processo reuniões de acompanhamento com o Município 

de Faro, que desde logo se pronunciou e deu o seu contributo para o desenvolvimento do Plano final 

avaliado neste relatório. 
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8 QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A ACÇÃO 

O quadro de governança para a acção destina-se a identificar a partilha de responsabilidades para efeito 

da implementação do Plano e das directrizes resultantes da presente avaliação. 

Identificam-se no Quadro 29 os diferentes agentes que se consideram relevantes para a 

operacionalização, monitorização e gestão das acções previstas relativamente ao Plano de Pormenor da 

Lejana. 

Tabela 29 - Agentes relevantes para o Plano de Pormenor e funções previstas. 

AGENTES FUNÇÕES 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR-Algarve) 
 

 
Acompanhar a fase de seguimento do Plano 
Fomentar e apoiar os processos de participação pública 
Actualizar as orientações regionais ao nível das várias politicas 
sectoriais e assegurar o cumprimento dos princípios de protecção e 
valorização ambiental 

Agência Portuguesa de Ambiente 
 

 
Acompanhar a fase de seguimento do Plano 
Promover a protecção do sistema aquífero e o alcance das metas 
definidas nos instrumentos de gestão da bacia hidrográfica das 
Ribeiras do Algarve para a qualidade da água 

Autoridade Nacional de Protecção Civil 
(ANPC) – Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Faro 

 

Acompanhar a fase de seguimento do Plano 

 

FAGAR – Faro, Gestão de Águas e 
Resíduos, E.M. 

 

Acompanhar a fase de seguimento do Plano 

Câmara Municipal de Faro 

 

Implementar as medidas de prevenção identificadas na AAE que se 
apliquem a esta instituição 

Implementar as medidas de controlo identificadas na AAE 

Planear a sua actuação, monitorizar e acompanhar as acções e 
medidas 

Articular com todas as entidades intervenientes no processo de AAE 
para que a implementação das acções previstas decorra de forma 
sustentável 

Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração 
Ambiental 

Fomentar e apoiar os processos de participação pública 

Prever  no seu Plano de Actividades e Orçamento os recursos 
técnicos, humanos e financeiros necessários à concretização das 
propostas do PP 

População em geral 
 

Participar activamente nos processos de decisão, em sede própria, 
nomeadamente nos processos de Consulta Pública 
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9 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Tendo em consideração todas as análises realizadas ao longo deste estudo e atendendo ao facto de se 

ter obtido e tratado o máximo de informação que foi possível recolher, importa ter no final uma apreciação 

referente aos resultados alcançados. 

Esta síntese é naturalmente sintética dado que os vários elementos de avaliação já foram descriminados 

e desenvolvidos no âmbito dos temas abordados. A informação apresentada no Quadro 30 pretende dar 
visibilidade e conteúdo às conclusões da Avaliação Ambiental Estratégica, utilizando simbologia de fácil 

apreensão, através da qual se distingue a evolução das tendências dos diversos critérios na ausência do 

Plano de Pormenor (positivas, estáveis ou negativas), assim como a avaliação de tendências dos mesmos 

critérios (positivas, estáveis ou negativas) se for considerado o Plano em causa. 

Pela análise do Quadro 30, conclui-se que a implementação do Plano de Pormenor tem uma evolução 

muito mais positiva do que a evolução sem Plano, o mesmo se passando em relação à situação actual, 

para o FCD Ordenamento e Qualificação do Território e para o FCD Qualidade de Vida e Requalificação 

Urbana. A implementação do Plano vai ter uma acção positiva em todos os critérios de avaliação definidos 
para estes FCD’s, à excepção dos solos, devido ao aumento da área impermeabilizada, com possibilidade 

de impermeabilização dos solos na área onde actualmente se encontra o laranjal (área com boa aptidão 

agrícola).   

 Para o Factor Crítico Qualidade Ambiental as oportunidades geradas pelo Plano de Pormenor da Lejana 

traduzem-se num cenário em que a sua evolução pode ser negativa, sem a implementação das medidas 

de prevenção e controlo identificadas. Contudo, a implementação destas medidas contraria esta tendência 

de evolução negativa, à excepção do critério "riscos ambientais e tecnológicos", no qual 
independentemente das medidas a implementar o acréscimo de população a esta área acresce o risco 

sísmico. Sem a implementação do Plano a generalidade dos critérios deste Factor Crítico tenderiam a ser 

negativos. 

 

Tabela 30 - Quadro comparativo da análise de tendências dos critérios de avaliação 

Factores Críticos Critérios Situação Actual 
Tendência de 

evolução sem Plano 
Tendência  de 
evolução com 

Plano 

 

Ordenamento e 
Qualificação do 

Território  

Solo 
 

 

  

Paisagem 
 

 

  

 População    
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Qualidade de Vida 
e Requalificação 

Urbana 

 

Urbanismo    

 

 

Qualidade 
Ambiental 

 

 

Recursos Hídricos 
 

 

  

Resíduos 
 

 

  

Ruído 
 

 

  

Qualidade do Ar 
 

 

  

Riscos Ambientais 
e Tecnológicos 

 

 

  

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Negativo Estável Positivo 

 

 Tendências de Evolução: 
 
 
 
 
       Negativa                           Sem Alteração                     Positiva 
Afastamento dos                                                           Aproximação dos  
objectivos e metas                                                     objectivos e metas 
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10 CONCLUSÕES 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental da AAE do Plano de Pormenor da Lejana. Este 

relatório identifica os principais efeitos positivos e negativos, de modo a apoiar a tomada de decisão 

relativamente à proposta do Plano de Pormenor e assegurar a sua sustentabilidade. 

Da avaliação efectuada prevê-se a ocorrência de efeitos positivos com a implementação do Plano, 

destacando-se o seu contributo para a organização do espaço e para a melhoria e valorização do território, 
bem como para a qualidade de vida da população local e requalificação da área. São factores importantes 

o ordenamento biofísico do espaço, a valorização da paisagem, a criação de espaços para usufruto social, 

a melhoria das vias de acesso, a criação de acessos pedonais e cicláveis, o acesso a habitação a custos 

controlados e a reestruturação do tecido urbano. Tendo em consideração a área a ocupar prevê-se a 

ocorrência de alguns efeitos negativos e que se prendem essencialmente com a ocupação e alteração do 

uso actual do solo. 

De referir que, devido à implementação do Plano, um acréscimo de cargas, podem ter efeitos negativos 

ao nível dos recursos hídricos, resíduos, ruído, qualidade do ar e riscos ambientais e tecnológicos, se não 
forem tidas em conta medidas de controlo e prevenção. 

Da análise territorial e ambiental efectuada resultou um conjunto de recomendações divididas por medidas 

de prevenção e por medidas de controlo. As medidas de prevenção permitem potenciar os efeitos positivos 

do Plano e atenuar os efeitos negativos, os quais devem ser acompanhados através da actualização 

periódica das medidas de controlo, de forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores de 

sustentabilidade face a metas estabelecidas. 
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