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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental (RA) da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Pormenor (PP) da Lejana.  

Este documento pretende sintetizar a informação relevante que resultou da AAE efectuada, 

nomeadamente as oportunidades e riscos de natureza ambiental e estratégica identificados, bem como as 

directrizes de gestão sustentável e ainda um Plano de seguimento da execução do PU. É recomendada a 

consulta do Relatório Ambiental para uma apreensão mais rigorosa e aprofundada do exposto no presente 

Resumo Não Técnico. 

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 e a divulgação pública de informação respeitante à 

decisão final. 

Considera-se que a Avaliação Ambiental Estratégica 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; 

3. Validação do modo como a AAE contribuiu para uma maior eficiência dos processos estratégicos e para 

uma maior qualidade dos seus resultados. 

Tendo sido deliberada a elaboração do Plano compete à entidade responsável pela sua elaboração 
determinar o âmbito da avaliação ambiental a realizar, bem como determinar o alcance e nível de 

pormenorização da informação a incluir no relatório ambiental. 

Assim, após a elaboração do Relatório dos Factores Críticos para a Decisão (RFCD), o Relatório Ambiental 

representa a segunda fase do processo de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor da 

Lejana. 
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2 OBJECTIVOS E METODOLOGIA DA AAE 

O objectivo da presente Avaliação Ambiental Estratégica 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, 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, pretende-se com a Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor da Lejana obter os 

seguintes resultados: 

1. Uma estratégia institucional e de comunicação que visa criar o espaço sociopolítico 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 proactiva 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. 

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, 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 e do “Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de PMOT na 

Vertente da Protecção Civil”, da Autoridade Nacional de Protecção Civil, publicado em 2009. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRNT_00 (Relatório nao tecnico)| Rev: 00 | Data: Nov. 2017 

D
&C

-M
D

_0
0 

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

Plano de Pormenor da Lejana aprovado pelo Município em Maio de 2015, bem como as recomendações 

sugeridas pelas ERAE que se pronunciaram sobre o Relatório dos Factores Críticos para a Decisão, 

nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve), a 
Autoridade Nacional para a Protecção Civil (ANPC–Comando Distrital das Operações de Socorro de Faro) 

e a FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M.. 

O Relatório Ambiental (bem como este Resumo Não Técnico) foi submetido às ERAE antes da sujeição 

do Plano a consulta pública. 

Terminada a Consulta Pública e aprovado o Plano, a autarquia enviará à Agência Portuguesa de Ambiente 

uma Declaração Ambiental onde consta a forma como as considerações ambientais e o Relatório 

Ambiental foram integrados no plano, entre outras. 
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3 PLANO DE PORMENOR DA LEJANA 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Lejana situa-se no município de Faro, na União de 

Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro). 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 1).  

Figura 1 - Área de intervenção do PP da Lejana (sem escala), a cor-de-rosa na figura da esquerda, delimitada a vermelho na figura 
da direita. Fonte: Carta Militar N.º611 e Câmara Municipal de Faro. 

 

3.2 ENQUADRAMENTO 

De acordo com a Câmara Municipal de Faro, 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 supra-municipal, 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 20 

ha) 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.  
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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 

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 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. Ambos os cenários desenvolvidos 

apresentavam intervenções ano nível da mobilidade e acessibilidades, estruturação do espaço urbano e 

definição da estrutura verde do Plano. 
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Ao nível da mobilidade e acessibilidades a intervenção na área do Plano pretende 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; 

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. 

 

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 condições de permeabilidade do solo e de drenagem superficial 
que aumentem o tempo de concentração das bacias urbanas, evitando a ocorrência de cheias 
durante picos de precipitação; 

• promover a biodiversidade, criando a oportunidade de fixação de novas comunidades de fauna e 
flora que, de outra forma, não se conseguiriam instalar; 

• funcionar como filtros ecológicos, captando poeiras em suspensão e reduzindo o 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 devem incluir naturalmente funções de recreio 

e lazer para a população local e dos bairros limítrofes, salvaguardado para tal: 

• 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; 
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• 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. 

 

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 2 é apresentada a planta de implantação para este Cenário. 
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Figura 2 - Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Lejana (sem escala). Fonte: Focus Group, Dezembro 2017 

 

Neste cenário 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. 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. 

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 

públicos 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, actividade 

acessória industrial 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 física e visualmente "ligados" entre 
si, e 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. 
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A Norte está programada 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 estão previstos 1682 fogos, sendo 168 deles (no máximo) a custos controlados, o que representa 

cerca de 10%. Esta percentagem destinada a habitação a custos controlados pode ser realizada num único 

edifício, em vários edifícios ou em parte de edifícios e é aferida no âmbito de cada operação urbanística. 

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 

2). 

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 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); 

•  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 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.   

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRNT_00 (Relatório nao tecnico)| Rev: 00 | Data: Nov. 2017 

D
&C

-M
D

_0
0 

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. 

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 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. 

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. 
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4 ANÁLISE E AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA POR FACTORES CRÍTICOS 

PARA A DECISÃO 

Seguidamente apresentam-se os Factores Críticos para a Decisão (FCD) identificados no RFCD, sendo 

estabelecido o seu objectivo e efectuada a sua avaliação sem e com a implementação do Plano para cada 

um dos critérios de avaliação identificados no RFCD.  

No Relatório Ambiental 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 cenários de 

desenvolvimento diferenciados, e testadas ao longo do processo de construção do modelo de uso e 

ocupação do solo.  

 

4.1 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. 

 

4.1.1 Não implementação do plano 

Solo 

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. Contudo, ainda não se verificou a totalidade das operações 

urbanísticas, tendo inclusive algumas áreas ficado "suspensas" sem a construção dos respectivos 
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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. 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 estar classificada como uma 

zona onde se pode construir pode levar ao aumento da pressão urbanística sobre esta zona. 

 

4.1.2  Implementação 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 elevada aptidão agrícola.  

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 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 

acautelar que não haja sobrecargas do sistema, a equipa do Plano definiu a construção de galerias pluviais 
nos eixos principais, com capacidade de retenção das águas das chuvas. 

O Plano prevê uma área de implantação máxima para novos fogos que representa um acréscimo de mais 

de 76% 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 também prevê um acréscimo 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

17 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRNT_00 (Relatório nao tecnico)| Rev: 00 | Data: Nov. 2017 

D
&C

-M
D

_0
0 

de espaços verdes em cerca de 70%. Para além disso, o Plano prevê a transformação de uma área de 

mais de 14 ha 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.    

 

Paisagem 

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 de o 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.  

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 - espaços verdes de primeira linha, amplos, bem equipados, com 
sombras, confortáveis e de baixa manutenção; 

• Espaços verde de recreio - 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 - 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). 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.  

Para além disso, o Plano prevê a ligação entre as áreas verdes desta zona com os espaços verdes do 

Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil e do Plano de Urbanização do Vale da 

Amoreira.  
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4.2 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. 

 

4.2.1 Não implementação do plano 

População  

 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.   

Apesar de existirem vários loteamentos já licenciados (e ainda não executados), estes não têm prevista a 

disponibilização de fogos a custos controlados.  

 

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 actual. 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 
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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. 

 

4.2.2 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, o reordenamento do estacionamento, a integração dos diversos 

equipamentos com a rede ciclável prevista e garantias para a concretização do troço da 3ª circular de Faro. 

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. 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 cerca de 10% dos fogos habitacionais propostos sejam destinados a habitação 
a custos controlados, o que representa 168 unidades.  

 

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; 
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• Criação de uma rede de praças e de pátios de utilização colectiva que permitam uma utilização 
informal destes espaços; 

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.  

 

4.3 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. 

 

4.3.1 Não implementação do plano 

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. 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. 

Mesmo sem a implementação do Plano de Pormenor da Lejana, a tendência é para que surjam mais 

construções na área em estudo. 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.  

Ao nível da qualidade da água subterrânea, pode verificar-se a sua afectação através da utilização 
fertilizantes e outros químicos nas zonas verdes.  

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 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

21 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRNT_00 (Relatório nao tecnico)| Rev: 00 | Data: Nov. 2017 

D
&C

-M
D

_0
0 

da escorrência de águas em períodos de precipitação mais intensos, nomeadamente com a drenagem a 

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.  

 

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 

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.  
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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.  

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. 

Prevê-se o aumento relevante do risco sísmico na área em estudo. Pois é previsível um aumento de 

população na zona, de infraestruturas construídas e de actividades económicas. 

 

4.3.2 Implementação 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 
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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.  

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 

infraestruturas 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 

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. 

A implementação do Plano vai ter o consequente aumento da produção de águas residuais e pluviais. 

Contudo, 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. 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. 
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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. 

 

Ruído 

Os Mapas de Conflitos para a situação futura, 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). 

 

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 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, 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. 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, 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. O aumento da impermeabilização deve ser acompanhado de medidas 
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minimizadoras dos impactes a jusante, nomeadamente a construção de bacias de retenção e sistemas de 

recolha das águas pluviais das coberturas dos edifícios. 

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. 

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 correctamente 

infraestruturada para o efeito, com meios para o combate a fogos, nomeadamente bocas de incêndio, não 

é de prever um aumento significativo do risco.  

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. 

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. 
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5 ANÁLISE DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 

Esta análise pretende efectuar um diagnóstico geral das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 
(análise SWOT) associado a cada um dos FCD identificados no âmbito da presente Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

 

Tabela 1 - Análise SWOT do 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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Tabela 2 - Análise SWOT para a 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 

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 

 

Tabela 3 - Análise SWOT para a Qualidade Ambiental 

QUALIDADE AMBIENTAL 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Boas infraestruturas 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 
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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 limite 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 
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6 ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E RISCOS  

Pretende-se neste ponto analisar os efeitos positivos e negativos que a implementação do Plano trará para 
o Ordenamento e Qualificação do Território, para a Qualidade de Vida e Requalificação Urbana e para a 

Qualidade Ambiental.  

 

Tabela 4 - Oportunidades e riscos para o Ordenamento e Qualificação do Território 

ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

OPORTUNIDADES RISCOS 

Criação de um continuum 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 

 

Tabela 5 - Oportunidades e riscos para a 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 
 

Acréscimo de tráfego rodoviário 
 

Necessidade de promover alterações às licenças de 
loteamento para execução das 

Infraestruturas 
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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 

 

Tabela 6 - Oportunidades e riscos para a Qualidade Ambiental 

QUALIDADE AMBIENTAL  

OPORTUNIDADES RISCOS 

Melhoria da qualidade ambiental local 
 

Diminuição do risco de atropelamentos 
 

Reforço das infraestruturas urbanas para a população 
prevista 

Possível degradação da qualidade da água 
(subterrânea e superficial) 
 

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 
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7 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Pela análise do Quadro 7, 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 7 - 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 
 

 

  

 

Qualidade de Vida 
e Requalificação 

Urbana 

População 
 

 

  

Urbanismo    

 

 

Qualidade 
Ambiental 

 

 

Recursos Hídricos 
 

 

  

Resíduos 
 

 

  

Ruído 
 

 

  

Qualidade do Ar 
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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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8 MEDIDAS PARA A FASE DE SEGUIMENTO 

Seguidamente, para cada FCD, são apresentadas algumas medidas que potenciam os efeitos positivos 
da implementação do Plano e que atenuam os efeitos negativos.  

 

8.1 ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

• 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 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 

• 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; 
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• 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.  

 

8.2 QUALIDADE DE VIDA E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

• 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 

 

8.3 QUALIDADE AMBIENTAL 

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 e um Plano 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 
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• 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 

• 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 

• 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 
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a necessidade de colocar 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 

• 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 bioclimática 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 

• instalação de infraestruturas 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 infraestruturas 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 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

37 
 
 

Cliente: Câmara Municipal de Faro | Fase: Versão Final | Ficheiro: 7641_01_VF_AMB_DRNT_00 (Relatório nao tecnico)| Rev: 00 | Data: Nov. 2017 

D
&C

-M
D

_0
0 

• 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 e as propostas do Plano de Gestão de 
Bacia 

• 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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9 GOVERNANÇA 

O quadro de governança para a acção (Quadro 8) destina-se a identificar a partilha de responsabilidades 
para efeito da implementação do Plano e das directrizes resultantes da presente avaliação. 

 

Tabela 8 - 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 

 

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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10 CONCLUSÕES 

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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