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1. INTRODUÇÃO 

A decisão de alterar o Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro (PPLFSC) foi tomada em 
reunião pública da câmara municipal, realizada no dia 17 de setembro de 2018, na qual foi também 
tomada a decisão de não sujeição da mesma a Avaliação Ambiental. 

A decisão foi publicada na 2ª série do Diário da República nº 240, de 13 de dezembro de 2018, através do 
edital nº 1229/2018. 

Os Termos de Referência aprovados neste âmbito estabeleceram os seguintes objetivos, que decorrem 
dos inicialmente fixados para o PPLFSC e não os alteram: 

 Reorganizar a estrutura urbana através de processos de regulação e estabilização do edificado, 
nomeadamente o equilíbrio das cérceas e a regularização dos alinhamentos, assim como os espaços 
de circulação, incentivando-se a criação de novas bolsas de estacionamento público; 

 Garantir uma correta relação entre os volumes edificados constantes da área de intervenção e as 
zonas urbanas envolventes, nomeadamente ao nível das áreas de contacto entre o “Largo do 
Mercado” e as traseiras da Rua de S. Luís e do “conjunto urbano de interesse municipal”; 

O presente relatório assume assim a maior importância para a fundamentação das opções estratégicas e 
das soluções urbanísticas da proposta de alteração do PPLFSC, sendo que, para a concretização desta 
alteração, foi utilizado um vasto conjunto de informação já produzido, correspondente ao próprio Plano 
na versão inicial. 
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2. ÁREA DE INTERVENÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO LARGO DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO 

Figura 1- Área de Intervenção do plano de pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro (Fonte: Própria, Mapas de Faro) 

 

A área de intervenção do PPLFSC, tem uma área total de aproximadamente 3,5 hectares de solo urbano, 
correspondente ao largo Dr. Francisco Sá Carneiro ou “Largo do Mercado” e prédios adjacentes, 
abrangendo ainda um troço da primeira circular da cidade de Faro (Rua Dr. Cândido Guerreiro). 

Partindo desta base, a área objeto da presente alteração incide essencialmente sobre as novas parcelas 
previstas no plano, as quais integram a categoria do Espaço Habitacional Consolidado – a Reestruturar 
(com e sem manutenção da fachada). 

Esta área é composta por parcelas de média dimensão, relativamente às quais o Plano previu o 
emparcelamento criando 6 novas parcelas de grande dimensão. Nestas novas parcelas foi prevista a 
construção de novas edificações cujos parâmetros urbanísticos necessitam de ajustes no sentido de 
corrigir alguns limites que se devem adequar aos conceitos técnicos vigentes e a normas técnicas 
específicas, a aplicar nos projetos, face aos usos previstos no Plano. 
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A área de intervenção objeto da presente alteração abrange também as parcelas que integram o 
Conjunto Urbano de Interesse Municipal, classificado pelo Edital nº 648/2012, de 5 de julho de 2012, 
publicado na 2ª série do Diário da República nº 136, de 16 de julho de 2012, que fazem parte da área de 
intervenção inicial do PPLFSC. 

Esta área é composta por 6 parcelas de pequena/média dimensão, relativamente às quais o Plano previu 
a sua manutenção, proibindo a realização de obras de ampliação. Esta proibição, bem como a ausência de 
outros parâmetros urbanísticos para intervenção nestas parcelas, necessitam de ajustes e de correção de 
modo a adequar às restrições fixadas para estas parcelas nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei nº 
309/2009, de 23 de outubro, recentemente aprovadas em reunião de câmara realizada no dia 03 de 
junho de 2019. 

 

 
Figura 2- Identificação da área classificada como Conjunto Urbano de Interesse Municipal (Fonte: Própria) 

Por motivos de harmonia de proposta e remate de frentes edificadas, inclui-se ainda na presente 
alteração a parcela confinante a sul com o conjunto classificado, por se considerar ficar assim assegurada 
uma renovação do edificado, de modo mais realista e equitativa. 

 

Resultante ainda do período de participação preventiva que decorreu, com enquadramento no nº 2 do 
artigo 88.º do RJIGT, entre os dias 20 de dezembro de 2018 e 01 de fevereiro de 2019, foi recebida uma 
participação, a qual foi acolhida no âmbito desta alteração por deliberação tomada em reunião de 
câmara pública realizada no dia 18-03-2019, através da proposta nº 84/2019/CM, de 13 de março. 

Conforme se extrai do relatório de ponderação do período de participação preventiva, publicado no sítio 
da internet do Município, a participação recebida recai sobre a parcela que integra o edifício com os 
números de polícia 35 e 37, o qual é composto por 3 pisos acima da cota de soleira sendo o 3º piso 
recuado em relação ao alinhamento da fachada. 

Defende-se a possibilidade de ampliação da área de construção do 3º piso, a qual irá contribuir para um 
maior equilíbrio volumétrico desta frente edificada, melhorando a transição entre o edifício de 8 pisos e o 
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gaveto com a Rua dos Bombeiros Portugueses, que é rematado com um edifício de 3 pisos, também com 
o 3º piso recuado em relação ao alinhamento das suas fachadas principais. 

Considerou-se viável rever a solução adotada para a zona Norte da área de intervenção do PPLFSC, 
nomeadamente na ligação edificada à Rua dos Bombeiros Portugueses, de modo a aferir a viabilidade de 
incluir as edificações de 3 pisos aqui existentes na subcategoria do Espaço Habitacional Consolidado a 
Alterar, atribuindo parâmetros de intervenção às mesmas, no Quadro nº 1 do Anexo I ao regulamento do 
PPLFSC, para prever a ampliação da área de construção do último piso destas edificações e fixar as 
condições em que estas podem ocorrer em sede dos artigos aplicáveis do regulamento do Plano. 

 

Assim, a presente alteração incide sobre a área de intervenção que abaixo se ilustra: 
 

 

 

 
Figura 3- Extrato da Planta de Implantação do PPLFSC com identificação da área de intervenção sujeita a alteração  
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3. CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA 

Em termos de ocupação, a génese desta área assenta no conceito de praça ladeada por frentes urbanas, 
estando implantado no seu centro, o Mercado Municipal de Faro (edifício emblemático da cidade) e em 
função do qual se desenvolve o espaço público e a circulação. 

Dada a sua localização, a área do Plano está sujeita a elevada pressão urbanística ao nível da iniciativa 
privada, materializada na substituição do edificado existente por edifícios multifamiliares, com um 
correspondente acréscimo do número de fogos e alturas de fachadas, o que foi alterando o modelo 
inicialmente implementado e que tivemos em consideração na versão inicial do Plano.  

É ainda importante referir que, confinante com este largo a nascente/sul, situa-se a rua General 
Humberto Delgado e a Praceta Coronel Pires Viegas, que integram o “Conjunto de Interesse Municipal – 
Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de Deus” - publicado na 2ª série 
do Diário da República nº 136, de 16 de julho de 2012, através do edital nº 648/2012, recentemente 
sujeito a normas e restrições à intervenção, criadas no intuito de garantir a preservação da imagem do 
conjunto em harmonia com a evolução urbana, evitando assim o impedimento da renovação do edificado 
mas criando regras para a intervenção no existente e para a criação de novos edifícios. 

A área de intervenção é ainda confinante a norte, com a ligação ao largo de São Luís através da rua dos 
Bombeiros Portugueses, a qual apresenta uma predominância na altura das edificações que a compõem 
correspondente a aproximadamente 11 metros, o equivalente a edifícios com 3 pisos acima da cota de 
soleira, que fazem o remate das frentes urbanas. 

Estamos assim, perante uma área que possui um grande valor simbólico, com um forte raio de atração 
local e regional, e desta forma geradora de grandes fluxos de circulação, quer em termos pedonais, como 
de automóveis ligeiros e associados a cargas e descargas. 
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3.1. Cartografia 

Para efeitos da preparação da alteração do Plano foi tomado o procedimento de renovação da 
homologação da cartografia vetorial 1:500 do largo Dr. Francisco Sá Carneiro, anteriormente homologada 
pela DGT através do processo nº 374. A referida cartografia foi novamente homologada por despacho de 
14 de fevereiro de 2019, através do processo nº 558, conforme ofício da entidade nº S-DGT/2018/983, de 
18-04-2019. 

3.2. Número de pisos 

Destacamos, neste ponto, as parcelas que são objeto da presente alteração, localizadas nos limites norte 
e nascente/sul do largo, para ilustrar o número de pisos atualmente existente nas edificações que 
integram estas parcelas. 

Pretende-se aqui deixar presente que as parcelas localizadas no limite norte do largo, que fazem a 
articulação com a rua dos Bombeiros Portugueses, são compostas por edificações com 3 pisos acima da 
cota de soleira, ainda que os 3º pisos se posicionem como recuados em relação ao alinhamento das 
fachadas. 

Fazer ainda notar que, das parcelas localizadas no limite nascente/sul do largo, integradas no conjunto 
classificado, uma delas atualmente comporta uma edificação com 3 pisos acima da cota de soleira, ainda 
que o 3º piso se posicione como recuado em relação ao alinhamento da fachada. 

 
Figura 4 - Planta com número de pisos (Fonte: Própria – 2012) 
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3.3. Património edificado 

Como referimos no ponto 3. Caracterização urbanística, localiza-se a nascente do largo, com acesso pela 
Rua General Humberto Delgado, o “Conjunto de Interesse Municipal – Conjunto urbano entre o Mercado 
Municipal e a Escola Secundária João de Deus”. Este conjunto urbano, constituído por moradias 
unifamiliares e outros edifícios de pequena volumetria, maioritariamente isolados, cujo valor individual e 
de conjunto tem sido reconhecido, remonta às décadas de 40 e 50 do século XX, tendo tido origem no 
Anteplano de Urbanização de Faro de 1945, com revisão em 1963.  

Surgiu assim aquele conjunto de lotes onde foram sendo construídas moradias e edifícios de habitação 
coletiva, expressivos de várias correntes arquitetónicas.  

 

 

Figura 5- Área de intervenção do “Conjunto urbano entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de Deus” (Fonte: 
Própria) 
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Além deste conjunto urbano, classificado como de interesse municipal, o próprio largo foi inventariado 
pela Direção-Geral do Património Cultural como “Conjunto Habitacional na Praça Dr. Francisco Sá 
Carneiro”, no decorrer do ano de 2011 (Fonte: www.monumentos.pt ) e descrito como: 
 

CONJUNTO HABITACIONAL NA PRAÇA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO IPA.00025882 

Portugal, Faro, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 
  
Conjunto arquitetónico residencial multifamiliar. Habitação de promoção privada. Conjunto de 
média dimensão, composto por edifícios multifamiliares em banda de dois a oito pisos. 
Traçado urbano de planta retangular cujos ângulos superiores (NO. e NE.) são chanfrados 
por lotes com frente à meia esquadria, criando continuidade do plano marginal entre os lados 
construídos 

 

4. CONDICIONANTES 

O quadro legal vigente apresenta um conjunto de figuras que, de algum modo, condicionam o território 
ou constituem servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública ao uso dos solos, 
nomeadamente nos domínios do património natural, cultural, infraestruturas básicas e equipamentos, 
destacando-se para a presente alteração do PPLFSC as figuras seguintes, e que subsequentemente serão 
descritas: 

4.1. Plano Diretor Municipal de Faro 

O PPLFSC incide sobre solo urbano, numa área consolidada e infraestruturada da cidade de Faro. 

O PDM de Faro enuncia como um dos principais objetivos de planeamento urbano, a necessidade de 
compatibilizar a funcionalidade e a qualidade ambiental, mas também:  

- Requalificar o espaço público privilegiando o peão e a qualidade urbanística e arquitetónica; 

- Reordenar o trânsito e oferecer áreas de estacionamento com diversos graus de permanência. 

 

O PDM define ainda, um conjunto de “Princípios de Ordenamento para o Sistema Urbano de Faro”, assim 
como um conjunto de propostas para a reorganização da estrutura urbana, dos quais se destaca: 

- Estabilizar e requalificar as áreas residenciais existentes, atualmente sujeitas a fortes pressões de 
reconversão e densificação, proporcionando-lhes também uma melhor integração urbana. 

 

No que concerne, às regras de edificabilidade, de acordo com o regulamento do PDM (RPDM), a área de 
intervenção do PPLFSC insere-se na subcategoria “Espaço Urbano Estruturante IA”, devidamente 
parametrizado no artigo 50.º, o qual determina uma área mínima aplicável aos planos a elaborar (de 1 
ha), e ainda as seguintes condições: 

a) Índice de utilização bruto: 1,5; 

http://www.monumentos.pt/
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b) Estacionamento mínimo: um lugar de estacionamento por 75m2 de área de construção, a distribuir por 
estacionamento público e privado; 

c) Afetação dos terrenos para equipamentos coletivos ou outros serviços urbanos que sejam exigidos pela 
ocupação prevista para o terreno. 

 

O n.º 3 do artigo 50.º do regulamento do PDM de Faro determina ainda que: 

“Os planos de urbanização e ou os planos de pormenor deverão definir os parâmetros de 
dimensionamento para o estacionamento, espaços verdes e equipamentos públicos a implementar nas 
operações de loteamento e no licenciamento de construções”. 

No que refere às condicionantes que incidem sobre a área de intervenção do PPLFSC, o PDM de Faro 
identifica-a como pertencente à Zona 4, da servidão aeronáutica do Aeroporto Internacional de Faro 
(Decreto - Lei n.º 21/80, de 25 de Março). 

4.2. Património Cultural 

Ao “Conjunto de Interesse Municipal” – “Conjunto urbano entre o Mercado Municipal e a Escola 
Secundária João de Deus”, a que nos referimos anteriormente, é aplicável a legislação específica, e por 
inerência, aos edifícios na área do PPLFSC com ele em comum.  

Das restrições fixadas para as parcelas que integram o conjunto, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei 
nº 309/2009, de 23 de outubro, importa identificar as que se aplicam às parcelas que integram, também, 
a área de intervenção do PPLFSC e que são agora objeto da presente alteração: 

Parcelas sujeitas a proteção estrutural: 

 Edifícios a incidir: 
o Conforme assinalado na planta de níveis de proteção. 

 Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, e 
nas seguintes condições específicas: 

o Obras de conservação: 
 Para manutenção fiel das características do edifício, no tocante aos seus elementos 

estruturais, arquitetónicos, ou decorativos e, com recurso a técnicas e materiais 
iguais, idênticos ou compatíveis com os existentes à data da sua construção. 

o Obras de alteração: 
 Para eliminar “dissonâncias” ou “contrastes”, criados pela introdução de novos 

elementos nas fachadas, em substituição, complemento ou, remodelação dos 
primitivos ou por ampliação da edificação;  

 Para melhorar as condições de habitabilidade ou viabilizar o processo de reabilitação 
do edifício. 

o Obras de ampliação: 
 Em altura - admissível apenas nos edifícios existentes nos nº 65/66, 70,71 e 72 do 

largo Dr. Francisco Sá Carneiro, devendo a ampliação cingir-se a um único piso, com 
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altura exterior máxima de 3,50 metros, em situação de recuado, com afastamento à 
fachada mínimo de 2.50 metros;1 

 Em profundidade – admissível apenas nas situações que permitam ligar construções 
já existentes, localizadas na parte posterior da parcela, desde que não afetem com 
significado a integridade do edifício original e não ultrapassem 25% da área de 
logradouro. Deverão ainda salvaguardar a conformação com as fachadas posteriores 
das construções confinantes e as indispensáveis condições de insolação e salubridade 
do próprio edifício e dos edifícios adjacentes.  

o Obras de demolição: 
 Parcial, desde que visem a correção de intervenções de alteração ao projeto inicial 

que, não apresentando qualidade arquitetónica, tenham assim contribuído para a sua 
descaracterização. 

o Obras de alteração de utilização, desde que não afetem a integridade e unidade do imóvel. 

 
Figura 6- Área de intervenção do “Conjunto urbano entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de Deus” (Fonte: 
Própria – Níveis de proteção do edificado) 

                                                           
1
 Negrito nosso. 
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4.3. Mapa de ruído 

A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-
estar das populações constitui tarefa fundamental do Estado, reconhecida nos termos da Constituição da 
República Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente.  

No que diz respeito à legislação específica, o RGR (Regulamento Geral do Ruído, que foi aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), vem estabelecer o regime de prevenção e controlo da poluição 
sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. No âmbito desse 
diploma, é definida a articulação da elaboração dos planos municipais de ordenamento do território com 
as questões de ruído ambiente no exterior, salientando a importância do ruído como um indicador para a 
saúde humana e o bem-estar das populações. 

Os estudos de ordenamento do território apoiam-se na informação disponível nos mapas de ruído cuja 
realização é da competência das câmaras municipais. O mapa do ruído é o elemento fundamental da 
informação sobre os níveis sonoros de ruído ambiente exterior, que fornece a localização das fontes de 
ruído e dos respetivos níveis de exposição. 

As áreas vocacionadas para uso habitacional existente ou previsto, bem como para escolas, hospitais, 
espaços de recreio e lazer e outros equipamentos coletivos prioritariamente utilizados pelas populações 
como locais de recolhimento, existentes ou a instalar, devem ser classificados de zonas sensíveis.  

As áreas cuja vocação seja afeta, em simultâneo, às utilizações referidas bem como a outras utilizações, 
nomeadamente comércio e serviços, devem ser classificadas de zonas mistas. 

A delimitação e disciplina das zonas sensíveis e mistas são da competência das câmaras municipais, e 
nesse sentido, para o PPLFSC foi elaborado um relatório de dados acústicos, incluindo mapas de ruído da 
situação atual e futura, nos termos legais aplicáveis, o qual não está em causa na presente alteração do 
Plano. 

4.4. Compromissos urbanísticos  

Na área de intervenção da alteração do PPLFSC, atualmente, existe apenas um procedimento 
administrativo que constitui compromisso urbanístico, abaixo identificado com processo de obras n.º 
246/2018: 

 

n.º. 
processo 

Procedimento/Operação urbanística Requerente 
Identificação da 

parcela 
(nº de polícia) 

Situação 

246/2018 

Pedido de Informação prévia – Obra de 
demolição integral de edificação 
existente e subsequente obra de 
construção de nova edificação 

GH 2 – Gestão 
Imobiliária e 
Construções, Lda 

49 a 52 

Parecer 
favorável por 
despacho de 
26-12-2018. 
Válido até  

26-12-2019. 
Tabela 1 – Identificação dos compromissos urbanísticos 
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5. RISCOS 

Nesta área torna-se necessário considerar o risco de incêndio (potenciado pelas zonas comerciais), o risco 
de sismo e também o risco de derrocada, tal como já considerado na versão inicial do Plano. 

5.1. Riscos naturais 

O concelho de Faro apresenta formações geológicas que remontam há cerca de 2 milhões de anos 
(Período Plio-Quaternário).  

Estas, no entanto, encontram-se cobertas por aluviões (estratos sedimentares de areias, argilas e seixos), 
muito mais recentes. Esta zona possui, ainda, uma estrutura geológica de uma vasta bacia tectónica, 
circundada por inúmeras falhas tectónicas, que se traduzem numa constante atividade sísmica. 

Para efeitos de quantificação da ação dos sismos em Portugal, o Regulamento de Segurança e Ação para 
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP)2, enquadra o concelho de Faro na zona A (de maior risco), a que 
corresponde um coeficiente de sismicidade de 1,0. Ainda de acordo com o RSAEEP os valores 
característicos das ações dos sismos são quantificados em função da sismicidade dessas zonas e da 
natureza do terreno do local. Análises efetuadas nos últimos 100 anos revelam que o Algarve constitui 
uma das regiões com maior probabilidade de ocorrência de sismos que possam afetar Portugal 
continental. Torna-se assim evidente, que, construções a erigir na área do concelho deverão merecer 
sempre uma atenção especial. 

De acordo com o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Faro, 
de 2012, a Carta de Isossistas de 
Intensidades Máximas o concelho de 
Faro insere-se na Zona de Intensidade X 
(correspondente à zona de maior 
intensidade). 

 

 

 

                                                           

2
 Decreto-lei n.º235/83, de 31 de Maio. 

Figura 7 - Carta de Isossistas e Intensidades máximas (Fonte: www.prociv.pt) 
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A metodologia utilizada para a Análise de Riscos e Análise de Vulnerabilidade, consta do Caderno Técnico 
PROCIV#9 – Guia para a caracterização de risco no âmbito da elaboração de Planos de Emergência de 
Proteção Civil, apresentando os resultados presentes na tabela seguinte.  

Legenda: G – Gravidade; P – Probabilidade 

Identificação de riscos 
Análise de riscos 

Gravidade 
G P Risco 

  Categoria Designação População Ambiente Socioeconomia 

Riscos 
naturais 

Condições 
meteorológicas 

adversas 

Precipitação 
intensa 

Residual Residual Residual Residual Média-
alta 

Baixo 

Ciclones e 
tempestades 

Reduzida Reduzida Moderada Reduzida Média-
baixa 

Baixo 

Ondas de calor Reduzida Residual Residual Residual Média Baixo 

Vagas de frio Residual Residual Residual Residual Média Baixo 

Nevões Reduzida Reduzida Moderada Reduzida Baixa Baixo 

Hidrologia Cheias e 
inundações 

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida Média Moderad
o 

Secas Residual Reduzida Reduzida Reduzida Média Moderad
o 

Galgamentos 
costeiros 

Moderada Residual Reduzida Reduzida Média Moderad
o 

Geologia Sismos Crítica Crítica Crítica Crítica Baixa Elevado 

Tsunamis Crítica Crítica Crítica Crítica Baixa Elevado 

Actividade 
vulcânica 

            

Movimentos de 
massa em 
vertentes 

            

Erosão costeira Reduzida Residual Reduzida Reduzida Média-
alta 

Moderad
o 

Colapso de 
cavidades 
subterrâneas 
naturais 

            

 

A tudo isto, junta-se ainda um novo fator, com especial aplicabilidade na área do PPLFSC: o grau de 
probabilidade/ gravidade consequentes de um sismo tem tradução direta na relação dos edifícios com os 
seus edifícios vizinhos. Como a ocorrência destes fenómenos tem demonstrado, um edifício que tenha a 
mesma altura que os seus vizinhos, reage muito melhor, do que outro semelhante com edifícios mais 
baixos contíguos, devido a diferentes frequências de oscilação. Ora, esta situação é particularmente 
frequente nesta área.3 

                                                           

3
 Retirado de “Planeamento em Zonas de Risco Sísmico – Cidade de Faro”, Instituto Superior Técnico, Projeto Final de Curso em 

Engenharia do Territorio – Vol.I, Outubro de 2000 (Cristina Sá Dias; Mónica Amaral Ferreira; Mónica Oliveira; Paula Pestana; sob 
coordenação do Prof. C. S. Oliveira) 
. 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fase: Proposta de alteração do plano Divisão de Ordenamento do Território 
  
Ficheiro: 20190813_APPLFSC_Relatorio  Tel. 289 870 813 
Rev:01  Largo de S. Francisco, n.º 39 Fax. 289 803 371 
Data: agosto 2019  8000-142 Faro, Portugal dotru.diu@cm-faro.pt 

 

16 

5.2. Riscos tecnológicos 

De acordo com a listagem da Agência Portuguesa do Ambiente não se encontram, atualmente, nesta 
área, estabelecimentos abrangidos pelo diploma que estabelece o regime de prevenção de acidentes 
graves que envolvam substâncias perigosas (Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho).  

Existiram de facto, no passado recente, três postos de abastecimento de combustível (Shell, BP, e Galp) e 
respetivos depósitos, que se encontram atualmente desativados, tendo o processo de desativação sido 
acompanhado pela Direção Regional de Economia do Algarve e a Câmara Municipal de Faro, como 
legalmente previsto. 

6. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL, OUTROS ESTUDOS, PLANOS E PROGRAMAS 

Tal como exposto no n.º 4 do artigo 76.º do RJIGT, no âmbito da elaboração dos planos municipais, e suas 
alterações, é obrigatória a identificação e ponderação dos planos, programas e projetos com incidência 
na área do plano municipal, considerando os que já existem e os que se encontram em preparação, por 
forma a assegurar as necessárias compatibilizações. 

Assim sendo considerou-se necessário, no âmbito da presente alteração, proceder à identificação dos 
Instrumentos de Gestão Territorial que, dada a sua natureza, incidem na área de intervenção da alteração 
do PPLFSC, sendo eles: 

 

- Plano Diretor Municipal de Faro (PDM); 

- Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, na sua versão inicial. 

6.1. Plano Diretor Municipal de Faro (PDM) 

O Plano Diretor Municipal de Faro (PDM), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 
174/95, de 19 Dezembro e alterado pela Declaração n.º 203/98, de 08 de Junho e pela RCM n.º 38/2005 
de 28 de Fevereiro, no seu Relatório, identifica “Princípios de Ordenamento Municipal” e “Princípios de 
Ordenamento para o Sistema Urbano de Faro” que, no âmbito do Plano de Pormenor do Largo Dr. 
Francisco Sá Carneiro, importa realçar.  

O Plano Diretor Municipal foi desenvolvido tendo por base 5 objetivos principais, sendo eles: 

- Reforçar Faro como capital regional; 

- Apoiar o desenvolvimento das atividades económicas do concelho e da região; 

- Defender e desenvolver a qualidade cultural, ambiental e paisagística do concelho; 

- Ordenar o povoamento do concelho com vista a melhorar o quadro de vida da população; 

- Mobilizar as forças sociais para o desenvolvimento do concelho. 

Os princípios de ordenamento para o “Sistema Urbano de Faro” segundo o relatório do PDM, assentam 
nas tendências de crescimento urbano e na sua reorientação, na reorganização da estrutura urbana da 
cidade de Faro, das quais, no âmbito do PPLFSC se destacam as seguintes propostas: 
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- Ordenar a localização das funções terciárias e administrativas (públicas e privadas) que procuram 
instalar-se em Faro, ou que necessitam expandir, através da oferta de uma nova área de qualidade e 
forte imagem urbana (nova área de terciário e serviços); 

- Estabilizar e requalificar as áreas residenciais existentes, atualmente sujeitas a fortes pressões de 
reconversão e densificação, proporcionando-lhes também uma melhor integração urbana; 

- Densificar as novas áreas residenciais dentro do perímetro urbano garantindo adequados níveis de 
equipamentos e de espaços públicos. 

O Plano Diretor Municipal, como documento de enquadramento e orientação da administração 
municipal, deverá traduzir através do regulamento e da classificação dos espaços, os modelos de 
ordenamento pretendidos para o concelho.  

Do enquadramento da área de intervenção do PPLFSC nas plantas de Ordenamento, síntese e 
condicionamentos, Condicionantes de RAN e REN do PDM, resulta de alguma forma a interpretação das 
diretrizes estabelecidas por este Instrumento de Gestão do Território para a área do plano municipal. 

Assim sendo, de acordo com a Planta de Ordenamento – Síntese do PDM Faro, incide sobre a área de 
intervenção do PPLFSC a seguinte categoria de espaços: 

- Espaços Urbanos Estruturantes I A - Sistema Urbano de Faro, ao que se aplica o teor dos artigos 46.º, 
47.º, 48.º, 49.º e 50.º. 

Na Planta de Condicionantes, nomeadamente no que concerne a Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública, regista-se a Servidão Aeronáutica do Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de Março, encontrando-se 
inserida na Zona 4. 

6.2. Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, na sua versão inicial 

O plano de pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro foi publicado na 2ª série do Diário da República 
nº 78, de 20 de abril de 2018, através do edital nº 415/2018, de 18 de janeiro, e foi desenvolvido com 
base nos seguintes objetivos: 

1. Articular a intervenção do PP FSC com os planos, projetos e outros com incidência na área 

de intervenção; 

2. Identificar a identidade/diferenciação da área do PP FSC relativamente a outros 

espaços/praças da cidade; 

3. Reorganizar a estrutura urbana através de processos de regulação e estabilização do 

edificado, nomeadamente o equilíbrio das cérceas e a regularização dos alinhamentos, 

assim como os espaços de circulação, incentivando-se a criação de novas bolsas de 

estacionamento público; 

4. Garantir uma correta relação entre os volumes edificados constantes da área de 

intervenção e as zonas urbanas envolventes, nomeadamente ao nível das áreas de 

contacto entre o “Largo do Mercado” e as traseiras da Rua de S. Luís e do “conjunto 

urbano de interesse municipal”; 
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5. Privilegiar soluções arquitetónicas e de implantação do edificado que assegurem a 

salubridade deste espaço e da sua envolvente; 

6. Contrariar renovações que contribuam para a descaracterização da identidade da área de 

intervenção; 

7. Diferenciar positivamente a área de intervenção recorrendo se possível à aplicação de 

tecnologias mais amigas do ambiente e sustentáveis, e providenciar que seja uma área 

isenta de barreiras arquitetónicas e urbanísticas; 

8. Reavaliação dos usos existentes, e remoção dos que pelas suas características sejam 

considerado incompatíveis com o meio urbano, nomeadamente os Postos de 

Combustível existentes. 

Dos objetivos do Plano acima enumerados, para efeitos da presente alteração, destacam-se os previstos no nº 3 e 
no nº 4, que serão densificados e melhor desenvolvidos com a introdução de: 

 

 Flexibilidade de usos nos pisos térreos dos edifícios previstos para as novas parcelas criadas pelo 

Plano, com a possibilidade de uma parte ser usada para estacionamento automóvel, viabilizando 

assim a localização de novas tipologias de comércio e serviços, o aumento do n.º de lugares 

disponíveis, e/ou a redução da intervenção no subsolo; 

 Revisão do quadro de parâmetros urbanísticos das novas parcelas, tendo em conta o conceito 

técnico de Área de Construção do Edifício, previsto na ficha nº 8 do Decreto Regulamentar nº 

9/2009, de 29 de maio, no sentido de permitir a construção de varandas, necessárias ao 

sombreamento das fachadas, logo ao melhoramento do comportamento térmico dos edifícios a 

erigir; 

 Revisão da redação dada ao artigo 21.º do regulamento do plano, relativamente ao 

enquadramento paisagístico dos logradouros privados, adequando a referida norma a outras 

tipologias de operação urbanísticas para além da construção de novas edificações, 

designadamente no caso de alterações do edifícios existentes; 

 Introdução das restrições aprovadas para intervenção nos edifícios que integram o Conjunto 

Urbano de Interesse Municipal e que se localizam no largo Dr. Francisco Sá Carneiro; 

 Regularização da altura das edificações que fazem o remate de frentes entre o largo Dr. Francisco 

Sá Carneiro e a rua dos Bombeiro Portugueses. 
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7. A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO 

7.1. Desenho urbano 

O desenho urbano da área de intervenção do Plano encontra-se consolidado, e não justifica qualquer 
alteração estrutural.  

Porém, decorrente da versão inicial do Plano, o cadastro urbano existente poderá ser reestruturado, em 
algumas das parcelas existentes, de modo a permitir a renovação urbanística dentro dos parâmetros de 
exigência e conforto atuais, dado que a grande maioria das edificações existentes datam da década de 40 
do séc. XX e já não reúnem condições para responder cabalmente à pressão urbanística existente sobre 
esta área, nem às exigências regulamentares que presentemente se impõem às edificações e respetivos 
usos. 

Quanto à densificação da ocupação desta área e na linha das atuais preocupações relativas à 
sustentabilidade, importará referir que a densificação das zonas centrais da cidade, melhor servidas de 
equipamentos e infraestruturas, contribui para a redução das deslocações em transporte individual e 
permite uma muito maior utilização das infraestruturas já existentes, com claros ganhos 
comparativamente com a urbanização de novas áreas da cidade. 

Por outro lado, a paisagem urbana envolvente condiciona bastante a perceção do espaço público no largo 
Dr. Francisco Sá Carneiro, com destaque para as edificações existentes na rua Ataíde Oliveira e na antiga 
Carreira de Tiro, conforme é bem visível na seguinte imagem. 

 
Figura 8 – Paisagem urbana envolvente ao Largo Francisco Sá Carneiro – vista geral (fonte: Própria, 2016) 
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7.1.1. Relação com a estrutura cadastral e o património edificado  

A reestruturação do cadastro urbano deve, no entanto, assegurar a correta relação com a envolvente 
edificada, nomeadamente a relação com o património edificado correspondente ao “Conjunto de 
Interesse Municipal – Conjunto urbano entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de Deus” 
que integra parcialmente a área de intervenção da alteração do PPLFSC. 

Assim, as edificações que integram o conjunto classificado não sofrerão qualquer operação de 
reestruturação da sua propriedade cadastral e a intervenção nas mesmas será condicionada a 
fundamentação técnica específica que justifique a necessidade imperiosa de realização de operações 
urbanísticas nestas edificações, que modifiquem as suas atuais características, no estrito cumprimento 
das restrições fixadas para as parcelas que integram o conjunto, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei 
nº 309/2009, de 23 de outubro. 

A realização de operações urbanísticas nas parcelas que confinam com o conjunto de interesse municipal 
terá que salvaguardar uma relação de proteção ao conjunto classificado, sem alterar a especificidade 
arquitetónica da zona ou perturbar significativamente a perspetiva ou contemplação do bem. Portanto, 
as intervenções nestas parcelas devem assegurar um cuidado tratamento das fachadas tardoz que 
valorize a contemplação do conjunto classificado. 

7.1.2. Novas edificações, intervenção nas existentes e fachadas consideradas de interesse 

Também as parcelas de menor dimensão, existentes na área de intervenção do PPLFSC, que não reúnem 
condições de reestruturação cadastral, apenas podem ser objeto de operações urbanísticas de alteração 
ou ampliação, demonstrada que fique a necessidade imperiosa de intervenção nas mesmas e desde que 
assegurada a valorização e evidenciação as fachadas existentes, a preservar. 

Importa aqui assegurar a renovação urbanística destes imóveis de menor dimensão e harmonizar a altura 
das edificações passando, todas elas, a comportar 3 pisos acima da cota de soleira sendo esta a bitola 
mínima nas frentes que compõem o largo Dr. Francisco Sá Carneiro, incluindo nas parcelas que integram 
o conjunto de interesse municipal, ainda que em situação de recuado em relação ao alinhamento das 
fachadas. 

   
Figura 9 – Parcelas que, pela sua dimensão, não são objeto de reestruturação cadastral (fonte: Própria, 2012)  
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Figura 10 – Edificações integradas no conjunto de interesse municipal que podem ser ampliadas em altura (fonte: Própria, 
2012/18) 

 

As parcelas que contêm edificações de construção datada das décadas de 40 e 50 do séc. XX, que reúnem 
condições que possibilitam a requalificação desta área, proporcionando-lhe uma melhor integração 
urbana com as edificações mais recentes, construídas nas décadas finais do séc. XX, serão objeto de 
operações de reestruturação de propriedade, na figura do emparcelamento, de modo a ganharem 
dimensão sustentável para uma adequada renovação urbana que a atual estrutura fundiária não permite. 

Neste aspeto mantém-se a solução vigente na versão inicial do PPLFSC, consagrada no artigo 16.º do 
regulamento do Plano, para a subcategoria do Espaço Habitacional Consolidado a Reestruturar (HCR). 

Não obstante, sendo nestes casos proibida a introdução de elementos balançados sobre a via pública, 
como é o caso das varandas, importa prever a inclusão das mesmas nas fachadas tardoz das novas 
edificações, sobre os logradouros privados das novas parcelas a constituir. 

Assim, tendo presente o conceito técnico de “Área de construção do edifício”, definido na ficha nº 8 do 
Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio, a área de construção das varandas a incluir nas 
fachadas tardoz das novas edificações deve ser considerada para efeitos dos parâmetros urbanísticos do 
Plano, conforme quadro abaixo. 
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L.01 1 055,32 851,90 2820,00 851,90 564,00 4235,90 1703,80 7 2 23,60 2º, 7º 1º, 2º 30 

L.02 1 608,18 1324,10 3074,00 1 324,10 614,80 5012,90 2648,20 7 2 23,20 2º, 7º 1º, 2º 36 

L.03 834,43 800,90 2606,00 1601,80 0,00 4207,80 1601,80 7 2 22,40 3º, 7º 1º, 2º 30 

L.04 760,52 627,00 1647,50 1 254,14 0,00 2901,64 1254,00 7 2 22,70 3º, 7º 1º, 2º 15 
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L.05 2 294,28 2015,10 4036,50 4 030,38 0,00 8066,88 4030,20 7 2 23,00 3º, 7º 1º, 2º 40 

L.06 630,92 630,90 1866,20 1 261,84 0,00 3128,04 1261,80 7 2 23,20 3º,7º 1º, 2º 16 

T.Parcial 7 183,65 6249,90 16050,20 10324,16 1178,80 27553,16 12499,80   167 

 
Tabela 2 – Quadro de parâmetros urbanísticos para as novas edificações resultantes de reestruturação de propriedade 
(fonte: Própria, 2019.) 

Estas novas edificações apresentam dimensão adequada para receber estacionamento automóvel, entre 
público e privado, que promova o alívio da pressão sentida no espaço público, e que seguirá os usos 
tradicionais deste largo, onde predomina o uso habitacional em convivência com as atividades terciárias 
ao nível dos pisos térreos, os quais também passam a poder receber estacionamento automóvel. 

 

 

Figura 11 – Planta de implantação da alteração do PPLFSC (fonte: Própria, 2019.)  
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7.2. Espaços verdes  

A proposta ao nível dos espaços verdes públicos mantém-se de acordo com a versão inicial do PPLFSC e é 
concretizada com o incremento da arborização dos passeios por forma a contribuir para o 
enquadramento paisagístico do edificado e para a melhoria das condições ambientais.  

Ao nível dos espaços verdes privados para a valorização das condições ambientais do local, os 
logradouros são preferencialmente ocupados com áreas verdes permeáveis, porém, eliminando a 
obrigatoriedade de inclusão de um alinhamento arbóreo em toda a extensão do limite posterior das 
novas parcelas o qual se julga que a médio longo prazo não terá a desejável manutenção, por parte dos 
proprietários das frações das novas edificações, cuja eventual e previsível degradação em nada irá 
favorecer a relação com a envolvente. 

8. EXECUÇÃO DO PLANO 

8.1. Execução não sistemática e redistribuição de benefícios e encargos 

A área de intervenção desta alteração do PPLFSC insere-se em zona urbana consolidada onde podem ser 
realizadas operações urbanísticas tal como definidas no regime jurídico da urbanização e da edificação e, 
além disso, dada a especificidade dos objetivos delineados pela alteração, a delimitação de unidades de 
execução, além de ser desnecessária para efeitos de execução do plano, revela-se impossível face às 
disposições constantes do nº 2 do artigo 148.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Podendo, atualmente, e nas circunstâncias acima referidas, executar-se um plano municipal fora de 
sistemas de execução, conforme previsto no nº 3 do artigo 147.º do regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial, é essa a opção que melhor se adapta à alteração do PPLFSC. 

Considerando ainda que as operações urbanísticas previstas devem assegurar o financiamento da 
intervenção nas infraestruturas e nos espaços verdes públicos a implementar no âmbito do plano, serão 
aplicados mecanismos indiretos de perequação, nomeadamente as taxas urbanísticas. 

8.2. Instrumentos de execução do plano 

8.2.1. Demolição de edifícios 

No âmbito da versão inicial do PPLFSC está prevista a demolição de edifícios para construção de novas 
edificações, na prossecução de um dos seus objetivos que é a reorganização da estrutura urbana através 
de processos de regulação e estabilização do edificado, nomeadamente o equilíbrio da altura das 
fachadas e a regularização dos alinhamentos. 

Este instrumento de execução mantém-se na presente alteração do Plano, aplicável exclusivamente na 
subcategoria do Espaço Habitacional Consolidado a Reestruturar (HCR). 
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8.2.2. Reestruturação da propriedade – emparcelamento 

Conforme referido, no âmbito da versão inicial do PPLFSC, está previsto o emparcelamento de alguns 
prédios para criação de unidades prediais adequadas ao aproveitamento do solo estabelecido no plano. 

Estas operações de emparcelamento visam: 

 Ajustar a dimensão e a configuração do solo à estrutura fundiária definida pelo PPLFSC; 

 Assegurar a implementação da política pública prevista para o Largo Dr. Francisco Sá Carneiro; 

 Viabilizar a reconfiguração de limites cadastrais de terrenos. 

Nos termos do RJUE, na sua redação em vigor, e considerando a execução não sistemática do PPLFSC, as 
operações de emparcelamento não estão sujeitas a controlo prévio específico, logo, estas resultam 
diretamente da operação urbanística de obra de construção ou de obra de reconstrução que incidir sobre 
os prédios a emparcelar. 

Este instrumento de execução mantém-se na presente alteração do Plano, aplicável exclusivamente na 
subcategoria do Espaço Habitacional Consolidado a Reestruturar (HCR). 

 
Figura 12 – Planta de emparcelamento (fonte: Própria, 2016.) 
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P.Or. P.Re. P.Or. P.Re. P.Or. P.Re. P.Or. P.Re. P.Or. P.Re. P.Or P.Re. P.Or. P.Re. P.Or. P.Re. P.Or. P.Re.

P13 U-2786 339,39 155,78 311,56 0 2 0 8,38 2 0

P15 U-2800 716,67 309,31 618,62 0 2 0 8,38 5 0

P17 U-3377 381,65 200,8 602,4 0 3 0 11,5 3 0

P18 U-2887 1234,08 1234,08 1234,08 0 1 0 8,36 1 0

P28 ??? 229,8 119,18 357,54 0 3 0 11,93 3 0

P29 U-8352 289,69 149,4 298,8 0 2 0 8,5 2 0

P30 U-8353 314,99 148,26 296,52 0 2 0 8,5 2 0

P31 U-2615 362,69 135,56 271,12 0 2 0 8,63 2 0

P32 U-2583 397,5 129,69 259,38 0 2 0 8,71 2 0

P33 U-8689 2067,33 2067,33 4134,66 0 2 0 10,55 0 0

P34 U-8690 250,7 112,55 225,1 0 2 0 8,57 2 0

P35 U-2297 317,26 317,26 493,44 0 2 0 8,65 2 0

P36 U-2296 310,29 310,29 484,9 0 2 0 8,65 2 0

Área de Implantação Área de construção ACS Pisos ACS Altura da fachada N.º de fogosÁrea (m2) Pisos ABSÁrea de construção ABSPrédios 

Originários 

Prédios 

Resultantes

Inscrição 

matricial

36

1974,88

3029,9 23,2

2

1608,18 1514,95 4650,03 7

22,7

2

151428,8

834,43 800,98 3418,86 7 22,4 301601,96 2

2

7742,18

760,52 714,4 2748,79 7

2294,28 2202,2

23,2 161261,84

7 23 404404,4 2

2

L1

L2

L3

L4

L5

L6 630,92 630,92 3128,48 7

1055,32 987,44 3928,29 7

Estacionamento

5223,6 30

62

46

36

103

41

 
Tabela 3 – Quadro de emparcelamento (fonte: Própria, 2016.) 

9. INDICADORES URBANÍSTICOS  

 

ALTERAÇÃO DO PPLFSC  

ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PPLFSC 34 421.83m
2
 

ÁREA DE INTERVENÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PPLFSC 8 534.55m
2 

UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS NA ALTERAÇÃO DO PPLFSC  

Área de parcelas privadas 8 534.55m
2 

Área de implantação dos edifícios 6 473.09m
2 

Área de construção dos edifícios 11 825.72m
2 

EDIFICAÇÕES EXISTENTES COM INTERVENÇÃO URBANÍSTICA  

Área de parcelas 1 350.90m
2 

Área de implantação 1 083.60m
2 

Área de construção 2 237.60m
2
 

Área de ampliação (máxima) 603.30m
2 

NOVAS EDIFICAÇÕES  

Área de parcelas 7 183.65m
2 

Área de implantação (máxima) 6 249.90m
2 

Área bruta de construção (máxima)  

Habitação  17 229.00m
2 

Atividades terciárias 11 502.96m
2 

Caves para estacionamento 12 499.80m
2 

Número de novos fogos (máximo) 167 

Número de novos lugares de estacionamento privado e com uso público 340 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA EXISTENTES Sem alteração 

ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO Sem alteração 

ARRUAMENTOS|PASSEIOS E ESTACIONAMENTO Sem alteração 

IUB final do PPLFSC (de acordo com as definições do regulamento do PDM) 1,4 
 

10. CONFORMIDADE DA PROPOSTA COM O PDM DE FARO 

De acordo com a Planta de Ordenamento – Síntese do PDM Faro, a área de intervenção do PPLFSC integra 
a seguinte categoria de espaços: 
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- Espaços Urbanos Estruturantes I A - Sistema Urbano de Faro, ao que se aplica o teor dos artigos 46.º, 
47.º, 48.º, 49.º e 50.º. 

O artigo 50.º do regulamento do PDM de Faro estabelece, para esta categoria de espaço, a 
obrigatoriedade de as construções novas ou as reconstruções de edifícios serem precedidas por plano de 
urbanização e/ou plano de pormenor. Os planos de pormenor devem abranger áreas iguais ou superiores 
a 1ha, que obedeçam às seguintes condições: 

a) Índice de utilização bruto – 1,5; 

b) Estacionamento mínimo – 1 lugar de estacionamento por 75,00m2 de área de construção, a 

distribuir por estacionamento público e privado; 

c) Afetação dos terrenos para equipamentos coletivos ou outros serviços urbanos que sejam 

exigidos pela ocupação prevista para o terreno. 

A área de intervenção do PPLFSC é de 34 421,83m2, superior a 3ha, sendo que a área de intervenção da 
presente alteração do Plano é de 8 534,55m2. 

Aplicando os parâmetros urbanísticos estabelecidos no PDM para esta categoria de espaço, resulta a 
possibilidade de se edificar 51.632,74m2 de área de construção total, na área de intervenção inicial do 
PPLFSC, tendo que ser cumprido o rácio de estacionamento indicado que, numa situação limite, 
corresponderia a 688 lugares a distribuir entre estacionamento público e privado. 

Considerando que a presente alteração do plano apresenta uma área de construção acima do solo de 
30.503,06m2, uma área de construção abaixo do solo de 12.499,80m2, e uma área total de construção de 
43.002,86m24, embora de comparação difícil e não linear (atendendo à diferença de conceitos existentes 
entre o PDM e os introduzidos pelo DR nº 9/2009, de 29 de maio), calcula-se que a área de intervenção 
inicial do PPLFSC, após a presente alteração, poderá vir a comportar uma área total de construção de 
61.408,36m2 (excluindo equipamentos) pelo que se verifica que o índice de utilização do solo (Iu) 
consagrado no DR nº 9/2009, de 29 de maio, relativamente à área de intervenção inicial do PPLFSC se 
mantém em 1,7, e encontra-se ligeiramente acima do “índice de utilização bruto” inscrito no PDM, para o 
espaço urbano estruturante IA. 

Importa a este respeito ter presente que, nos termos dos nº 1 e nº 2 do artigo 95.º do Decreto-Lei nº 
80/2015, de 14 de maio, adiante designado por RJIGT, “O plano diretor municipal é o instrumento que 
estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo, (…)” sendo “(…)um instrumento de referência para a 
elaboração dos demais planos municipais, (…)”. 

Assim, compete aos planos municipais (de entre os quais aos planos de pormenor) desenvolver e 
concretizar em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território municipal (conforme 
disposto no nº 1 do artigo 101.º do RJIGT), tendo por referência as disposições estratégicas do PDM, mas 
podendo propor indicadores e parâmetros urbanísticos distintos, desde que ajustados à realidade local. 

Ora, aplicando à alteração do PPLFSC os conceitos constantes do regulamento do PDM de Faro para, Área 
de Construção e para Índice de Utilização Bruto, temos: 

                                                           
4
 Conforme definição estabelecida no Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio. 
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Área de construção – Valor expresso em metros quadrados, resultante do somatório das áreas de todos 
os pavimentos acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão de 
sótãos não habitáveis, áreas destinadas a estacionamento, e áreas técnicas instaladas nas caves dos 
edifícios. 

Índice de Utilização Bruto – É igual ao quociente da área de construção total pela superfície total da 
parcela a lotear. Quando a parcela a lotear for marginada por arruamento público, a sua superfície total 
inclui metade do arruamento. 

Nestes termos, o índice de utilização bruto resultante da alteração do PPLFSC, relativamente à área de 
intervenção inicial do Plano, é de 1,4 cumprindo, portanto, as disposições aplicáveis do PDM de Faro, 
nomeadamente o previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 50.º. 

De referir ainda que, dada a especificidade da área de intervenção da alteração do PPLFSC e suas 
condicionantes urbanísticas, ligadas às preexistências edificadas e à total consolidação da malha urbana, 
as novas edificações previstas apresentam uma área de implantação de 6.249,90m2, uma área de 
construção acima do solo de 27.553,16m2, uma área de construção abaixo do solo de 12.499,80m2, e 
uma área total de construção de 40.052,96m2, onde se incluem 340 dos novos lugares de 
estacionamento, visto que a restante área corresponde às edificações existentes que têm possibilidade 
de ampliação e às edificações existentes cujas condicionantes impedem a sua demolição. 

As edificações existentes que podem ser objeto de obras de ampliação não sofrem alterações nas 
respetivas áreas de implantação e apresentam uma área total de construção de 2.949,90m2 sendo que, 
deste valor, 603,30m2 correspondem à soma áreas de ampliação possíveis para cada uma destas 
parcelas. 

Quanto aos lugares de estacionamento para a área de intervenção da alteração do PPLFSC mantém-se os 
previstos na versão inicial do Plano. 

Assim, concretizada a execução do PPLFSC, o largo ficará servido por um valor superior a 824 lugares de 
estacionamento, distribuídos entre públicos e privados, cumprindo, portanto, as disposições aplicáveis do 
PDM de Faro, nomeadamente o previsto na alínea b) do nº 2 do artigo 50.º. 

11. CONTEÚDOS DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

11.1. Conteúdo material e conteúdo documental 

Conforme disposições constantes do RJIGT, para a alteração do PPLFSC foi adotado o conteúdo material 
apropriado às condições da área territorial abrangida e aos objetivos fixados nos termos de referência, 
nomeadamente: 

b) As operações de transformação fundiária preconizadas;  
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d) A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas de construção e a definição de 
parâmetros urbanísticos, designadamente, densidade máxima de fogos, número de pisos e altura total 
das edificações ou altura das fachadas;  

e) As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes;  

g) Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de inserção urbanística;  

Considerando que toda a área de intervenção da alteração do PPLFSC integra zona urbana consolidada e 
devidamente infraestruturada e urbanizada, com o desenho urbano definido, e intervindo-se apenas nas 
parcelas de propriedade privada, concluiu-se ser este o conteúdo material adequado, face ao disposto no 
artigo 102.º do RJIGT. 

Também conforme disposições constantes do RJIGT, o conteúdo documental da alteração do PPLFSC foi 
adaptado ao conteúdo material descrito acima e, nesse sentido, a alteração do Plano é composta pelos 
seguintes elementos: 

a) Regulamento; 

b) Planta de implantação, à escala 1:500. 

A alteração do PPLFSC é, ainda, acompanhada pelos seguintes elementos: 

a) Relatório; 

b) Planta de compromissos urbanísticos, à escala 1:1000; 

c) Planta de arranjos exteriores, à escala 1:500; 

d) Perfis transversais, à escala 1:1000. 

Considerando que a alteração do PPLFSC não terá efeitos registais e as intervenções previstas não 
implicam nem carecem de intervenções de modelação de terrenos nem de obras de urbanização, 
concluiu-se ser este o conteúdo documental adequado para a alteração do Plano, face ao disposto no 
artigo 107.º do RJIGT. 


