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Informação Nº I02024-201908-INF-ORD Proc. Nº 25.05.03.2008.000011 Data: 07/08/2019

ASSUNTO: «Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Largo do Drº 
Francisco Sá Carneiro (versão de junho de 2019)»
Câmara Municipal de Faro.

PP-08.05.04/2-09

Despacho:

Visto, consubstanciando os fundamentos da posição da CCDR, de sentido favorável,  a emitir no âmbito da 
conferência procedimental dedicada à análise da proposta de alteração do plano territorial municipal em epígrafe, 
a qual se encontra agendada para o próximo dia 9 de agosto de 2019..

O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 8 de Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de Outubro de 2016, 
sob a referência Despacho (extrato) n.º 11734/2016,

Nuno Marques
08-08-2019

Parecer:

Concordo.

Conforme consta da presente informação e do parecer infra, a proposta de alteração ao plano em apreço, 
encontra-se conforme com as normas legais e regulamentares aplicáveis, é compatível com os instrumentos de 
gestão territorial e, pela sua natureza e dimensão, não é suscetível de produzir efeitos significativos no 
ambiente, que justifiquem a avaliação ambiental desta alteração ao plano, pelo que se propõe a emissão de 
parecer favorável, em sede de conferência procedimental, com as recomendações efetuadas, onde se releva a 
responsabilidade da Autarquia pelas opções urbanísticas da proposta.

À consideração superior.
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território

Jorge Eusébio
07-08-2019

Visto. Concordo com a presente informação, que se pronunciou sobre a proposta de alteração do PPLFSC no 
quadro das competências atribuídas à CCDR pelo nº2 do art.º 85º do RJIGT, tendo presente que a solução 
proposta é da estrita responsabilidade da Câmara Municipal (CM) que definiu os termos de referência e 
concretizou em detalhe a proposta de alteração do plano em questão, plano que foi aprovado e publicado através 
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do Edital n.º 415/2018, de 20 de abril.
Assim e no pressuposto que a CM terá em consideração a recomendação constante da alínea a) do ponto 3.12. 
da presente informação, propõe-se que a mesma consubstancie a posição desta CCDR, no âmbito da conferência 
procedimental agendada para o dia 09.08.2019, que é de teor favorável à proposta de alteração do plano, 
acompanhando-se a posição da CMF quanto à justificação para a isenção do procedimento de avaliação 
ambiental estratégica.
À consideração superior. 

O Chefe da Divisão de Gestão Territorial e Qualificação da Cidade

Manuel Vieira
07-08-2019

INFORMAÇÃO

I – INTRODUÇÃO 

Foi rececionada em 1.07.2019 (através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial - 

PCGT) nesta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a Proposta 

Alteração de PMOT em causa, remetida pela Câmara Municipal de Faro, por forma a ser 

apreciada pelas entidades representativas dos interesses a ponderar, em sede de 

Conferência Procedimental (CP) a realizar nos termos do disposto nos n.º 3 do artigo 86º, 

conjugado com o nº 2 do artº 119º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT1).

O agendamento da CP e a consulta às entidades representativas dos interesses a ponderar 

foi efetuado através da PCGT, com duas exceções:

 A ARS foi convocada através do email registado com o nº S02679-201907-ORD, de 

4.07.2019, tendo nomeado o seu representante através de e-mail datado de 

5.07.2019, por não estar credenciada na PCGT;

 A Direção Regional de Cultura do Algarve, embora esteja credenciada na PCGT e 

tenha sido convocada através da mesma, não o nomeou representante na referida 

PCGT, tendo o mesmo sido convocado pela CCDR, através do email registado com o 

nº S03216-201907-ORD, de 10.07.2019.

II – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO

1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio
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A proposta em apreço visa alterar o Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 

(PPLFSC), em Faro, aprovado e publicado através de Edital n.º 415/2018, de 20 de abril, no 

Diário da República, 2.ª série — N.º 78.

2.1 A - Caracterização da área de intervenção.

2.1.1 A área de intervenção do Plano de Pormenor do Largo do Drº Francisco Sá Carneiro 

(PPLFSC) tem aproximadamente 3,5 hectares de solo urbano. Abrange áreas com 

características distintas:

- a área a que corresponde o 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). 

Nesta zona a 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). Estas (novas) parcelas são de média dimensão, para as quais o 

Plano previu o emparcelamento criando 6 novas parcelas de grande dimensão. É prevista 

nestas parcelas 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; 

- A área de 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, para as quais a proposta 

do PP vigente 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; 

- 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;
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- no decurso período de participação preventiva2 foi recebida uma participação, acolhida no 

âmbito da proposta da presente 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. 

A citada participação recai sobre a parcela que integra um edifício composto por 3 pisos 

acima da cota de soleira sendo o 3º piso recuado em relação ao alinhamento da fachada, e 

tem os números de polícia 35 e 37.

Assim a proposta de alteração do PPLFSC propõe a possibilidade de ampliação da área de 

construção do 3º piso deste edifício, a qual irá contribuir para um maior equilíbrio 

volumétrico desta frente edificada, melhorando a transição entre o edifício de 8 pisos e o 

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. 

2.1.2. Na zona Norte da área de intervenção do PPLFSC, na ligação edificada à Rua dos 

Bombeiros Portugueses, é proposta a integração das edificações de 3 pisos na subcategoria 

do Espaço Habitacional Consolidado a Alterar, atribuindo parâmetros de intervenção às 

mesmas (ver o quadro nº 1 do Anexo I ao regulamento do PPLFSC), o que irá possibilitar 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.

De acordo com a pág. 3 do “Relatório” os termos de referência para a alteração pretendida 

«(…) decorrem dos inicialmente fixados para o PPLFSC e não os alteram (…)».

2.2. B - Os fundamentos.

A alteração que se pretende introduzir no PPLFSC, decorre:

- da evolução das condições económicas e sociais3 subjacentes que fundamentaram as 

opções definidas no plano, inerentes às novas parcelas previstas no mesmo, cuja 

informação recolhida decorre de reuniões realizadas com os particulares interessados no 

desenvolvimento de projetos que face às atuais exigências a este nível, necessitam de 

previsão específica; 

2 De acordo com o nº 2 do artigo 88.º do RJIGT. Decorreu entre os dias 20 de dezembro de 2018 e 01 de fevereiro 

de 2019.

3 Artº 118º do RJIGT
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- da exposição de um proprietário de um dos imóveis integrados no conjunto de interesse 

municipal, parcialmente integrado na área de intervenção do plano , cujo teor 

consubstanciou igualmente uma oportunidade para esta alteração que decorre de uma 

melhor e mais aprofundada análise e entendimento das disposições específicas consagradas 

na Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, e das disposições do DL nº 309/2009, de 23 de 

outubro.

- considerando o conceito técnico de Área de Construção do Edifício, previsto na ficha nº 8 

do Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio, é revisto o quadro de parâmetros 

urbanísticos das novas parcelas, por forma a permitir a construção de varandas, necessárias 

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

edifícios a erigir (pág. 3/15 dos “termos de referência” e pág. 16 do “Relatório”); 

E pretende:

- 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” (pág. 11/15).

2.3. C – O enquadramento legislativo 

2.3.1. De acordo com a CM de Faro a alteração pretendida decorre:

- “da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no (…) plano”, tendo enquadramento na alínea a) do nº 2 

do artigo 115º;

- “da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão 

subjacentes (…)”, tendo enquadramento no artigo 118º;

2.3.2. A alteração pretende conferir uma maior flexibilidade nos usos previstos nos pisos 

térreos para as novas parcelas, incindindo, essencialmente, sobre o articulado do 

regulamento do plano e no quadro de parâmetros urbanísticos que integra a planta de 

implantação, tendo reflexos:
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Peças escritas

 Regulamento (alteração da redação dos art.ºs 12º,14º,15º,16º, 19º e 21º). 

Peças desenhadas

 Planta de Implantação (quadro de parâmetros urbanísticos que integra esta planta). 

III - ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES 

APLICÁVEIS (4)

3. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial -RJIGT(5)

3.1. Para analisar a alteração pretendida é necessário recorrer à “Secção V - Dinâmica” do 

RJIGT, nomeadamente ao artº 115º [nº 1 e alínea a) do nº 2], que informa:

Artº 115º

«1 - Os programas e os planos territoriais podem ser objeto de alteração, de correção 

material, de revisão, de suspensão e de revogação.

2 — A alteração dos programas e dos planos territoriais incide sobre o normativo e ou parte 

da respetiva área de intervenção e decorre:

a) Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no programa ou no plano» (sublinhado nosso)

(…)».

3.2. As alterações aos planos territoriais seguem o disposto nos artigos no nº1 do artº 

119º, artº 76º e 86º (nº 3) do RJIGT, com as devidas adaptações no que se refere aos 

procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação, sem 

prejuízo do disposto nos artigos 90º e 191º-195º.

3.3. O artº 118º do RJIGT, atinente aos procedimentos de alteração dos planos 

intermunicipais e municipais informa que os mesmos são alterados em função da evolução 

das condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou 

4  Conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 85º do RJIGT.

5 . Decreto-lei nº 80/2015, de 15 de maio
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sempre que essa alteração seja necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis 

ou regulamentos.

3.4. Conteúdo material e conteúdo documental (artº 102º e artº 107º do RJIGT).

3.4.1. Os documentos constantes na PCGT que informam a alteração em apreço, são:

- fotocópia da proposta nº 189/2018/CM, da CM de Faro, de 12.09.2018, acerca do início do 

procedimento da proposta de alteração do PPLFSC (aprovada em 17.09.2018) na qual foi 

aprovada a isenção de submeter a alteração pretendida ao procedimento de Avaliação 

Ambiental Estratégica;

- fotocópia da proposta nº 214/2019/CM, da CM de Faro, acerca da validação da proposta 

de alteração do PPLFSC (aprovada em 17.06.2019);

- fotocópia da publicitação do início do procedimento em diário da Republica e respetiva 

abertura do período de período de 30 dias para audição pública, durante o qual os 

interessados poderem proceder à formulação de sugestões, bem como à apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que pudessem ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de elaboração;.

- Alteração do PPLFSC - Termos de referência (com fundamentação de isenção de sujeição a 

AAE, calendarização proposta para a elaboração da alteração; 

- Alteração do PPLFSC – Relatório (com descrição de compromissos urbanísticos; a planta 

nº 8 indica os compromissos urbanísticos. Existe uma menção que foi elaborado Relatório 

da ponderação da discussão preventiva, na pág. 5); 

- cartografia da proposta de alteração: planta de implantação; planta de compromissos 

urbanísticos; planta de arranjos exteriores. 

- Todos os restantes elementos do plano não irão sofrer alterações (cf. pág. 14/15, dos 

termos de referência, e artº 2º da proposta de regulamento da alteração ao PPLFSC).

3.4.2. Considerando que a alteração em questão é estritamente dirigida a uma área 

perfeitamente delimitada, pode-se entender que a documentação supra indicada é 

suficiente para a compreensão da alteração pretendida, sendo aceitável que os conteúdos 

material e documental propostos para a alteração em apreço, cumprem na generalidade os 

artigos nº artº 102º e artº 107º do RJIGT, devendo na fase final do plano, ser preenchida a 

ficha de dados estatísticos referida na alínea g) do nº4 do artº 107º.
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3.5. Critérios de classificação e qualificação do solo6

A alteração pretendida abrange exclusivamente perímetro urbano, introduzindo uma 

densificação na ocupação desta área, mantendo a classificação e qualificação aprovada no 

plano em vigor, conforme consta do quadro que se segue:

Classe Categoria Subcategoria

Consolidado a manter
Consolidado a alterarEspaço habitacional
Consolidado a reestruturar

Espaços de uso especial Equipamento existente – Mercado 
Municipal

Solo 
Urbano

Espaços verdes
Espaços verdes existentes (públicos)

O quadro supra dá cumprimento à sistematização constante no n.º 3 do artigo 25.º do DR 

n.º 15/2015, de 19 de agosto.

Comparando os valores totais dos parâmetros urbanísticos do PPLFSC em vigor, com os 

valores da proposta de alteração em apreço, que constam dos respetivos quadros «Anexo I-

Parâmetros Urbanísticos do PPLFSC» do regulamento, verifica-se:

PPLFSC – Em vigor
PPLFSC –
Proposta de 
alteração em 
apreciação

Variação

Implantação do edifício 
(m2) - Total

7.064,19 m2 7.333,50 m2 + 269,31 m2

Área de construção 
máxima (Ac) - Total

26.256,56 30.503,06 m2 + 4.246,50 m2

Número máximo de fogos 169 174 + 5

Constata-se assim um agravamento dos parâmetros urbanísticos propostos, acima 

identificados, relativamente à solução constante do plano em vigor.

3.6. Programa de execução das ações previstas e plano de financiamento 

O programa de execução e o plano de financiamento, não são apresentados na 

documentação que informa a presente proposta de alteração, pelo que se mantêm os 

6 Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. 
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constantes no PPLFSC publicado pelo edital nº 415/2018, de 18 de janeiro (cf. pág. 14/15, 

dos termos de referência e artº 2º da proposta de regulamento da alteração ao PPLFSC).

3.7. Execução do plano e redistribuição de benefícios e encargos

As alíneas a) e b) do nº 3 do artigo 147.º do RJIGT, indicam que pode executar-se um 

plano fora de sistema de execução, designadamente, em zona urbana consolidada, sendo 

desnecessária a delimitação de unidades de execução à luz dos objetivos delineados na 

proposta de alteração. É referido no Relatório (pág. 21) que delimitação de unidades de 

execução revela-se impossível face às disposições constantes do nº 2 do artigo 148º do 

RJIGT.

Assim a execução da proposta de alteração do PPLFSC é não sistemática, sendo realizada 

através de operações urbanísticas, acompanhando esta CCDR esta opção considerando as 

circunstâncias da área de intervenção em apreço.

Mais refere o relatório que, considerando que as operações urbanísticas previstas no PPLFSC 

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. 

3.8. Instrumentos de execução do plano 

São mantidos, na proposta de alteração em apreço, os instrumentos de execução do plano:

- demolição de edifícios para construção de novas edificações, com o objetivo de equilíbrio 

da altura das fachadas e a regularização dos alinhamentos. Este instrumento de execução é 

aplicável exclusivamente na subcategoria do Espaço Habitacional Consolidado a 

Reestruturar (HCR).  

-Reestruturação da propriedade – emparcelamento (já previsto no regulamento do PPLFSC 

publicado), com o objetivo de 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. 

Estas resultam diretamente da operação urbanística de obra de construção ou de obra de 

reconstrução que incidir sobre os prédios a emparcelar (nos termos do RJUE, e 

considerando a execução não sistemática da proposta de alteração do PPLFSC, as operações 

de emparcelamento não estão sujeitas a controlo prévio específico). Este instrumento de 
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execução é aplicável exclusivamente na subcategoria do Espaço Habitacional Consolidado a 

Reestruturar (HCR).

Não consta da documentação que informa a alteração em análise, que Execução do plano e 

redistribuição de benefícios e encargos, bem como os Instrumentos de execução do plano 

do PPLFSC em vigor tenham sido alterados, pelo que são os mesmos mantidos. 

3.9. Avaliação Ambiental Estratégica 

Entende a Autarquia que a proposta de Alteração do Plano de Pormenor do Largo Dr. 

Francisco Sá Carneiro, não é suscetível de ser sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica, por 

não alterar os pressupostos da avaliação ambiental feita no âmbito da versão inicial do 

plano atualmente em vigor (pág. 5/15 dos “termos de referência”). Considerando que o 

PPLFSC foi aprovado muito recentemente (2018) e que os estudos atinentes à AAE estão 

atualizados, acompanha-se a posição da CMF quanto à isenção do procedimento de 

avaliação ambiental estratégica, nos termos do nº1, do artº 4º do Decreto-Lei nº 232/2007, 

de 15 de junho (com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de Maio).

3.10. Servidões Administrativas e Restrições De Utilidade Pública

Não consta da documentação que informa a alteração em análise, que a planta de 

condicionantes do PPLFSC publicado tenha sido alterada, mantendo-se assim as 

condicionantes da planta de condicionantes em vigor.

3.11. Conceitos técnicos e respetivas definições7 

Na página 4/15 do relatório é referido que se aplica o Decreto Regulamentar nº 9/2009. 

Decorrente da definição de “Área de Construção do Edifício”, previsto na ficha nº 8 do 

Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio, é revisto o quadro de parâmetros 

urbanísticos das novas parcelas, por forma a permitir a construção de varandas, necessárias 

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

edifícios a erigir (pág. 3/15 dos “termos de referência” e pág. 16 do “Relatório”). 

É observado, genericamente, o especificado neste decreto regulamentar. 

7 Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio.
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3.12. Proposta alteração de Regulamento

a) A alteração ao regulamento propõe:

 Atualização dos quadros de parâmetros urbanísticos que integra a planta de 

implantação onde constam os parâmetros urbanísticos para as novas edificações 

resultantes da reestruturação de propriedade (emparcelamento) e os parâmetros 

urbanísticos para as edificações passíveis de ampliação;

 Alteração da redação dos artºs 12º,14º,15º,16º, 19º e 21º, por forma a permitir a 

alteração do PPLFSC, tornando-o mais flexível e adaptado á “(…) evolução das 

condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes”.

b) Da análise da proposta do regulamento alterado verifica-se que há uma alusão à alínea 

j), do nº4, do artigo 16º [Espaço habitacional consolidado a reestruturar (HCR), pág. 5 da 

proposta de regulamento], como se fosse uma norma existente, mas, no regulamento em 

vigor, o nº4 do artigo 16º acaba na alínea i), questão que deve ser esclarecida.

3.13. PDM de Faro8 e Plano de Pormenor do Largo do Drº Francisco Sá Carneiro9

3.13.1. De acordo com a Planta de Ordenamento/Síntese do PDM Faro, a área de 

intervenção do PPLFSC insere-se em “Espaços Urbanos Estruturantes I A - Sistema Urbano 

de Faro”, aplicando-se-lhe as regras definidas no artigo 50.º do respetivo regulamento10.

Aquando da elaboração do PPLFSC verificou-se que o artigo 28.º do regulamento do plano, 

derrogou parcialmente as disposições constantes do n.º 6 do artigo 50.º do regulamento do 

PDM de Faro, no que se refere apenas à profundidade máxima de empena em edifícios não 

isolados, designadamente quanto à edificação no piso térreo, quando destinada a atividades 

terciárias. Mais era referido no relatório que o índice de utilização bruto do PPLFSC é de 1,7, 

8 Alterado, por adaptação, e rectificado, pelo Aviso n.º 17503/2008, com republicação do Regulamento do Plano Director 
Municipal de Faro, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/95, de 19 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pela declaração n.º 203/98, de 8 de junho, e Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2005, de 28 de 
fevereiro. 
9 publicado pelo edital nº 415/2018, de 18 de janeiro

10 1 — As construções novas ou as reconstruções de edifícios no espaço urbano estruturante I A, integrado no sistema 
urbano de Faro/Montenegro e constituído pela actual cidade de Faro, deverão ser precedidas por plano de urbanização e 
ou planos de pormenor.
2 — Os planos de pormenor devem abranger áreas iguais ou superiores a 1 ha, que obedeçam às seguintes condições:
a) Índice de utilização bruto: 1,5;
b) Estacionamento mínimo: um lugar de estacionamento por 75 m2 de área de construção, a distribuir por 
estacionamento público e privado;
c) Afectação dos terrenos para equipamentos colectivos ou outros serviços urbanos que sejam exigidos pela ocupação 
prevista para o terreno.(…)
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e o indicado no PDM é de 1,5. Contudo, se utilizados os conceitos técnicos definidos no DR 

n.º 9/2009, de 29.05, o índice de utilização bruto 1,7, é justificável pela necessidade de 

acomodar o aumento da área total de construção, resultante da contabilização das áreas 

abaixo da cota de soleira, introduzida por aquele decreto regulamentar.

Foi considerada, face aos fundamentos então invocados, a alteração do PDM do ponto de 

vista técnico e legal, passível de acolhimento.

3.14.2. A área de intervenção do PPLFSC é de 34 421,83m2, e a área de intervenção da 

presente alteração do Plano é de 8 534,55m2.

A presente alteração ao PPLFSC (apesar da dificuldade de comparação objetiva e linear das 

áreas de construção, atendendo à diferença de conceitos existentes entre o PDM e os 

introduzidos pelo DR nº 9/2009, de 29 de maio), «(…) 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» (pág. 24 do relatório).

Do acima descrito resulta que o índice de utilização bruto 1,7 constante no PPLFSC é 

mantido, sendo justificado, como supra referido, pela necessidade de acomodar o aumento 

da área total de construção, resultante da contabilização das áreas abaixo da cota de 

soleira, introduzida DR nº 9/2009, de 29 de maio.

É ainda indicado que, no que respeita aos estacionamentos, é dado cumprimento ao 

previsto na alínea b) do nº2 do artº 50º do regulamento do PDM.

Considerando que a atividade planificatória do Município é da responsabilidade da CM de 

Faro, competindo à Autarquia ponderar e decidir, cumprindo as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, as soluções que considere mais convenientes e que se afigurem 

mais compatíveis com os princípios do correto ordenamento do território, as alterações 

pretendidas ao Plano de Pormenor do Largo do Drº Francisco Sá Carneiro não interferem 

com a estratégia do PP vigente, podendo ser suscetíveis de enquadramento legal, sendo 

que se encontram fundamentadas pela CM de Faro as referidas opções nos documentos 

«Alteração do Plano de Pormenor do Largo do Drº Francisco Sá Carneiro - Termos de 

referência (junho 2019)» e «Alteração Plano de Pormenor do Largo do Drº Francisco Sá 
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Carneiro - Relatório (junho 2019)», a pretensão pode vir a encontrar enquadramento 

através de um procedimento de alteração, ao abrigo dos artº 76º, artº 86º, artº 90º, artº 

102º, artº 107º, artº 115º, artº 118º, artº 119º, artº 120º, e 191º-195º, todos do RJIGT.

IV - VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE 

PLANO COM OS PROGRAMAS TERRITORIAIS EXISTENTES 11

4.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 12 

No capítulo V relativo a normas orientadoras, quer nas orientações para a administração 

local, quer nas normas específicas de carácter territorial, a qualificação do espaço urbano 

merece especial atenção: ”A requalificação dos espaços construídos e a estruturação 

urbanística de novas áreas, deverão ser preferencialmente asseguradas por plano de 

pormenor (…)”, salientando a importância da programação das ações essenciais à 

requalificação urbanística dos aglomerados urbanos como forma de promover a qualidade 

urbana e ambiental e, consequentemente, a atratibilidade dos espaços urbanos, através da 

definição de ações que visem a valorização, conforto e segurança dos espaços públicos e a 

qualidade de vida da população.

Assim, pelo supra indicado pode-se aferir que a proposta de alteração do PPLFSC é 

compatível com o PROT Algarve.

V – CONCLUSÃO

Face ao exposto e de acordo com as matérias que compete a esta Comissão de 

Coordenação apreciar, no âmbito do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 85.º do 

RJIGT, propõe-se que, no âmbito da conferência procedimental, se emita parecer favorável 

à proposta de alteração do PPLFSC com as recomendações constantes da presente 

informação, acompanhando-se a posição da CMF quanto à isenção do procedimento de 

avaliação ambiental estratégica.

11 Conforme o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 85º do RJIGT.
12 Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 
85-C/2007, de 2 de outubro e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro
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À Consideração Superior

                                                                              A Técnica superior   

Maria João













 

V. REF. Emal 

V. DATA 12-07-2019 

N. REF. OF/15160/CDOS08/2019 

N. DATA 2019-07-18 

 

 

 

 Exmo. Senhor 

 Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve 

 Praça da Liberdade, n.º 2 

 8000-164 FARO 

  

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE FARO 

Rua Dr. João Lúcio, n.º 8/10  

8000-329 Faro – Portugal 

T.: 351 289 887 510 | www.prociv.pt 

1/1 

ASSUNTO 

«Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Largo do Drº Francisco Sá 

Carneiro- Faro (versão de junho de 2019). Convocatória CP». - S02829-

201907-ORD #PROC:25.05.03.2008.000011# 

 

 

No seguimento do v/ email, datado de 12 de julho de 2019, remetido via PCGT, e atinente ao 

assunto em epígrafe, informa-se que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC) emite pronúncia favorável condicionada há referência no relatório que, na 

fundamentação das opções estratégicas e das soluções urbanísticas da proposta de alteração 

foram acauteladas a segurança de pessoa e bens face aos riscos coletivos em presença e 

adotadas as respetivas medidas que promovem a prevenção e redução dos riscos, as quais, se 

aplicável, devem constar no regulamento do plano. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Comandante Operacional Distrital 

 

 

Vítor Norberto de Morais Vaz Pinto 
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