
 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Serviço de Ordenamento do Território 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Largo da Sé   Serviço de Ordenamento do Território 

8004-001 Faro, Portugal   
 geral@cm-faro.pt   Tel. 289 870 813 
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo de S. Francisco, n.º 39 Fax. 289 870 883 
Fax.  289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-142 Faro, Portugal dotru.diu@cm-faro.pt 

 

1/4 

 
 
                                                                     Relatório 

 
ASSUNTO: Participação Pública do Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro  

 
Data: 26/09/2017   

 

I. INTRODUÇÃO e ENQUADRAMENTO 

Através da deliberação de Câmara de 03/04/2017, conforme Proposta n.º 198/2017CM, foi 
concretizada a aprovação da proposta do Plano de Pormenor do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro e o 
respetivo relatório ambiental e, nessa sequência, solicitada a realização da Conferência Procedimental, 
para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, tendo a 
mesma ocorrido em 15/05/2017, pelas 15h00, e merecido pareceres favoráveis, com algumas 
recomendações, das entidades consultadas. 

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, foi dado 
início ao procedimento de Discussão Pública, com prazo até dia 21 de setembro de 2017, tendo sido 
publicado sob Edital n.º 594/2017 no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 18 de agosto de 2017.  

Foi ainda realizada uma Sessão Pública de esclarecimento no dia 18 de setembro de 2017, pelas 18h00, 
no salão nobre da câmara municipal de Faro. 

Durante o período de discussão pública foi entregue uma única participação apresentada por 
PROMOFARO - Construção e Gestão Imobiliária S.A. , registada sob o n.º 28430 de 21/09/2017. 

II. ANÁLISE 

A coberto do documento entregue a participante demonstra-se interessada em participar na Discussão 
Pública, referindo que “verificámos algumas situações sobre as quais discordamos e que na nossa 

opinião, que fundamentaremos de seguida, devem ser ajustadas”, designadamente as seguintes: 

1.  “Relembramos que a PROMOFARO SA, como está bem identificado na planta nº8 do Plano 

proposto, é requerente no processo nº169/2011 e portanto titular de compromissos assumidos, 

cuja concretização foi suspensa ao abrigo do nº7 do artigo 11º do RJEU, facto alheio ao 

requerente.” 

Nos termos e de acordo com o disposto no artigo 145.º do RJIGT, “Nas áreas a abranger por novas 

regras urbanísticas constantes de plano intermunicipal ou plano municipal ou da sua revisão, os 

procedimentos de informação prévia, de comunicação prévia e de licenciamento ficam suspensos, a 

partir da data fixada para o início do período de discussão pública e até à data da entrada em vigor 

daqueles planos”.  



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Serviço de Ordenamento do Território 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Largo da Sé   Serviço de Ordenamento do Território 

8004-001 Faro, Portugal   
 geral@cm-faro.pt   Tel. 289 870 813 
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo de S. Francisco, n.º 39 Fax. 289 870 883 
Fax.  289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-142 Faro, Portugal dotru.diu@cm-faro.pt 

 

2/4 

Conforme referido no relatório do plano (ponto 8.4 pag. 36) “Na área de intervenção do PPLFSC, 

atualmente, existe apenas um pedido que pode ser considerado compromisso, abaixo identificado 

com processo de obras n.º 184/2016. Existem, ainda, dois outros processos de obras que 

entendemos como intenções, possíveis compromissos, cujos processos que se encontram em 

tramitação” entre os quais o referido processo de obras n.º 169/2011, sendo referir que o mesmo 
foi alvo de despacho em 08/02/2015, através do qual foi manifestada a intenção de declarar a 
caducidade devido à não entrega dos projetos de especialidades, sendo posteriormente arquivado 
em 30/04/2015. Através do requerimento n.º 12204 de 27/04/2015 foi solicitada a “reaprovação 

do projeto de arquitetura” tendo posteriormente sido o procedimento suspenso por despacho de 
22/09/2016 do Exmo. Sr. Presidente, com enquadramento no n.º 7 do art.º 11.º do RJUE, pelo que 
não poderá ser considerado que foi constituído um compromisso urbanístico relativamente a esta 
parcela. 

2. “A primeira questão que não consideramos correta, reporta à cércea máxima do proposto, na 

frente de rua que nos concerne, uma vez que tem menos um piso do que está proposto no 

projeto, e que nunca sofreu contestação por parte da CMF até à suspensão do processo. Não 

entendemos o porquê de ser abolido o 8º andar recuado das novas construções, uma vez que as 

novas construções ficariam com uma cota mais baixa que a do edifício público que domina o 

Largo, e à mesma cota que as construções em altura adjacentes. E isto sem que se colida com 

qualquer regulamento do RGEU, ou de outra ordem.” 

À medida que esta área da cidade se foi consolidando, em grande parte devido ao crescimento 
económico que se viveu, veio a permitir aos promotores privados uma grande intervenção nos 
processos de transformação urbana, sendo que, alguns dos edifícios originais foram sendo 
substituídos, dando lugar a outros com cérceas substancialmente mais elevadas (entre os 7 e 8 
pisos). 

De modo a colmatar esta situação e dando cumprimento aos objectivos de elaboração do PPLFSC, 
nomeadamente “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;”, foi, conforme referido no relatório do plano, estabelecido que “… a reestruturação de 

propriedade que se pretende, permite harmonizar a imagem urbana do Largo Dr. Francisco Sá 

Carneiro, de forma ordenada e não casuística, criando parcelas com capacidade adequada ao 

desenvolvimento de novas edificações que promovam o remate do skyline do largo, em conjunto 

com as edificações mais recentes, construídas nas duas décadas finais do séc. XX”. 

A solução transposta para o plano pretende assim estabelecer um equilíbrio entre as cérceas dos 
edifícios existentes e daqueles cuja ampliação, em virtude das condicionantes existentes ou 
características especificas, não pode ser efetuada, considerando ainda a relação formal com o 
edifício do mercado municipal, atendo o caracter funcional e simbólico do mesmo, sendo que a 
volumetria deste resulta, grandemente, de uma cércea consideravelmente mais baixa que a dos 
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edifícios propostos, isto sem prejuízo da cércea do torreão central, que só acentua o simbolismo da 
edificação em causa, o que se pretende preservar. 

 

3. “Compreendemos o recuo das fachadas a partir do segundo piso, na frente de rua que nos 

concerne, mantendo uma escala baixa ligada ao espaço público exterior, e depois garantido as 

legítimas expectativas de crescimento do edifício após esse recuo. O que não entendemos é 

porque este critério é aplicado apenas a esta frente de rua, e não aplicado a todo o conjunto 

edificado, que mantem na sua grande maioria, uma cércea homogénea de dois pisos à face da 

rua. Gostaríamos de ver esclarecida esta situação.” 

A opção tomada relativamente a esta frente de rua prende-se com a profundidade dos 
logradouros, que no troço em causa permitem este recuo, assegurando ainda um afastamento 
considerável ao tardoz dos edifícios localizados na Rua de S. Luís. Por outro lado, no troço em 
questão, atendendo às características do Largo, pretendeu-se evidenciar e preservar a imagem 
antecedente do “Largo do Mercado”, garantindo-se assim a separação entre as fachadas existentes 
e a ampliação proposta, reflectindo a preservação que ocorre na frente oposta, e que, de certa 
forma, assegura a manutenção das características morfológicas do “Largo”, ao contrário das áreas 
confinantes com as fachadas laterais e tardoz que, em virtude das ampliações efetuadas, 
assumiram entretanto o caracter de meros arruamentos. Nas restantes frentes, pelo referido, 
considerando ainda os alinhamentos das edificações de maior cércea existentes, optou-se por 
manter o alinhamento da ampliação proposta à face do existente. 

4. “Discordamos profundamente no capítulo de fachadas a manter, apresentadas no desenho nº9 e 

nº15” considerando que “o conjunto da frente urbana a manter, como está definida, não é 

coerente” porque ocorre “do lado esquerdo um edifício de habitação e serviços com uma 

linguagem canonizada, do estado novo, cuidado no desenho e na escala, determinante na 

definição da frente de rua e do gaveto (…) Interessante portanto, como um bom exemplo a 

manter para memória futura, com a escala correta, discreto e bem inserido” e “Do lado direito, 

está um edifício industrial, de fraca qualidade construtiva, em fim de vida e cuja génese, sendo 

um edifício industrial dentro da malha urbana consolidada, não tem razão de existir naquele 

local”. 

É ainda referido que o edifício em causa, correspondente à parcela de que é alvo da participação 
em análise “não tem qualquer relação com o outro edifício a manter, nomeadamente: na escala, 

na relevância, na qualidade construtiva, na qualidade do desenho, na cércea, na sua relação 

com a rua, no ritmo (…) Nem se destaca pela singularidade do desenho ou pela raridade” não 
existindo “nenhuma proposta de proteção ou classificação patrimonial que imponha esta 

proteção”. 

Refere-se ainda que não é identificado “qualquer interesse em manter a fachada existente, a não 
ser perpetuar o erro original de permitir um edifício industrial dentro da malha urbana 
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consolidada” pelo que não entendem “o critério nem o objetivo da proposta de manter esta 
fachada”. 

Conforme descrito no relatório do plano “Sendo uma preocupação política, a imagem de remate 

dos topos do Largo Dr. Francisco Sá Carneiro que confinam com a Rua Dr. Cândido Guerreiro, e 

considerando a qualidade de conjunto de época das fachadas que compõem o topo poente, optou-

se por impor a preservação destas fachadas e sua integração na solução arquitetónica das novas 

edificações a implantar nestas parcelas”, acrescendo a esta justificação o referido no ponto 
anterior, em particular no que refere à intenção de preservação da imagem antecedente do “Largo 
do Mercado”. 

Por outro lado, não poderemos deixar de discordar com a alusão à ausência de “singularidade do 

desenho ou pela raridade” da fachada em causa, nem a que manutenção da mesma seja 
incompatível com a atribuição de um outro uso ao edifício a erigir naquele local, convertendo 
assim o anterior “edifício industrial”, num edifício misto, destinado a habitação colectiva e 
terciário, relembrado aqui que neste espaço funcionou o mercado municipal durante o período em 
que o edifico central do Largo sofreu obras de alteração e ampliação, sendo já comuns adaptações 
efetuadas a edifícios com origem similar cujo resultado não configura a perpetuação de qualquer 
“erro original”. 

III. CONCLUSÃO 

Atento o teor das questões colocadas, e conforme ponderação transposta para o presente 
relatório, considera-se que a participação efetuada não justifica a alteração da proposta. 
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