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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. INTRODUÇÃO  

Findo o período de acompanhamento do Plano de Urbanização do Vale da Amoreira (PUVA), 

consagrado no artigo 75.º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

46/09, de 20 de Fevereiro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT), a proposta 

do PUVA foi submetida a período de discussão pública, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 77.º do 

diploma referido. 

 

1.2. OBJECTIVO 

A elaboração deste relatório tem como principal objectivo a prossecução do nº 8 do artigo 77.º do RJIGT, 

que consiste na ponderação das reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados 

pelos particulares no período da discussão pública. 

 

1.3. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada à discussão pública teve por base o disposto na legislação em vigor e consistiu 

nos seguintes procedimentos: publicação de aviso no Diário da República e na comunicação social, onde 

consta os termos aplicáveis à participação, e disponibilização no site oficial da Câmara Municipal de Faro 

do conteúdo do plano, respectivos pareceres e aviso que foi publicado no Diário da República. 

 

2. PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 

Na sequência da deliberação da reunião de Câmara de 29 de Dezembro de 2010, nos termos do 

disposto nos nºs. 3 e 4 do artigo 77º do RJIGT, articulado com o disposto nos nºs. 6 e 7 do artigo 7º do 

Decreto-Lei nº. 232/07, de 15 de Junho, foi decidido submeter a proposta do PUVA e o respectivo 

Relatório Ambiental a um período de discussão pública de 30 dias, decisão transposta para o aviso 

interno nº. 2/2011. O aviso foi publicitado na comunicação social e foi publicado na 2ª. série do Diário da 

República nº. 31, de 14 de Fevereiro de 2011 (aviso nº. 4489/2011), tendo o período de discussão 

pública iniciado no 1º. dia útil após a publicação do aviso municipal no Diário da República (dia 15 de 

Fevereiro de 2011) e terminado no dia 29 de Março de 2011. 

 

 

2.1. PARTICIPAÇÕES 



   

Rua do Município, 8004-001 Faro, Portugal – Tel. 289 870 870; Fax. 289 802326; e-mail: dgu.du@cm-faro.pt 
- 2 - 

 

Departamento de Urbanismo 
Divisão de ordenamento do Território 

 

Foram recebidas 3 participações, registadas nos serviços municipais conforme se descrimina de seguida: 

 

Número de registo Identificação do participante Tipo de exposição 

9555 de 11/03/2011 Agostinho Gonçalves & Gabriela, Lda. Sugestão 

11916 de 

28/03/2011 
Cristóvão Santos Coelho Sugestão 

12002 de 

29/03/2011 
Alfredo Leal Franco 

Sugestão 

 

2.1.1. Analise do teor das participações 

Da análise realizada às participações recebidas, resultou a elaboração de quadro síntese que reflecte as 

sugestões e as respectivas argumentações apresentadas: 

 

  PARTICIPAÇÃO 

Número de 

registo 
Participante Sugestão e argumentação 

9555 

Agostinho 

Gonçalves & 

Gabriela, Lda. 

O participante refere que os arruamentos propostos têm graves implicações no uso actual 

da sua propriedade, nomeadamente a via pedonal a criar entre os quarteirões C12 e C14 e 

a rua entre os C11, C12, C13 e C14. Informa que em 15/05/2009 foi feita uma reclamação 

em nome da empresa relativa à proposta inicial do plano por prever um arruamento pedonal 

onde se encontra licenciada a ampliação de uma creche. Considera que a via pedonal a 

criar entre os quarteirões C12 e C14 é desnecessária em termos de malha urbana por se 

tratar de uma via numa zona de tecido urbano que já se encontra quase totalmente 

ocupado. Sugere a relocalização da via para sul, caso os autores do plano considerem 

imprescindível a sua manutenção, pois o traçado proposto inviabiliza a ampliação da creche 

(licenciada) e tem implicação negativa noutras parcelas incluindo a da EDP. 

 

11916 
Cristóvão 

Santos Coelho 

O participante refere que os arruamentos propostos têm graves implicações no uso actual 

da sua propriedade, nomeadamente o arruamento proposto paralelo à Estrada da Penha 

(criando os quarteirões C11, C12, C13 e C14). Refere que a relocalização deste arruamento 

para poente será benéfica para todas as parcelas abrangidas pelo traçado daquela via. 

 

12002 
Alfredo Leal 

Franco 

Refere que a área destinada a “Espaços de uso especial propostos ou programados – Ep3”, 

integrada na UOPG1 e confinante com a EN2 abrange várias moradias e outras edificações 

que serão substituídas pelos equipamentos e outros usos. Considera importante prever no 

regulamento uma disposição que permita que possam ser aprovadas obras de recuperação 

e até pequenas ampliações para melhoria das condições de habitabilidade e utilização 

desses edifícios. 
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2.2. PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

 

2.2.1. Agostinho Gonçalves & Gabriela, Lda. 

A participação do munícipe refere-se à articulação da proposta de plano com um compromisso 

urbanístico cuja implantação recai actualmente junto à EDP (a norte da Direcção Regional de 

Economia). O compromisso urbanístico (alvará 34/2008) encontra-se identificado na planta A17 -

Compromissos Urbanísticos, do Plano de Urbanização do Vale da Amoreira, e refere-se à 

ampliação de uma creche. 

A articulação da proposta de plano com o compromisso urbanístico referido, sugerida pelo 

munícipe, reporta-se a duas situações: 

a) Criação de percurso pedonal entre os quarteirões C12-C11 e entre os quarteirões C13-

C14 – a sugestão do munícipe tem por base o estado actual do local, onde se localizam alguns 

equipamentos, zonas de armazenagem e uma creche. No entanto, o zonamento da proposta de 

plano preconiza para essa zona Espaços Residenciais, alterando o uso predominante a que está 

afecto o local na actualidade, mas permitindo no âmbito do programa de execução a 

compatibilização do compromisso com o uso preconizado. Neste sentido, a proposta adopta uma 

solução urbanística coerente e equilibrada reformulando a rede viária e os espaços de circulação 

pedonal de modo a facultar fluidez de tráfego à nova malha urbana, relacionando-a com a 

envolvente consolidada ou em vias disso, como é o caso da articulação com a proposta do Plano 

de Urbanização da Penha. 

O programa do plano para a zona sobre a qual recai a sugestão do munícipe, ao alterar os usos e 

a dinâmica urbana tem, necessariamente, de garantir a circulação rodoviária e pedonal mediante 

o traçado de novas artérias que, evidentemente, assumirão um papel importante em função da 

proposta de plano e não em função da situação existente. Considera-se, no entanto, que a 

sugestão de relocalização do traçado do percurso pedonal em questão para sul poderá ser 

ponderada pela equipa projectista uma vez que não implica alterações de maior ao tecido urbano 

proposto 

b) Rua entre os quarteirões C11-C13 e C12-C14 – a sugestão do munícipe é similar à anterior, 

propondo neste caso a relocalização para poente da rodovia que faz a transição entre os 

quarteirões C11-C13 e C12-C14. Como no caso anterior, julgamos que a relocalização da via em 

questão para poente poderá ser ponderada pela equipa projectista sem revelar grandes 

alterações no tecido urbano proposto.  

 

Refira-se que em ambas as situações as alterações sugeridas pelo munícipe não têm implicações 

ao nível do cadastro, verificando-se que a proposta de relocalização das vias assumirá uma 

afectação idêntica à que se verifica actualmente na proposta de plano, no que se refere à 

titularidade e ao número das parcelas. 

 

2.2.2. Cristóvão Santos Coelho 

A participação do munícipe refere que a implantação do arruamento proposto paralelo à Estrada 

da Penha (criando os quarteirões C11, C12, C13 e C14) tem implicações graves nas 4 parcelas 

de terrenos abrangidas pela via. Refere que a relocalização deste arruamento para poente será 

benéfica para todas as parcelas abrangidas pelo traçado daquela via. A sugestão do munícipe é 

similar à anterior participação, propondo neste caso a relocalização para poente da via que faz a 

transição entre os quarteirões C11-C13 e C12-C14. Considera-se que a relocalização da via em 
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questão para poente poderá ser ponderada pela equipa projectista sem revelar grandes 

alterações no tecido urbano proposto.  

Refira-se que a alteração sugerida pelo munícipe não têm implicações ao nível do cadastro, 

verificando-se que a proposta de relocalização da via assumirá uma afectação idêntica à que se 

verifica actualmente na proposta de plano, no que se refere à titularidade e ao número das 

parcelas. 

 

2.2.3. Alfredo Leal Franco 

A participação do munícipe refere que a área destinada a “Espaços de uso especial propostos ou 

programados – Ep3”, integrada na UOPG1 e confinante com a EN2 abrange várias moradias e 

outras edificações que serão substituídas pelos equipamentos e outros usos. Considera 

importante prever no regulamento uma disposição que permita que possam ser aprovadas obras 

de recuperação e até pequenas ampliações para melhoria das condições de habitabilidade e 

utilização desses edifícios, uma vez que a execução do plano poderá ser longa e poderá surgir a 

necessidade de intervir nas edificações referidas. 

O artigo 24º. do regulamento do PUVA estabelece que os “espaços de uso especial propostos ou 

programados, correspondem aos espaços a afectar à instalação de equipamentos de utilização 

colectiva, infra-estruturas e actividades de interesse colectivo e serviços públicos”. O caso 

específico em questão, referente ao equipamento Ep3, reporta-se, de acordo com o nº. 3 do artigo 

referido, a “Área de Reserva para equipamentos públicos ou zonas verdes”.  

Considera-se que a sugestão apresentada poderá ser adoptada pela equipa do plano, uma vez 

que não se verificam impedimentos para a realização de obras de conservação no edificado 

existente até que o plano não seja implementado. Poderá, assim, prever o regulamento essa 

necessidade, explicitando que as obras de manutenção do edificado existente em zonas em que a 

proposta identifica a atribuição de outro uso, poderão ser adoptadas até ao momento da 

implementação das acções preconizadas pelo plano para a área em questão, neste caso a 

criação de equipamento público ou zona verde. 

 

3. CONCLUSÃO 

Face ao teor das participações dos munícipes recebidas no âmbito do período de discussão pública do 

PUVA, e à ponderação realizada sobre as mesmas, considera-se que as sugestões apresentadas 

poderão ser consideradas na proposta do plano sem prejuízo para o modelo preconizado pela equipa 

projectista para a estrutura urbana da área de intervenção. Sugere-se, portanto, que seja dado 

conhecimento à equipa projectista do PUVA do teor das participações a fim de proceder à análise e 

ponderação das mesmas. 

É quanto cumpre informar 

                                                                 O Técnico Superior 

Rui Terremoto Santos 


