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1. Enquadramento 

1.1. Introdução  

A elaboração do PPSMVPM enquadra-se no artigo 74.º do Decreto – Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro 
alterado pelo DL n.º 46/2009, de 20/02 (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT), e 
no artigo 4.º da Lei n.º 48/98, de 11/09 alterada pela Lei n.º 54/2007 de 31/08 (Lei de Bases da Politica de 
Ordenamento do Território e do Urbanismo). 

O PPSMVPM abrange uma área de 83,6 hectares, localizada numa das principais entradas da cidade. 

A proposta do PPSMVPM foi submetida a conferência de serviços em 19/01/2012, na qual participaram as 
entidades com responsabilidades nesta área de intervenção, tendo consequentemente decorrido o 
respetivo período de concertação, do qual resultou a versão do plano que foi aprovada na reunião câmara 
de 28 de Novembro de 2012.  

Findo o período de acompanhamento do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil 
(PPSMVPM), 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 PPSMVPM foi submetida a período de discussão pública, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 77.º do referido diploma. 

Ainda no âmbito do período de discussão pública, no dia 13 de maio, com inicio pelas 18h00, decorreu 
uma sessão pública de apresentação e discussão do plano, que foi muito participada, e que contou com a 
presença do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, da Exma. Sr.ª Vereadora do Urbanismo e 
Infraestruturas Teresa Viegas Correia, bem como com os representantes da equipa técnica responsável 
pela elaboração do plano (PLURAL - Planeamento Urbano, Regional e de Transportes, Unipessoal, Lda). 

1.2. Objetivo 

A elaboração do presente relatório tem como principal objetivo a prossecução do n.º 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 de toda a informação, conteúdo do plano, e 
pareceres emitidos sobre o mesmo no sítio oficial do Município de Faro na Internet. 

2. Período de Discussão Pública 

Na sequência da deliberação da reunião de Câmara de 28 de novembro de 2012, nos termos do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 77.º do RJIGT, articulado com o disposto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 7.º do Decreto-Lei 
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5 
n.º 232/07, de 15 de junho, foi decidido submeter a proposta do PPSMVPM e o respetivo Relatório 
Ambiental a um período de discussão pública de 30 dias, decisão transposta para o edital n.º 250/2012.  

O aviso foi publicitado na comunicação social e foi publicado na 2ª série do Diário da República n.º 65, de 
3 de abril de 2011 (edital n.º 315/2013), tendo o período de discussão pública sido iniciado no 5º dia útil 
após a publicação no Diário da República, no dia 10 de abril de 2013, tendo terminando no dia 23 de maio 
de 2013. 

2.1. Participações 
 

Número de registo Identificação do participante Número de participação 

13922 de 29/04/2013 Eduardo Jorge Pereira Peyroteo 01 

15612 de 14/05/2013 Pedro Nuno Guerreiro de Sousa Viegas 02 

16312 de 20/05/2013 Luís Ricardino Dias 03 

16566 de 22/05/2013 Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins 04 

16579 de 22/05/2013 José Paulo Gordinho 05 

16584 de 22/05/2013 Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins 04 

16611 de 22/05/2013 Maria Cremilde Estanco Botelho 06 

16720 de 23/05/2013 
José António Franco Caiado, em representação de Maria 

Isabel Pinto 
07 

16740 de 23/05/2013 
José António Caiado, em representação de Maria Isabel 

Eusébio Pinto 
07 

16742 de 23/05/2013 Ercília dos Santos 08 

16751 de 23/05/2013 António Azevedo 09 

16757 de 23/05/2013 Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins 04 

16758 de 23/05/2013 Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins 04 

16766 de 23/05/2013 
José António Caiado, em representação de Maria Isabel 

Eusébio Pinto 
07 

16779 de 23/05/2013 Ercília dos Santos 08 

16785 de 23/05/2013 
Ana do Rosário Mateus, Maria do Rosário Mateus e 

Maria Manuela Cavaco 
10 

16794 de 23/05/2013 
Ana do Rosário Mateus, Maria do Rosário Mateus e 

Maria Manuela Cavaco 
10 

16817 de 23/05/2013 
Ana do Rosário Mateus, Maria do Rosário Mateus e 

Maria Manuela Cavaco 

10 
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16823 de 23/05/2013 Manuel Joaquim Dias 11 

16829 de 23/05/2013 Miguel Carvalho 12 

16848 de 24/05/2013 MULTIVOUGA, S.A 09 

16856 de 24/05/2013 João Alexandre/Cidadania Ativa 13 

16998 de 27/05/2013 Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas 14 

Conforme consta da tabela supra, durante o período de participação foi registada a entrada de 23 
documentos referentes a este procedimento, sendo que, por alguns corresponderem ao mesmo assunto, 
pelos mesmos signatários, mas a vias de comunicação diferentes (envio simultâneo via correio e correio 
eletrónico) e ponderado o teor dos documentos entregues considerou-se que correspondem a 14 
participações. 

Os documentos registados encontram-se em anexo ao presente documento. 

2.2. Ponderação das Participações 

2.2.1. Participação n.º 1 – Eduardo Jorge Pereira Peyroteo – doc.º 13922 de 29/04/2013 

O participante sugere a alteração do uso do lote 54, de comércio/serviços para espaço verde, referindo 
que, “…Faro já tem espaços comerciais de grandes dimensões no perímetro do seu concelho que 
cheguem, e só assim se protege o próprio comércio local “. 

Importará desde logo esclarecer que o lote identificado como n.º 54 na planta de implantação da 
proposta do PPSMVPM, foi introduzido para efeitos do cumprimento da deliberação da reunião de 
Assembleia Municipal de 21 de março de 2005 em sede da qual foi decidido “…considerar de interesse 
público a cedência ao Sporting Clube Farense, de parte do prédio urbano, propriedade do município, 
situado na Horta das Figuras, Panasqueira, Freguesia de S. Pedro, concelho de Faro (…) para nele serem 
implantados equipamentos de um posto de abastecimento de combustível.”  

Em resposta á participação em apreço, e conforme foi transmitido pelo Exmo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Faro em sede da sessão de esclarecimento ocorrida em 13/005/2013, na reunião de câmara 
de 17/04/2013 foi aprovada, por maioria, a proposta n.º 76/2013/CM (ver anexo II do presente 
documento), referente à execução de decisão proferida no âmbito do processo n.º 04367/08 pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul, quanto à impugnação da deliberação da Assembleia Municipal de 
Faro atrás referida, sendo que, em consequência, foi já decidido alterar a proposta do plano no sentido de 
ser retirado o referido lote, ampliando assim o espaço verde de lazer proposto. 

Face ao exposto, considera-se que se encontra ultrapassada esta questão, sendo de proceder à alteração 
do lote 54 destinado ao uso de comércio/serviços, para espaço verde de utilização coletiva, conforme 
solicitado na participação apresentada. 
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7 
2.2.2. Participação n.º 2 - Pedro Nuno Guerreiro de Sousa Viegas – doc.º 15612 de 

14/05/2013 

O participante manifestou a sua preocupação pela “possível destruição de um dos poucos espaços verdes 
e de lazer da cidade de Faro”. Referindo que se trata de um local com características únicas na cidade e 
que foi rapidamente apropriado por pessoas de todas as gerações e que “Faro precisa de mais espaços 
como este e de menos betão.”. 

Conforme ponderação referente à participação n.º 1, considera-se que se encontra ultrapassada esta 
questão, sendo de proceder à alteração do lote 54 destinado ao uso de comércio/serviços, para espaço 
verde de utilização coletiva. 

2.2.3. Participação n.º 3 - Luís Ricardino Dias – doc.º 16312 de 20/05/2013 

O participante, fundamentado no historial de concretização e utilização do denominado “parque de Lazer 
das figuras” solicita que seja retirado o lote 54, afeto a um edifício de comércio e serviços, e que aquela 
área seja identificada com a referida denominação na planta de implantação, como espaço verde de 
utilização coletiva integrado na Estrutura Ecológica Municipal da cidade de Faro. Solicita ainda o 
melhoramento deste espaço, através da colocação de árvores junto à EN125, para reduzir o impacto das 
viaturas que circulam nas quatro faixas de rodagem, e no “Parque de Lazer das Figuras” para possibilitar 
uma maior fruição nos dias de calor, solicitando ainda a adaptação do projeto que foi “apresentado à 
Câmara Municipal de Faro, por um grupo de cidadãos, da autoria de arquitetos paisagistas” que 
“contemplava ainda espaços para a prática de jogos tradicionais”.  

Solicita ainda que sejam respeitadas as áreas de proteção dos edifícios de interesse histórico implantados 
na área que corresponde ao “parque de Lazer das figuras”. 

Conforme ponderação referente à participação n.º 1, considera-se que se encontra ultrapassada esta 
questão, sendo de proceder à alteração do lote 54 destinado ao uso de comércio/serviços, para espaço 
verde de utilização coletiva, devidamente integrado na Estrutura Ecológica Municipal, sendo ainda de 
identificar a área em questão como “Parque de Lazer das Figuras”. 

No que refere à arborização, apenas num pequeno troço da EN125 no limite norte da área de 
intervenção, na zona de Pontes de Marchil (lotes 3 a 5), não foi prevista a colocação de arborização, 
sendo que as características da via, a localização, e o uso atribuído aqueles lotes, não justificou a previsão 
de um alinhamento arbóreo, pese embora a plantação dos espaços de enquadramento confinantes esteja 
prevista, conforme n.º 5 do art.º 30.º do regulamento do plano – “Os espaços verdes de enquadramento 
são espaços públicos que constituem locais nos quais se pretende a implementação de áreas plantadas”.  

Junto às quatro faixas de rodagem na zona confinante ao Fórum Algarve e Teatro Municipal, Avenida Dr. 
Gordinho Moreira e Avenida José Maria Nunes, existem já árvores em toda a sua extensão, sendo que, de 
acordo com o n.º 21 do art.º 31.º do regulamento do plano “É permitida e incentivada a criação de 
espaços arborizados/vegetação ripícola no espaço urbano a ocupar, mesmo que não estejam marcados 
na planta de implantação, sendo admitidas alterações do perfil dos arruamentos, ao nível da largura dos 
passeios, se tal se revelar necessário para implementar a arborização das ruas”.  

Quanto á colocação de árvores no “Parque de Lazer das Figuras”, a mesma já se encontra prevista, como 
intuito de criar zonas de sombra, sendo a representação meramente indicativa uma vez que esta ação 
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8 
deverá ser precedida do desenvolvimento de um projeto específico para aquele espaço, que identifique 
os melhoramentos a implementar. 

Os limites e zonas de proteção dos imoveis classificados ou em vias de classificação na área de 
intervenção do PPSMVPM, encontram-se devidamente representadas na planta de condicionantes e art.º 
36.º do regulamento do plano, devendo contudo ser devidamente atualizados em virtude da recente 
conclusão do processo de classificação do “Conjunto da Casa Nobre, Capela e antigas dependências da 
Horta do Ourives”. 

2.2.4. Participação n.º 4 - Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins – doc.º 16566 de 

22/05/2013, doc.º 16584 de 22/05/2013, doc.º 16757 de 23/05/2013 e doc.º 16758 

de 23/05/2013 (capeia abaixo-assinado subscrito por 297 indivíduos) 

Os participantes apresentam uma petição nos termos exatos da participação identificada com o n.º 3 – 
ver ponto 2.2.3, pelo que se considera a mesma já ponderada e devidamente respondida. 

2.2.5. Participação n.º 5 - José Paulo Gordinho – doc.º 16579 de 22/05/2013 

O participante questiona a oportunidade de elaboração do plano concluindo que só encontra justificação 
para o PPSMVPM “(…) na necessidade de requalificar e reagrupar algumas zonas, onde já existem 
ocupações urbanas, como por exemplo, a entrada poente da cidade, ou ainda, ordenar, enquadrar e 
consolidar, alguns pedidos de projectos comerciais para a zona, como seja, a ampliação do fórum ou a 
construção de um hotel”, considerando que “(…)apenas se compreende e se aceita a opção por um 
urbanismo de longo prazo moderno, que dê primazia aos espaços verdes e à baixa densidade de 
construção”. 

Nessa sequência é apresentado o seguinte conjunto de propostas: 

1. Redução de densidade prevista, atendendo a que se trata de uma “zona de transição para o meio 
rural, que deve ser protegida e equilibrada”, propondo “Para evitar urbanizações emparedadas e 
fechadas em si mesmas, efectuar alguns «cortes transversais» que permitam abrir as vistas e o 
horizonte, aumentando a comunicabilidade e permitindo a suave transição entre cidade e o campo. 
Proponho pois a supressão dos seguintes lotes: 25, 26, 30, 40, 41, 42, 71, 79, 86,87, 92, 97,101, 107 e 
111; 

2. Redução de um piso das edificações propostas, “(…) especialmente, nas zonas intermédias e nas mais 
periféricas, da área a intervir, para que se faça uma transição harmoniosa da cidade para o campo e 
dos bairros adjacentes, já existentes e que são maioritariamente de baixa valorimetria (Marchil, Monte 
da Ria e Horta das Figuras)”; 

3. Dever-se-á “prevenir uma prematura desafectação de solo agrícola para lotes de construção, sem que 
esteja garantida a sua imediata construção” através da criação de uma “(…) cláusula de protecção e 
salvaguarda para os terrenos agrícolas adjacentes e em funcionamento, para evitar crescimento 
desenfreado de construções para as zonas agrícolas”. 

Relativamente às propostas 1 e 2, refira-se desde logo que, na generalidade, para o exercício do 
planeamento urbano concorrem sempre um conjunto vasto de condicionantes e intenções de cuja 
ponderação e equilíbrio resulta a proposta de classificação do solo e o desenho urbano preconizado. 
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No atual enquadramento socioeconómico, a proposta de requalificação desta área da cidade de Faro, 
através da valorização duma das suas principais entradas, a disponibilização dum conjunto significativo de 
áreas para equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva, para além de um conjunto de 
infraestruturas cuja importância extravasa a área de intervenção do plano, em particular quando as 
previsões não apontam para a mesma disponibilidade de investimento público das últimas duas décadas, 
só poderá estar alicerçada na perspetiva de poder vir a ser suportada, em grande parte, pelos promotores 
privados. 

A proposta de supressão dos 15 lotes identificados, bem como a redução das áreas de construção 
correspondentes aos pisos dos restantes lotes, representaria um maior desfasamento entre os benefícios 
e os encargos resultantes da proposta do PPSMVPM, o que pressuporia um maior esforço financeiro para 
os futuros executores do plano e, consequentemente, para o erário público. 

Por outro lado, conforme consta no relatório do plano, no Espaço urbano de expansão a “tipologia 
construtiva dominante é a habitação coletiva maioritariamente com 4 pisos, prevendo-se a possibilidade 
de criação de comércio e serviços ao nível do piso térreo” e só excecionalmente, em situações de remate 
e articulação com edifícios existentes se prevê a construção de edifícios com 5 pisos, volumetria que se 
considerou adequada para aquela área, atento o desenho urbano preconizado. 

Acresce ainda que a estrutura verde proposta compreende um conjunto de espaços verdes de recreio 
informal de apoio às zonas residenciais e a criação de um espaço verde de maior dimensão, que se 
desenvolve a norte do Fórum, com cerca de 15 000 m2, que visa a qualificação do ambiente urbano, e 
compreenderá um programa com vista a assegurar um conjunto de atividades de lazer de caráter urbano, 
concorrendo para uma maior fluidez do espaço público. 

Quanto à proposta 3, refira-se que a área de intervenção do plano incide maioritariamente em solo 
urbano, estando apenas uma pequena área em solo rural, inserida na Reserva Agrícola Nacional, 
identificada na planta de implantação como “Espaço Natural” e “Espaço Agrícola” e de acordo com o 
referido no relatório do plano “… manterá a classificação e utilização prevista no PDM de Faro, ou seja, 
Espaço Natural e Espaço Agrícola, não se propondo qualquer alteração uma vez que se manterá fora do 
perímetro urbano proposto. De referir ainda, que embora estas áreas integrem solos de elevada aptidão 
agrícola, também se tratam de áreas importantes para a proteção ambiental e recuperação e valorização 
de habitats.” 

Face ao exposto, considera-se que as soluções preconizadas pela proposta do PPSMVPM são adequadas. 

2.2.6. Participação n.º 6 – Maria Cremilde Estanco Botelho – doc.º 16611 de 22/05/2013 

Tem como antecedente o requerimento apresentado pela utente em 42056 de 11/12/2012, em data 
anterior ao início do período de discussão pública. 

A participante pretende manifestar a sua discordância face ao previsto no plano de pormenor para a sua 
parcela (parcela rústica - artigo 52.º secção Q), referindo que a área edificada projetada, apenas para uma 
faixa ao longo da estrada da Senhora da Saúde, não tem grande expressão em implantação e altimetria. 
Questiona o porquê da junção à parcela rústica/urbana contigua a sul, não possuindo assim autonomia 
para a sua concretização nas condições indicadas e previstas, tornando-se inviável qualquer construção a 
levar efeito, num curto-médio prazo. Assim, sugere a revisão da ocupação urbanística, por forma a 
viabilizar economicamente a construção na referida parcela. 
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Para a parcela em apreço, verificou-se a existência de dois requerimentos submetidos no âmbito do 
direito à informação, nos termos e de acordo com o art.º 110.º do regime jurídico da urbanização e da 
edificação, bem como um Pedido de Informação Prévia referente a uma operação de loteamento (PO n.º 
34/2013), conforme art.º 14.º e seguintes do mesmo diploma. 

De acordo com o PDM de Faro, a parcela em apreço integra Espaços Urbanizáveis de Expansão IA, 
aplicando-se o previsto no artigo 61.º do regulamento do referido PMOT, nos termos do qual “qualquer 
operação de construção ou de reconstrução de edifício deverá integrar-se em Plano de Urbanização e ou 
de Pormenor “ admitindo, na ausência destes PMOT, que a edificação seja precedida de operações de 
loteamento nas seguintes condições: 

• Parcela a lotear ≥ 10 000 m2 e seja garantida a articulação com o tecido urbano consolidado; 

• Parcelas de qualquer área que sejam contíguas aos espaços urbanos e com eles se articulem; 

• Índice máximo de utilização bruto — 0,6; 

• Densidade máxima — 70 fogos/ha; 

• Afetação dos terrenos para estacionamento, espaços verdes e equipamentos coletivos ou outros 
serviços urbanos que sejam exigidos pela ocupação prevista para o terreno, de acordo com a Portaria 
n.º 1136/2001, de 25 de setembro, ou outra posteriormente aplicável, sem prejuízo do disposto no n.º 
3 do presente artigo; 

• Infraestruturas obrigatoriamente ligadas às redes públicas. 

Verificadas as características da parcela do pedido apresentado, constata-se que não existe viabilidade na 
pretensão apresentada, por impossibilidade de dar cumprimento às condições instituídas. 

Ora, a opção de elaboração do PPSMVPM pretende precisamente criar as condições para se promover a 
ocupação da área de intervenção, numa lógica de ocupação sustentável do território.  

O prédio sobre o qual incide a questão em apreço encontra-se identificado com o n.º 122 da Planta do 

Cadastro Original (desenho n.º 12, volume II) integrando a unidade de execução n.º 9 (EU 9, conforme 
Identificação das Unidades de Execução, desenho n.º 11, volume II) prevendo-se que o mesmo venha 
concorrer para a constituição do lote n.º 115, o qual, de acordo com o representado na Planta e Quadro 

da Transformação Fundiária (desenho n.º 13, volume II) resultará da agregação de outros 7 prédios. 

Conforme ponto 4.1 do relatório do plano, a unidade de execução UE9 corresponde a uma unidade de 
reduzida dimensão, definida em função do cadastro predial, de forma a agilizar o processo de execução, 
que se encontra devidamente desenvolvido e explicitado no ponto 4 do relatório do plano (Execução do 

Plano, pag. 92) salientando-se a descrição e esclarecimentos referentes ao sistema perequativo proposto, 
bem como o quadro do Princípio da Perequação Compensatória de Benefícios e Encargos cujo extrato a 
seguir se transcreve: 
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Face ao exposto, considera-se que as soluções preconizadas pela proposta do PPSMVPM são adequadas. 

 

2.2.7. Participação n.º 7 - José António Franco Caiado, em representação de Maria Isabel 

Pinto – doc.º 16720 de 23/05/2013, doc.º 16740 de 23/05/2013, e doc.º 16766 de 

23/05/2013 

O participante, na qualidade de advogado da Sra. Maria Isabel Pinto, informa que a cliente se opõe à 
eliminação do espaço verde existente neste momento na área do lote 54, alegando que a área foi cedida 
à Câmara, no âmbito do contrato denominado “Contrato de Compromisso de Urbanização”, celebrado no 
dia 27 de Julho de 1990 no notário privativo da Câmara Municipal de Faro, e que nos termos da clausula 
segunda do referido contrato “…às áreas cedidas voluntariamente pelos promotores da urbanização será 
dado pela Câmara Municipal de Faro um destino de interesse público, salvo se, com a devida autorização 
dos promotores outro destino seja acordado e neste caso fixada indemnização ou outra compensação a 
atribuir aos mesmos”. 

Mais acrescenta que “… caso a Câmara prossiga na sua intenção de criar o referido lote com o n.º 54, só o 
poderá fazer com o acordo da nossa Cliente (e restantes promotores da urbanização da Horta das Figuras) 
e mediante o pagamento de uma indemnização ou outra compensação a ser acordada…”. 

Conforme ponderação referente às participações n.º 1 e n.º 3, considera-se que a questão levantada já se 
encontra ultrapassada. 

2.2.8. Participação n.º 8 - Ercília dos Santos - doc.º 16742 de 23/05/2013 e doc.º 16779 de 

23/05/2013 

A. Resumo da Participação 

A participante, na qualidade de proprietária de 5 prédios urbanos na zona de Pontes de Marchil, solicita 
“… que seja revisto o traçado proposto para a zona de Pontes de Marchil, de modo a delinear outro 
estudo para esta zona, que implique o menor sacrifício das edificações existentes no local e aproveite a 
área rústica sem aproveitamento económico da mesma localidade.”. 

Refere ainda que embora sejam prédios antigos “… apresentam uma edificação de boa qualidade e têm 
fachadas que merecem ser tratadas como um património histórico e cultural desta localidade.” e que o 
traçado “… deixa completamente intocáveis e incólumes os terrenos baldios que lhe são confinantes.”, 
trazendo para o município maior prejuízo, “… uma vez que se evitaria deste modo a disponibilização de 
verbas indemnizatórias, que sempre se prevê venham a ser de valor considerável, tendo em atenção o 
valor e o aproveitamento económico dos bens a expropriar necessários para o Plano de Pormenor 
proposto;”, e que “… se encontra constitucionalmente consagrado no artigo 62.º da nossa CRP, que sendo 
sacrificado o direito à propriedade privada perante o interesse colectivo, esse sacrifício justificará o 
pagamento de “justa indemnização” ao proprietário sacrificado.”.  

O “traçado” proposto no PPSMVPM para a zona de Pontes de Marchil, obedece ao previsto no PDM de 
Faro, inserindo-se a área em apreço dentro dos limites da faixa de proteção da rodovia, conforme artigos 
74.º e 75.º do Regulamento do PDM de Faro, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
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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. 

Relativamente às fachadas das edificações em apreço, sem prejuízo de uma eventual qualidade que as 
mesmas apresentem, refira-se que estas não foram identificadas como de interesse relevante ou a 
preservar, e não mereceram qualquer referência por parte das restantes entidades que participaram no 
processo de elaboração e análise da proposta. 

Importará aqui esclarecer que, pese embora esteja prevista a demolição das habitações identificadas, esta 
só deverá ocorrer quando se concretizar a oportunidade de execução da passagem superior sobre a linha 
do caminho-de-ferro, após concretizado o respetivo projeto de execução. 

Quanto a uma eventual ocupação das parcelas confinantes a norte, como alternativa á demolição das 
edificações em questão, importará referir que essa solução representaria uma maior complexidade na 
ligação viária com a rotunda prevista, na ligação com o CR 4217, bem como uma maior afetação de solo 
rural, que na área do plano e na área imediatamente confinante a poente, é parcialmente abrangido pela 
Reserva Agrícola Nacional, e quase integralmente pela Reserva Ecológica Nacional na ocorrência “Áreas 
Ameaçadas pelas Cheias”, sendo ainda totalmente abrangido pelo Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira entre Vilamoura e Vila-Real de Santo António que corrobora estas classificações. 

Pelo exposto, considera-se que se encontra justificada a necessidade de demolição das edificações em 
causa. 

2.2.9. Participação n.º 9 – António Azevedo e Rodrigo Costa - doc.º 16751 de 23/05/2013 

e doc.º 16848 de 24/05/2013 

A. Resumo da Participação 

Os participantes, em representação de “MULTIVOUGA – UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A.”, pretendem que seja considerada a alteração da pretensão anteriormente 
apresentada para a ampliação do Fórum Algarve. 

De acordo com o teor dos documentos entregues, relativamente aos valores que constam na proposta do 
PPSMVPM, pretendem que se preveja a ampliação da área bruta de construção daquele empreendimento 
em 7.400m2, com a criação de um parque de estacionamento à superfície, no lado norte, para 580 
lugares. 
Referem que esta alteração “…tem a ver com o nosso interesse em melhorar a performance do Centro 
Comercial através da introdução no Centro Comercial de 3 novas lojas âncora de referência no Mercado, 
HM,FNAC e PRIMARK.” e que “A presente alteração apesar de ter o mesmo propósito que a solicitada 
através  do PIP  que correu termos sobre o processo nº 356/2010   apresenta uma significativa redução de 
área de construção  com menores custos envolvidos sendo por isso mais ajustada ás actuais condições de 
mercado.” 

B. Ponderação 

Conforme devidamente explicitado no relatório do plano, a previsão de ampliação da área de construção 
do empreendimento Fórum Algarve (lote 53 da proposta), transpõe a intenção manifestada pela 
MULTIVOUGA, SA em sede do Pedido de Informação Prévia atrás referido, tendo o mesmo sido deferido 
condicionalmente em 13/04/2012, mas não foi apresentada a subsequente comunicação prévia dentro do 
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prazo estabelecido para o efeito pelo regime jurídico da urbanização e edificação, na sua atual redação 
(art.º n.º 17). 

A pretensão de ampliação da área bruta de construção daquele empreendimento em 7.400m2, 
corresponde a uma redução de 8.600 m2 relativamente ao previsto na versão do plano que foi submetida 
a discussão pública, pelo que estamos em presença da redução da área comercial prevista, sendo que o 
n.º de lugares de estacionamento agora indicado (580 lugares) afigura-se como proporcionalmente 
superior, relativamente à área bruta de construção, aqueles que se encontram previstos para o lote 53 
(667 ligeiros + 6 pesados).  

Importará ainda referir que a proposta agora apresentada não implica uma alteração da estrutura urbana 
prevista, substituindo a ampliação que se preconizava para o lado norte do empreendimento pela área de 
estacionamento, sendo que a área de estacionamento atualmente existente no lado sul, será quase 
totalmente ocupada com novas edificações, o que implica a correção da representação desta ampliação 
nas peças gráficas que constituem a proposta, delimitando-se um novo polígono de implantação.  

C. Conclusão 

Considera-se assim que a redução da área de construção da ampliação prevista para o empreendimento 
Fórum Algarve não traz inconvenientes à proposta desenvolvida. 
 

2.2.10. Participação n.º 10 – Ana do Rosário Mateus, Maria do Rosário Mateus e Maria 

Manuela Cavaco - doc.º 16785 de 23/05/2013, doc.º 16794 de 23/05/2013 e doc.º 

16817 de 23/05/2013 
 

A. Resumo da Participação 

Na condição de proprietárias de dois prédios integrados na área de intervenção do PPSMVPM vêm 
informar que não concordam com a implantação no Lote A do Centro Coordenador de Transportes por 
considerarem que: 

1. A zona em causa é uma zona nobre da cidade, e a implementação deste equipamento não se 
coaduna com a implementação naquele local de um Centro Coordenador de Transportes; 

2. Nas cidades modernas os centros coordenadores de transportes “são relegados para as franjas das 
cidades a fim de possibilitar a articulação dos vários meios de transporte”; 

3. O Centro Coordenador de Transportes vai provocar altos índices de poluição sonora, assim como 
altos índices de poluição do ar, incompatíveis com as áreas habitacionais confinantes, acarretando 
riscos para a saúde humana, referindo mesmo que ocorre a violação do Regulamento Geral do 
Ruído fundamentando com base na referência à alínea c) da Ata de Conferencia de Serviços datada 
de 16.01.2012, que cita o ponto 6.2 da parte IV da informação técnica da CCDRA; 

4. A localização do Centro Coordenador de Transportes é desadequada com o fundamento que consta 
do ponto 8.2.4 da mencionada informação técnica da CCDRA, que entre outras questões refere que 
o equipamento fica “encaixado numa zona residencial e descentrada relativamente ao centro 
urbano”, “o único acesso possível para pesados será através da denominada 3ª circular” e as 
“alternativas viáveis para a sua acessibilidade, em caso de necessidade, serão feitas através das 
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zonas residenciais, as quais não possuem nem características, nem perfil para suportar o tráfego 
gerado por este tipo de equipamento”; 

5. Citando ainda a mesma informação técnica, a pressão viária existente já provoca “valores elevados 
de ruído e poluição do ar”; 

6. O direito ao ambiente e qualidade de vida é constitucionalmente protegido no artigo 66.º da 
Constituição da República Portuguesa, cabendo ao estado “prevenir e controlar a poluição e os seus 
efeitos, nomeadamente ordenando e promovendo o ordenamento do território tendo em vista uma 
correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização 
da paisagem” bem como “promover em colaboração com as autarquias locais a qualidade ambiental 
das povoações e da vida humana designadamente no plano arquitetónico”; 

7. A designação “Centro Coordenador de Transportes” corresponde de facto a um terminal de 
autocarros, não sendo verosímil a promoção de um produto imobiliário de qualidade junto deste 
tipo de equipamentos; 

8. Os moradores das áreas nobres das cidades não são utilizadores de autocarros; 

9. O cidadão que reside nos arredores de Faro e pretende utilizar outros meios de transporte, como 
por exemplo o comboio, ver-se-á obrigado a utilizar pelo menos dois autocarros para chegar à 
estação de caminho-de-ferro. 

10. Consideram ainda que a fundamentação apresentada para justificação da localização do Centro 
Coordenador de Transportes, designadamente quanto à proximidade de um dos nós da denominada 
3ª circular, do aeroporto, da cidade e da Praia de Faro não pode colher, porque pode ser utilizada 
para a localização do dito centro o nó da 3ª circular situado nas Pontes de Marchil: 

10.1 Por estar localizado na proximidade de uma área comercial e industrial, ligada ao ramo 
automóvel; 

10.2 Por estar mais perto do Aeroporto e do lado sul da EN 125, fica perto do centro da cidade e 
perto do caminho-de-ferro e mais próximo da praia de Faro e do Aeroporto; 

10.3 Por permitir uma perfeita articulação com outros meios de transporte, comboios, bicicletas e 
pedonal (estes últimos através do passeio ribeirinho), e não somente com autocarros, 
diminuindo a concentração de trânsito automóvel na cidade; 

10.4 Por estar afastado das áreas residenciais, “não causando qualquer perturbação quer a nível 
de poluição de ar, quer a nível de ruído”; 

10.5 A distância entre a estação de Faro poderá ser percorrida a pé, com a vantagem de poder, 
mais tarde, vir a ser recuperado o apeadeiro que se situa nesta zona. 

Informam ainda que, como proprietárias não têm qualquer intenção de promover a construção de 
habitação nesta zona porque não reconhecem vantagem na promoção desse produto imobiliário atenta a 
localização do Centro Coordenador de Transportes, sendo que, a manter-se esta proposta, e se a CMF 
privilegiar na execução do Plano o sistema de compensação, partindo a iniciativa dos próprios 
particulares, não se reconhecem como eventuais parceiras para a execução do plano. 
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Por último solicitam que se pondere a instalação de outro equipamento social que se compagine com 
uma zona que se quer nobre. 
 
B. Ponderação 

A proposta do PPSMVPM assume de facto a intenção de constituir uma zona qualificada, devidamente 
equipada e infraestruturada, com soluções urbanas sustentáveis que promovam uma efetiva qualidade de 
vida, e que tenham tradução na fixação de novos moradores, integrando a componente da acessibilidade.  

Citando o guião orientador “Acessibilidades, mobilidade e transportes nos planos municipais de 
ordenamento do território” editado pelo então designado Instituto de Mobilidade e Transportes 
Terrestes “As condições de acessibilidade constituem um importante factor de diferenciação territorial e 

são determinantes na conformação e no desenvolvimento das centralidades urbanas”. 

Com a previsão do equipamento “centro coordenador de transportes” na área de intervenção do 
PPSMVPM, traduziu-se a importância atribuída às interfaces de passageiros, integrando a 
multimodalidade e a intermodalidade, articuladamente com as formas de ocupação do território. 

A implantação do referido equipamento levou em consideração a proximidade com o traçado previsto da 
3.ª Circular de Faro, via estruturante para a cidade, bem como a sua proximidade com a centralidade que 
o Fórum Algarve e toda aquela área comercial hoje representam. 

A articulação com os denominados modos de mobilidade suave, em particular com as redes de percursos 
pedonais e clicáveis previstos, considerando os tempos estimados de percursos na relação com a área de 
intervenção do PP, está plenamente garantida na localização encontrada. 

Porém, ao contrário do referido, em muitas cidades do mundo, em particular na Europa, os centros 
coordenadores de transportes, ou mesmo as simples estações de autocarros, estão implantadas nos 
centros das cidades, até mesmo em áreas habitacionais.  

Por outro lado, a distância entre a localização do CCT que consta do PPSMVPM e aquela preconizada 
pelas reclamantes (aprox. 720 metros através dos arruamentos propostos) enquadra-se nos parâmetros 
de referência para a distância entre paragens de autocarro em meio urbano com as características 
previstas, correspondendo a uma viagem em veículo motorizado inferior a 1,5 minutos, sendo que a 
distancia à estação ferroviária de Faro é ligeiramente inferior na atual proposta. 

Quanto á questão do ruído, designadamente quanto á citação do parecer da CCDR Algarve emitido para 
efeitos da conferencia de serviços de 19/01/2012, foi a mesma sucedida pelas reuniões de concertação 
ocorridas nas instalações da CCDR Algarve em 09/05/2012 e 19/06/2012, no âmbito das quais esta 
questão foi discutida, tendo resultado na adaptação e esclarecimentos que se encontram descritos no 
documento denominado “Memorando das alterações/correções introduzidas à proposta, de Novembro de 

2011, do PP do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil, após conferência de serviços e posteriores 

reuniões de concertação” igualmente disponibilizado para consulta no âmbito do período de discussão 
decorrido, segundo o qual “Não se verifica a violação dos níveis referidos em nenhum caso para as 

parcelas propostas para novos edifícios habitacionais”. 

Pese embora a justificação supra exposta verifica-se que, desde a conclusão da proposta do PPSMVPM, 
em sede de um conjunto vasto de outros projetos que envolvem direta ou indiretamente a REFER 
(encerramento de passagens de nível, acessibilidade ao Parque ribeirinho e ao futuro Porto de Recreio de 
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16 
Faro, e mesmo uma nova perspetiva de ligação ferroviária ao Aeroporto de Faro), bem como a atual 
concessionária da rede de transportes públicos urbanos da cidade de Faro, destacando-se ainda o facto 
de se encontrar em elaboração o “Estudo sobre mobilidade Interurbana no Algarve Central”, e atenta a 
importância deste equipamento, de âmbito municipal, que extravasa a área de intervenção do plano, 
considerou-se que poderá não ser oportuna a fixação do local para a implantação do Centro Coordenador 
de Transportes, pelo que se optou por flexibilizar a designação de uso, conforme já ocorre para o 
equipamento B, passando a assumir a seguinte designação: Uso geral (não especificado). 
 

2.2.11. Participação n.º 11 – Manuel Joaquim Dias - doc.º 16823 de 23/05/2013 

A. Resumo da Participação 

O participante apresenta um conjunto de considerandos relativos à participação pública, poder local e 
Democracia Participativa, criticando o facto da sessão pública de esclarecimento só ter ocorrido a dez dias 
do término do período de discussão pública, bem como o facto da consulta pública ter sido assumida 
como mero ato administrativo ao invés de se constituir como processo de envolvimento e participação 
pública efetiva”.  

Seguidamente concretiza as seguintes considerações: 

1. Identifica desde logo a necessidade de ceresitar a cidade – dar maior permeabilidade e fluidez aos 
espaços públicos e á ligação entre estes; 

2.  No que refere a “zona de construção habitacional” considera que: 
a) A proposta do PP promove o isolamento dos lotes habitacionais implantados entre a zona 

comercial e a zona agrícola;  
b) Na atual conjuntura económica e social a intervenção proposta é obsoleta, a expansão urbana 

inconsequente e promove especulação sobre terrenos agrícolas pré-existentes; 

3. Quanto a “espaços verdes” considera que: 
a) A maior parte dos espaços verdes propostos está afeta a lotes particulares e não ao usufruto 

público; 
b) As principais zonas verdes são traseiras de blocos habitacionais no incumprimento do Plano de 

Estrutura Verde, quando deveria ter sido dada prioridade á criação de espaços públicos e lúdicos 
dada a proximidade do centro da cidade; 

c) Propõe que se retire o Lote 54; 

4. Ausência de soluções urbanísticas (rodoviárias, paisagísticas e funcionais) que qualifiquem “esta 
porta da cidade”; 

5. O PPSMVPM concretiza uma expansão da cidade que contraria a necessidade de intervenção na 
cidade consolidada; 

6. No que refere às “zonas comerciais” considera que: 

a) A proposta negligenciou uma grande parcela localizada junto á linha férrea; 
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b) A área destinada a grandes superfícies comerciais absorve completamente a possibilidade de 

construções rurais, nomeadamente quintas com imenso potencial de desenvolvimento de 
projetos associados à proteção ambiental; 

7. A proposta ignorou a situação ambiental precária da Ribeira de Marchil; 

8. Considera que os lotes destinados a equipamentos, complementares das áreas habitacionais 
deveriam ser repensados uma vez que estas áreas não são necessárias face á atual conjuntura; 

9. A elaboração do PP é considerada como plano avulso sem o PGU definidor das grandes opções para 
um desenvolvimento harmonioso e sustentável, e desarticulado do plano verde e do estudo de 
mobilidade para o Algarve Central; 

10. O PPSMVPM responde a necessidades identificadas aquando da decisão de elaboração do plano, 
hoje já ultrapassadas e desadequadas; 

11. Identifica a necessidade de restruturação do PP tendo em conta as necessidades atuais dos 
habitantes, a capacidade económica do município e as abruptas mudanças sociais que refletem a 
crise atual, propondo a requalificação da malha urbana pré-existente em contrapartida à expansão 
da cidade; 

12. Propõe a revisão de todas as infraestruturas viárias dado que o desenho proposto não tem em 
consideração aspetos importantes tais como corredores de transportes públicos; 

13. Insistem com a preservação dos espaços verdes existentes e o aumento dos mesmos; 

14. Conclui com a sugestão de reformulação total da proposta. 

B. Ponderação 

No que refere ao facto da sessão pública de esclarecimento só ter ocorrido a dez dias do término do 
período de discussão pública, esclarece-se que esteve a mesma agendada para o dia 03/04/2013, sendo 
que, por motivo de impossibilidade dos representantes da equipa técnica responsável pela elaboração do 
plano, foi adiada para o dia 13/03/2013, conforme justificação apresentada na sessão ocorrida. 

Por outro lado, de acordo com o disposto no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, a 
realização de sessões de esclarecimento neste âmbito não é obrigatória, sendo que é pratica da Câmara 
Municipal de Faro proceder a sessões de esclarecimento regulares, em fases diferentes do processo de 
elaboração dos PMOT em desenvolvimento, devidamente publicitadas, em particular junto dos principais 
interessados, pelo que não se poderá concordar com a referencia ao processo de consulta pública “como 
mero ato administrativo ao invés de se constituir como processo de envolvimento e participação pública 
efetiva”.  

No que refere às considerações apresentadas sobre a proposta do PPSMVPM: 

1. A solução de ocupação preconizada visa dar permeabilidade e fluidez aos espaços públicos e á ligação 
entre estes, considerando no entanto as preexistências, as condicionantes, e os compromissos 
entretanto assumidos; 

2. Com os mesmos pressupostos, considera-se que a estrutura dos espaços públicos, a estrutura viária, 
bem como a rede de percursos pedonais e clicáveis, promove uma efetiva interligação entre as 
diversas áreas do PPSMVPM, sendo que, quanto à expansão urbana formalizada, não se traduz a 
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18 
mesma na ampliação do solo urbano que já se encontra definido pelo PDM de Faro (exceciona-se a 
regularização que ocorre junto à ex-EN 125), e pese embora a atual conjuntura económica e social, 
não poderemos assegurar que a mesma se manterá durante o prazo previsto para a implementação 
do plano, correspondendo a opção do PPSMVPM, por um lado, ao dever da autarquia de ordenar o 
território, e por outro por uma aposta na atração de novos moradores, nos quais se incluem aqueles 
que procuram as oportunidades profissionais que a capital oferece, como outros que, sendo 
originários do concelho, o abandonaram na procura de melhores condições, sejam elas económicas, 
ambientais, ou outras, assumindo-se aqui a competitividade entre cidades (ver também ponderação 
da participação n.º 14); 

3. A maior parte dos “espaços verdes” proposta está afeta ao usufruto público, tendo sido preconizada 
“a criação de espaços exteriores não viários de utilização pública e simultaneamente a valorização do 
funcionamento ecológico, controlo da erosão, proteção das linhas de água e da vegetação relevante 
estabelecida” no sentido de estabelecer uma vivência adaptada às necessidades da população 
(convívio, lazer, estadia e passeio), sendo que, conforme ponderação da participação n.º 1, foi já 
tomada a decisão de suprimir o Lote n.º 54; 

4. Ao contrário do referido, a proposta do PPSMVPM propõe um conjunto de soluções de qualificação da 
área de intervenção, destacando-se, entre outras; a proposta de arborização e criação de uma faixa de 
rodagem lateral à ex-EN125, na principal entrada da cidade; a implementação de uma rotunda na ex-
EN125 que articule esta via com as futuras 3.ª Circular de Faro e Circular Sul do Montenegro; a 
demolição de um conjunto de edificações confinantes com a ex-EN125 e a substituição das mesmas 
por edificações devidamente afastadas da referida via; etc.; 

5. Na perspetiva da CMFaro, o ordenamento do território nesta área de expansão, que abrange a 
principal entrada viária da cidade, é complementar da necessidade de intervenção nas áreas 
consolidadas; 

6. Assumindo que a participação se refere ao prédio identificado com o n.º 06 da Planta do Cadastro 
Original, desenho n.º 12, informa-se que o mesmo não integra solo urbano, é parcialmente abrangido 
pela Reserva Agrícola Nacional, e quase integralmente pela Reserva Ecológica Nacional na ocorrência 
“Áreas Ameaçadas pelas Cheias”, ainda totalmente abrangido pelo Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira entre Vilamoura e Vila-Real de Santo António, pelo que não se considerou sustentável ampliar 
o perímetro urbano no sentido de a ocupar com um espaço comercial e/ou de serviços, sendo que as 
edificações existentes associadas á atividade agrícola que se exercia na área de intervenção do plano 
foram salvaguardadas, salientando-se as edificações correspondentes à Quinta da Lejana de Baixo 
estão integradas no Equipamento C, destinado a um uso cultural e/ou educativo, eventualmente 
compatível com o desenvolvimento de projetos associados à proteção ambiental;  

7. Ao contrário do referido, a proposta prevê a criação de espaços verdes de proteção à ribeira de 
Marchil; 

8. A questão da necessidade de novas áreas habitacionais, pese embora a atual conjuntura económica e 
social, foi já referida no ponto n.º 2, sendo que as áreas destinadas aos equipamentos de utilização 
coletiva são inferiores aos valores que resultam da aplicação dos parâmetros de dimensionamento 
definidos na Portaria n.º 216-B/2008, conforme devidamente justificado e assumido no relatório que 
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acompanha a proposta de plano, e que foi alvo de análise, parecer, e ponderação em sede de 
conferência de serviços ocorrida e consequentes reuniões de concertação; 

9. A elaboração do PPSMVPM foi iniciada em 2001, tendo sido posteriormente identificada a necessidade 
de se proceder á elaboração de um plano que incidisse sobre toda a área de expansão da cidade de 
Faro, conforme deliberação tomada na reunião de câmara de 21 de Abril de 2010 que determinou a 
elaboração do Plano de Urbanização da Coroa Norte da Cidade de Faro, mas as atuais restrições á 
contratação pública impediram a formalização do contrato para a elaboração do mesmo, estimando-se 
que possa vir a ter desenvolvimento no próximo ano, constando dos respetivos termos de referencia, 
para além de um conjunto vasto de objetivos de sustentabilidade e mobilidade, “Integrar as propostas 
do Plano de Pormenor do Sitio da Má Vontade e Pontes de Marchil, Plano de Urbanização do Vale da 
Amoreira, e Plano de Urbanização da Penha, sem comprometer os objectivos definidos bem como a 
autonomia de execução dos referidos PMOT”; 

9.1. Conforme consta na pagina 71 do relatório que acompanha a proposta do plano “Com base na 
proposta de Plano e tendo em consideração o Plano Verde de Faro, foi definida a Proposta de 
Estrutura Ecológica” sendo que o referido estudo de mobilidade para o Algarve Central ainda não 
apresentou resultados que permitam transpor para a proposta do PPSMVPM; 

10. As necessidades identificadas aquando da decisão de elaboração do PPSMVPM foram sendo 
adaptadas, tendo inclusive resultado em várias reformulações da proposta no prazo de elaboração 
decorrido; 

11. A requalificação da malha urbana pré-existente não deve ser entendida como incompatível com o 
exercício do ordenamento das restantes áreas urbanas, pelo já atrás referido, sendo que constituem 
antes duas ações complementares, absolutamente necessárias para efeitos de reforço da 
capitalidade e na prossecução dos objetivos de sustentabilidade;  

12. No que refere á estrutura viária preconizada, importa referir que foi a mesma devidamente 
ponderada no sentido de acautelar quer o subdimensionamento da mesma, quer o seu 
sobredimensionamento, tendo em vista a sustentabilidade ambiental e económica; 

13. Os espaços verdes existentes são preservados, sendo que a respetiva rede é ampliada; 

14. Considera-se assim que não se encontra justificada a necessidade de reformulação total da proposta. 

C. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que as soluções preconizadas pela proposta do PPSMVPM são adequadas. 
 

2.2.12. Participação n.º 12 – Miguel Carvalho - doc.º 16829 de 23/05/2013 

A. Resumo da Participação 

O participante aponta um conjunto de sugestões relativamente a questões de ordem ambiental e de 
sustentabilidade: 

1. Desatualização da proposta relativamente a um futuro mais sustentável – a organização e 
estruturação dos loteamentos não está direcionada para o princípio da autorregulação ou 
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funcionamento em circuito fechado, aliviando desse modo, todas as infraestruturas de saneamento e 
de consumo que atualmente já se encontram em carga. Propõe o tratamento das águas pluviais, em 
espaço público, no tratamento das águas residuais e no reaproveitamento dessas águas para uso 
público e/ou privado;  

2. Poderão ser adotadas medidas de pequena escala, como espaço para hortas comuns, de modo a 
incentivar a população num equilíbrio estável, entre outras; 

3. A proposta de rotunda em cima da Ribeira de Marchil colide com a classificação de zona de risco de 
cheia; 

4. A linha de água indicada no plano, a norte do edifício do fórum, não tem continuidade para montante, 
ainda dentro da área de proposta e não se percebe porquê; 

5. Porque não se dá mais ênfase às questões de mobilidade e acessibilidade, de modo a incentivar o uso 
dos transportes coletivos, bicicletas ou outros e circulação pedonal como modo de deslocação 
principal em detrimento do automóvel, sem necessidade de o abolir; 

6. O espaço verde central junto ao Fórum tem potencial, devido à sua localização, que poderia ser 
potenciado com uma intervenção simples e minuciosa, com zonas de estadia bem integradas ao longo 
do espaço e alguma arborização, criando pequenas zonas de sombra, confortáveis e aprazíveis nos 
meses quentes; 

7. Sugere a criação de coberturas verdes para usufruto dos utentes nos terraços dos edifícios destinados 
a equipamentos; 

8. O Centro de Coordenação Intermodal de Transportes (Equipamento proposto A) deverá reunir o 
máximo de transportes coletivos possível para haver uma mudança de transporte num mesmo ponto 
ou paragem. 

B. Ponderação 

1. A solução de infraestruturação preconizada na proposta do PPSMVPM, em particular no que refere 
aos sistemas de drenagem de águas pluviais e residuais, foi desenvolvida com o intuito de ser 
devidamente integrada nos sistemas já existentes, tendo sido alvo de análise e parecer da FAGAR em 
28.12.2011, bem como da ARH em 18/01/2012, e das Aguas do Algarve em 12/01/2012 conforme 
devidamente descriminado no documento denominado “Memorando das alterações/correções 

introduzidas à proposta, de Novembro de 2011, do PP do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil, 

após conferência de serviços e posteriores reuniões de concertação”, sendo que, conforme referido no 
n.º 3 do art.º 32.º do regulamento do PPSMVPM “Na elaboração dos projetos de execução de 
infraestruturas são admitidas variações face ao constante das Plantas que acompanham o PPSMVPM, 
desde que contribuam para uma melhor funcionalidade e exequibilidade, e para uma melhor 
adaptação aos valores naturais existentes no terreno, e não comprometam a prestação das restantes 
infraestruturas”, verificando-se assim que não está anulada a possibilidade de utilização de sistemas 
ambientalmente mais sustentáveis, admitindo-se porém que o regulamento poderá vir a ser 
melhorado no sentido de serem introduzidas disposições que promovam a utilização de sistemas de 
aproveitamento da agua pluvial, ou mesmo de reciclagem e águas cinzentas nos edifícios, em 
particular no que refere aos edifícios destinados a equipamentos de utilização coletiva; 
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2. A Câmara Municipal de Faro tem desenvolvido um conjunto de iniciativas que visam a promoção da 

agricultura urbana e periurbana, destacando-se neste âmbito o projeto da horta social de Faro, ao qual 
foi recentemente atribuído o Diploma de Mérito na categoria de Ambiente do PRÉMIOS CIDADES DE 
EXCELÊNCIA 2011/2012, demonstrando que reconhece a importância da agricultura urbana e 
periurbana, em particular quando se pretende uma maior resiliência das cidades, pelo que se 
considera que a sugestão de prever a existência de hortas urbanas na área do PPSMVPM deverá ser 
atendida, sendo que, pelas características dos espaços verdes propostos, a previsão deste tipo de 
utilização do espaço verde público deverá vir a ter enquadramento nas tipologias “espaços verdes de 
proteção” e “espaços verdes de enquadramento”, devendo vir a ser criada uma disposição no 
regulamento que permita esta utilização; 

3. A implantação da rotunda sobre a Ribeira de Marchil não altera o traçado da infraestrutura viária 
existente, e tão pouco representa um alargamento significativo da plataforma da via na área que 
atravessa a linha de água, sendo que, em sede do desenvolvimento do projeto de execução, serão 
compatibilizadas as cotas, considerando a necessidade de compatibilização com a rede viária existente 
e prevista, bem como com as restantes condicionantes estabelecidas, entre as quais a Reserva 
Ecológica Nacional na ocorrência “Áreas Ameaçadas pelas Cheias“, sendo ainda de referir que, em 
sede da análise da proposta do PPSMVPM a ARH Algarve pronunciou-se em 18/01/2012, conforme 
devidamente descriminado no documento denominado “Memorando das alterações/correções 
introduzidas à proposta, de Novembro de 2011, do PP do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil, 
após conferência de serviços e posteriores reuniões de concertação”, não tendo identificado 
incompatibilidades com esta localização; 

4. Ao contrário do referido, uma análise atenta dos elementos fundamentais do plano demonstram que a 
linha de água indicada no plano, a norte do edifício do fórum, tem continuidade para montante, ainda 
dentro da área de proposta, embora integrada e compatibilizada com a solução de ocupação urbana 
preconizada; 

5. A Câmara Municipal de Faro tem desenvolvido um grande esforço, em particular atendendo ao atual 
enquadramento económico-financeiro do Município, no sentido de promover políticas de mobilidade 
e acessibilidade, destacando-se a recente concessão do serviço de transportes coletivos urbanos de 
passageiros entre a Câmara e um consórcio composto pelas empresas Eva e Barraqueiro, que já se 
traduziram na implementação de um melhor serviço, com novos circuitos, maior frequência, e veículos 
mais ecológicos, de modo a incentivar o uso dos transportes coletivos, considerando-se que, no 
âmbito do PPSMVPM a estrutura viária preconizada suporta a utilização de transportes públicos, 
mesmo levando em consideração o resultado da ponderação da participação n.º 10, assim como a 
estrutura dos espaços públicos e a rede de percursos pedonais e clicáveis previstos, promovem uma 
efetiva adoção dos modos suaves de mobilidade; 

6. No que refere ao espaço verde central junto ao Fórum, considera-se que a questão já teve resposta em 
sede da ponderação da participação n.º 1; 

7.  A sugestão de criação de coberturas verdes para usufruto dos utentes nos terraços dos edifícios 
destinados a equipamentos terá também todas as condições para merecer acolhimento, uma vez que 
esta solução não implica qualquer alteração da proposta de ocupação e possibilita, entre outras 
vantagens, a redução do consumo de energia, o aumento da vida útil da impermeabilização das 
coberturas, o isolamento acústico, a redução da poluição atmosférica e a atenuação do ruído, o 
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aumento da biodiversidade, bem como a criação de novas área de lazer e de cultivo, devendo ser 
criada uma disposição regulamentar que determine a obrigatoriedade de implementação de 
coberturas verdes em todos as novos edifícios ou os que resultem da ampliação dos existentes; 

8. A questão referente ao Centro Coordenador de Transportes (Equipamento A) já se encontra descrita 
na ponderação referente á participação n.º 10. 

C. Conclusão 

Pelo exposto, considera-se que as propostas de criação de regras destinadas ao aproveitamento das 
águas pluviais, reciclagem de águas cinzentas e consequente reaproveitamento para uso público e/ou 
privado, bem como a previsão de hortas urbanas e execução coberturas verdes nos edifícios, deverão ter 
acolhimento, com tradução no regulamento do plano. 

2.2.13. Participação n.º 13 – João Alexandre/Cidadania Ativa - doc.º 16856 de 24/05/2013 

 
Os participantes apresentam uma petição a solicitar que seja retirado o lote 54, cujo uso se destina a 
comércio/serviços e se mantenha o parque/zona de lazer, como espaço verde de utilização coletiva. 

Conforme ponderação referente à participação n.º 1, considera-se que se encontra ultrapassada esta 
questão, sendo de proceder à alteração do lote 54 destinado ao uso de comércio/serviços, para espaço 
verde de utilização coletiva. 
 

2.2.14. Participação n.º 14 – Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas - doc.º 

16998 de 27/05/2013 

 

A. Resumo da Participação 

O participante discorda da solução apresentada, alegando que “… o problema de Faro, no entender da 
SRA-APAP, não se resolve pela continuidade das aprovações de loteamentos em zona actualmente rural, 
alastrando a cintura edificada da cidade, sacrificando os solos agrícolas da campina de Faro em nome de 
compromissos urbanos injustificados face à procura e à situação do parque habitacional.”. Refere ainda 
alguns aspetos os quais passamos a citar: 

1. Questiona a oportunidade de desenvolvimento do PPSMVPM por considerar que a resolução dos 
problemas urbanísticos da cidade não se resolve com a continuidade da aprovação de loteamentos 
sobre solo de aptidão agrícola da campina de Faro, ampliando o solo urbano, referindo que as 
habitações propostas são desnecessárias, e não terão procura no curto e médio-prazo, sugerindo que 
o Município reconsidere a oportunidade da estratégia assumida; 

2. Sugere a preservação do potencial produtivo da Campina tanto o atual enquadramento económico-
financeiro e social, bem como às perspetivas de futuro referindo a previsibilidade de carência 
alimentar extrema; 

3. Identifica um conjunto de premissas erradas para a elaboração do plano: 
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23 
a) “atendendo à dinâmica em instalação e forte pressão de ocupação” – sem qualquer sustento na 

realidade, salientando que os indicadores que sustentam esta premissa referem a 2001 ; 

b) “criar uma relação espacial e funcional entre Faro e Montenegro” – a edificação massiva proposta 
prejudica a ligação com o aglomerado do Montenegro e compete com a referida localidade; 

c) “a integração e articulação com a envolvente rural, com o Parque Ribeirinho  e o Parque Natural 
da Ria Formosa” – na medida em que a densificação viária e urbana contraria este objetivo 
considerando que são interrompidas as ligações funcionais da cidade com o tecido da área que 
integra o PP, sem que se proponham ligações adicionais ao Parque Ribeirinho de Faro, bem como 
propostas de alteração da tipologia da linha ferroviária no sentido de atenuar o fator barreira em 
relação á Ria; 

d) “Dinamizar as potencialidades lúdicas, culturais e ambientais da AI”- considera que o desenho 
urbano proposto corrompe esta intenção por reduzir os espaços exteriores ao espaço sobrante 
das manchas de edificação e à contabilização dos passeios, canteiros e rotundas sem contributo 
para a Estrutura Ecológica Municipal ou Urbana, para o continuum naturale ou para a salubridade 
urbana, destacado a inadequabilidade da rotunda sobre a ribeira de Marchil; 

e) “programar um espaço urbano e o seu crescimento através de uma estrutura devidamente 
dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento da população 
local” – considera que a relação entre a proposta e as necessidades efetivas da população local 
não se encontra demonstrada, designadamente quanto ao n.º de fogos propostos, referindo 
ainda que a solução de ocupação não se encontra interligada com as estruturas limítrofes. 

4. Identifica o processo de esvaziamento e degradação do miolo urbano, com progressivo aumento de 
edifícios devolutos e, por outro lado, o aumento de espaços expetantes, urbanizados mas por 
ocupar, a que acresce a previsão de milhares de fogos em operações urbanísticas sem perspetivas de 
absorção pelo mercado atenta a atual situação económico financeira, considerando que a previsão 
de concretização dos fogos propostos pelo PP é irreal e distanciada da realidade; 

5. Considera que a Câmara Municipal de Faro deverá reequacionar a pertinência do plano na medida 
em que o mesmo poderá resultar na assunção de compromisso insustentáveis e passivos de gerar 
constrangimentos no desenvolvimento futuro da cidade e do Município de Faro. 

B. Ponderação 

O PPSMVPM encontra-se em elaboração desde 2001, sendo que as necessidades identificadas aquando 
da decisão de elaboração do PPSMVPM foram sendo adaptadas, tendo inclusive resultado em várias 
reformulações da proposta no prazo de elaboração decorrido. 

No entanto, a estratégia de planeamento intrínseca ao plano em causa constitui uma das competências 
que o município não poderá deixar de exercer mesmo não se verificando nos últimos anos, e não se 
prevendo num curto horizonte temporal, um efetivo crescimento da pressão imobiliária para edificação 
de fogos habitacionais, uma vez que esta corresponde apenas a uma das componentes da proposta, 
sendo que continua a verificar-se algum interesse na instalação de superfícies comerciais e de serviços 
(vide intenção de ampliação do Fórum Algarve), bem como continua plenamente atual a necessidade de 
requalificar uma das principais entradas da cidade, cuja sustentabilidade se pretende com a presente 
proposta. 
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No caso específico do PP do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil não se verifica afetação de solos 
agrícolas, para além daqueles que já se encontram classificadas como solo urbano, excluindo uma 
pequena faixa marginal à Av. Dr. Gordinho Moreira, em parte já ocupada, sendo que as zonas onde são 
propostas as implantações da maioria do edificado inserem-se em “Espaços Urbanizáveis de Expansão – 
IA” conforme disposto no PDM Faro, propondo-se que as zonas agrícolas integradas na área de 
intervenção do plano integrem a Estrutura Ecológica e não serão comprometidas com a expansão urbana. 

Quanto à relação espacial e funcional entre Faro e Montenegro, considera-se que o plano concretiza as 
ações previstas no PDM de Faro e promove a resolução de problemas de mobilidade existentes na 
transição entre Faro e Montenegro, nomeadamente as interfaces urbanas, promovendo a estruturação 
possível entre os dois sistemas urbanos. A estrutura ecológica preconizada pretende contribuir para essa 
estruturação, permitindo articular e promover continuidades da estrutura verde. 

No que refere ao desenho urbano proposto bem como a redução dos espaços exteriores “ao espaço 
sobrante das manchas de edificação e à contabilização dos passeios, canteiros e rotundas sem contributo 
para a Estrutura Ecológica Municipal ou Urbana, para o continuum naturale ou para a salubridade 
urbana”, considera-se que os espaços verdes preconizados no PPSMVPM, inseridos na estrutura 
ecológica, contribuem para a integração das estruturas edificadas no meio envolvente e para o 
estabelecimento da continuidade dos sistemas naturais, sendo ainda de referir o parecer da CCDR Algarve 
de 17/01/2012 segundo o qual “Quanto aos espaços verdes de utilização coletiva a aplicação da Portaria 
indica uma previsão de uma área de 81 835 m2 e a proposta apresenta 113 488 m2, ultrapassando 
significativamente os parâmetros mínimos plasmados no mesmo diploma, o que se considera uma mais-
valia da proposta”. Em virtude das condicionantes existentes, nomeadamente a presença da linha 
ferroviária, não se torna viável a criação de ligações adicionais viárias/pedonais ao parque ribeirinho.  

Relativamente à rotunda prevista junto à Ribeira de Marchil, a implantação da mesma não tem implicação 
ao nível do escoamento da linha de água uma vez que a área de implantação não excede em muito a área 
impermeabilizada no entroncamento existente, além de que nessa zona a linha de água já se encontra 
canalizada. Por outro lado, o enquadramento da ribeira irá ser beneficiado mediante a sua integração em 
espaço verde de enquadramento, inserido na estrutura ecológica proposta no plano. 

Um dos objetivos do plano é precisamente contribuir para o ajustamento do perímetro urbano definido 
no PDM Faro e equacionar os indicadores urbanísticos definidos, considerando-se que se encontram 
adequados os índices estabelecidos no plano de pormenor, ligeiramente inferiores ao determinado no 
PMOT de hierarquia superior. A estrutura urbana preconizada pretende promover a consolidação e o 
ordenamento das zonas expectantes existentes na área de intervenção, integrando-as e atribuindo-lhes 
usos compatíveis com as suas aptidões e com os usos atribuídos no PDM. 

Outros dos aspetos que o plano tem como base na sua estruturação urbana é a dinâmica que se pretende 
incutir ao nível empresarial com a criação de novas áreas vocacionadas para a fixação de espaços 
comerciais/empresarias na continuidade dos existentes, além dos equipamentos coletivos previstos que 
pretendem melhorar a oferta deste tipo de valências complementando a estruturação já existente. 

A requalificação da malha urbana pré-existente não deve ser entendida como incompatível com o 
exercício do ordenamento das restantes áreas urbanas, pelo já atrás referido, sendo que constituem 
antes duas ações complementares, absolutamente necessárias para efeitos de reforço da capitalidade e 
na prossecução dos objetivos de sustentabilidade. 
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C. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que as soluções preconizadas pela proposta do PPSMVPM são adequadas. 

 

2.3. Quadro de Ponderação das Participações 

 
Número de 

participação 
Identificação do participante Ponderação 

01 Eduardo Jorge Pereira Peyroteo 
Aceite 

02 Pedro Nuno Guerreiro de Sousa Viegas 
Aceite 

03 Luís Ricardino Dias Aceite Parcialmente 

04 Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins Aceite Parcialmente 

05 José Paulo Gordinho 
Não Aceite 

06 Maria Cremilde Estanco Botelho 
Não Aceite 

07 
José António Franco Caiado, em representação 

de Maria Isabel Eusébio Pinto Aceite 

08 Ercília dos Santos 
Não Aceite 

09 António Azevedo 
Aceite 

09 MULTIVOUGA, S.A 
Aceite 

10 
Ana do Rosário Mateus, Maria do Rosário 

Mateus e Maria Manuela Cavaco 
Aceite Parcialmente 

11 Manuel Joaquim Dias 
Não Aceite 

12 Miguel Carvalho Aceite Parcialmente 

13 João Alexandre/Cidadania Ativa 
Aceite 

14 
Associação Portuguesa de Arquitetos 

Paisagistas Não Aceite 
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3. Anexo I – Participações 
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3.1. Participação n.º 1 – Eduardo Jorge Pereira Peyroteo – doc.º 13922 de 29/04/2013 
 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

28 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

29 
    



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

30 
3.2. Participação n.º 2 - Pedro Nuno Guerreiro de Sousa Viegas – doc.º 15612 de 14/05/2013 
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3.3. Participação n.º 3 - Luís Ricardino Dias – doc.º 16312 de 20/05/2013 
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3.4. Participação n.º 4 - Maria Elvira Martins e Luís Manuel Martins – doc.º 16566 de 

22/05/2013, doc.º 16584 de 22/05/2013, doc.º 16757 de 23/05/2013 e doc.º 16758 de 

23/05/2013 
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3.5. Participação n.º 5 - José Paulo Gordinho – doc.º 16579 de 22/05/2013 
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3.6. 
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3.6. Participação n.º 6 – Maria Cremilde Estanco Botelho – doc.º 16611 de 22/05/2013 
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3.7. Participação n.º 7 - José António Franco Caiado, em representação de Maria Isabel Pinto 

– doc.º 16720 de 23/05/2013, doc.º 16740 de 23/05/2013, e doc.º 16766 de 23/05/2013 
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3.8. Participação n.º 8 - Ercília dos Santos - doc.º 16742 de 23/05/2013 e doc.º 16779 de 

23/05/2013 
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3.9. Participação n.º 9 – António Azevedo e Rodrigo Costa - doc.º 16751 de 23/05/2013 e 

doc.º 16848 de 24/05/2013 
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3.10. Participação n.º 10 – Ana do Rosário Mateus, Maria do Rosário Mateus e Maria 

Manuela Cavaco - doc.º 16785 de 23/05/2013, doc.º 16794 de 23/05/2013 e doc.º 

16817 de 23/05/2013 
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3.11. Participação n.º 11 – Manuel Joaquim Dias - doc.º 16823 de 23/05/2013 
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3.12. Participação n.º 12 – Miguel Carvalho - doc.º 16829 de 23/05/2013 
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3.13. Participação n.º 13 – João Alexandre/Cidadania Ativa - doc.º 16856 de 24/05/2013 
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3.14. Participação n.º 14 – Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas - doc.º 16998 de 

27/05/2013 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

80 

1. 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

81 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

82 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

83 
  



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana 

Serviço de Ordenamento do Território 8004-001 Faro, Portugal  
 geral@cm-faro.pt    
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo da Sé,  Tel. 289 870 813 
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425  8004-001 Faro, Portugal Fax. 289 803 371 

 

84 
 
 

4. Anexo II – Execução de Decisão proferida no âmbito do processo n.º 04367/08 pelo 

Tribunal Central Administrativo do Sul – Proposta n.º 76/2013/CM 
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