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1 Cabeça Padrão, Estudo de Prospeção Preservação e Recuperação Urbana de Faro 
2 Rui Paula e Frederico Paula, Estudos de Reabilitação Urbana dos Núcleos Históricos de Faro 
3 Resolução do Conselho de Ministros - 174/1995 de 19 dezembro, Diário da República, I Série B 
4 (…) Áreas especialmente importantes sob o ponto de vista histórico, cultural e ambiental do concelho, integrando edifícios ou conjuntos construídos de 
especial interesse urbanístico e arquitetónico, pelo que deverão ser mantidas as características urbanísticas das malhas e preservadas as características 
arquitetónicas dos edifícios de maior interesse (…).  
5 Integrada na categoria - Espaços Urbanos Históricos 
6 1993-1995 – Gabinete Técnico Local, ao abrigo do Programa PRAUD; 1997-2000 – Gabinete de Gestão e Reabilitação do Património Histórico de Faro: 2000 
– Divisão do Centro Histórico, integrada no Departamento de Reabilitação do Património: 2007 – Divisão dos Núcleos Históricos, integrada no Departamento 
de Cultura e Património; 2010 – Divisão da Regeneração Urbana, integrada no Departamento de Urbanismo; 2013 – Serviço de Regeneração Urbana 
integrado na Divisão de Ordenamento e Regeneração Urbana 
7 Aprovadas em DR em 1996, no contexto dum “Plano de Salvaguarda” não concluído 
8 Regulamento Municipal das Intervenções nos Núcleos Históricos de Faro (Aviso nº 10 395/2002 (2ª série), publicado em DR nº 290 de 16 de Dezembro de 
2002) em vigor até 2010, data da publicação do Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Faro (DR, 2ª série, nº 87, de 5 de maio de 
2010) 
9 

Novo Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Faro (Edital nº 668/2013 (2ª série), publicado em DR nº 128, de 5 de julho de 2013) 

 I – Enquadramento 
  

1. A Reabilitação Urbana em Faro 

1.1 Antes do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Como tem vindo a ser sublinhado em anteriores 

documentos podemos referenciar os estudos promovidos 

pela administração central em 19711 e, mais tarde, pela 

autarquia em 19862, como determinantes na identificação e 

delimitação do centro histórico de Faro, o que permitiu em 

1995, a sua integração no Plano Diretor Municipal3, na 

categoria de Espaços Urbanos Históricos4.   

A formalização da Zona Histórica da Cidade de Faro5, (Fig. 

I.1) enquadrou uma atuação municipal especificamente ao 

nível de: 

a) Afetação de meios – Criação de serviços específicos, 

com afetação dum quadro e competências próprias6; 

b) Estabelecimento de normativa – Elaboração e 

aprovação de medidas de proteção - “Normas 

Provisórias do Plano de Salvaguarda do Centro 

Histórico de Faro”7, posteriormente reportadas para o 

Regulamento Municipal das Intervenções nos Núcleos 

Históricos de Faro - RMINHF8 e, Novo Regulamento 

da Urbanização e da Edificação do Município de Faro - 

RUEMF9. 

c) Implementação de ações - Execução duma série de 

obras (Fig. I.2) ao nível de:    

i. Requalificação do espaço público e comercial no 

contexto de programas de financiamento e, no 

período compreendido entre 1997 e 2001; 

ii. Reabilitação de edifícios públicos para criação de 

equipamentos; 

existenteA2e1 A2e1 A2e1 A2e1 concluida em 1997A2e2A2e2A2e2A2e2 concluida em 2006a desenvolverA2e3 A2e3 A2e3 A2e3 em execuçãoA2e4A2e4A2e4A2e4 em preparação ostermos de referênciapara concurso Rua do Bocage - A2a1A2a1A2a1A2a1 Pracetas do LCarmo e LSPedro- A2a2A2a2A2a2A2a2 Ruas da Boavista e da Abegoaria - A2a3A2a3A2a3A2a3 Rua Serpa Pinto - A2a4A2a4A2a4A2a4 Rua Filipe Alistão- A2a5A2a5A2a5A2a5 Arco da Vila- requalificação urbana - A2a6A2a6A2a6A2a6 Passeio ribeirinho junto à muralha - A2a7A2a7A2a7A2a7A2A2A2A2   Melhoria das acessibilidades, mobilidade,  circulação ciclável e pedonal,  Melhoria das acessibilidades, mobilidade,  circulação ciclável e pedonal,  Melhoria das acessibilidades, mobilidade,  circulação ciclável e pedonal,  Melhoria das acessibilidades, mobilidade,  circulação ciclável e pedonal,  reestruturação da rede viária e  criação de estacionamento  reestruturação da rede viária e  criação de estacionamento  reestruturação da rede viária e  criação de estacionamento  reestruturação da rede viária e  criação de estacionamento ecoviaA2bA2bA2bA2b    Pedonalizações   Pedonalizações   Pedonalizações   Pedonalizações   Rua da Alfândega   Rua da Alfândega   Rua da Alfândega   Rua da Alfândega A2e    Estacionamento   Estacionamento   Estacionamento   Estacionamento    A2fA2fA2fA2f   Ecovia  Ecovia  Ecovia  EcoviaA2aA2aA2aA2a    Repavimentações   Repavimentações   Repavimentações   Repavimentações   e requalificações ambientais   e requalificações ambientais   e requalificações ambientais   e requalificações ambientais
GA
S

G
A
S

G
A
S

?

?

?

?

A1a A1a A1a A1a Salvaguarda do patrimónioSalvaguarda do patrimónioSalvaguarda do patrimónioSalvaguarda do património          Arco do Repouso e Arco da Vila -                                        Recuperação do patrimónioA1bA1bA1bA1b Melhoria da qualidade funcional eMelhoria da qualidade funcional eMelhoria da qualidade funcional eMelhoria da qualidade funcional epatrimonial dos espaços patrimonial dos espaços patrimonial dos espaços patrimonial dos espaços Museu - refuncionalização A1b1A1b1A1b1A1b1 Antiga Fábrica da Cerveja          e Magistério Primário -          Aquisição pela CMde edifícios de valor patrimonial -A1b2A1b2A1b2A1b2          Galerias municipais-          recuperação e abertura - A1b3A1b3A1b3A1b3Centro de Ciência Viva - A1b4A1b4A1b4A1b4
    A1    Obras    A1    Obras    A1    Obras    A1    Obras

Fig. I.2 –
Intervenções 
executadas e 

previstas
entre 1997 e 

2001
 edificado e 

espaço público

Fig. I.1 –
Espaços 
Urbanos 

Históricos -
Zona Histórica 
da Cidade de 

Faro



4 

 

                                                           
10 Decreto-Lei nº 307/2009, posteriormente revisto pela Lei nº 32/2012. 

 

 
1.2 Após o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana  

1.2.1 ARU’s e ORU’s – primeira fase 

1.2.1.1 O modelo – Delimitação de ARU’s e definição de ORU’s Simples 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrada em vigor do novo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - RJRU10 permitiu numa primeira fase 

e, para os três núcleos da Zona Histórica da Cidade de 

Faro - Vila Adentro, Bairro Ribeirinho e Mouraria: 

 

I – Delimitar Áreas de Reabilitação Urbana (Fig. I.3)   

II – Definir os modelos de gestão e de Operação de 

Reabilitação Urbana para cada uma delas  (Quadro I.1) 

III – Desenhar o modo de operacionalização  (Quadro I.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.3 –
Áreas de 

Reabilitação 
Urbana da 
Cidade de 

Faro – Vila 
Adentro; 

Mouraria e 
Bairro 

Ribeirinho

Quadro I.1 –
Delimitação 

das ARU’s e 
identificação

das respetivas 
ORU’s 
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11 Relatório de Monitorização, elaborado nos termos do artº 20º-A, da Lei 32/2012, de 14 de agosto, discutido e constituído como proposta (943/2015/CMF de 

28/12/2015), apresentada à Assembleia Municipal. - p.11 

1.2.1.2 A estratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 A avaliação 

1.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Relatório de Monitorização apresentado em 

agosto de 201511, “não obstante o caracter pragmático dos 

critérios de avaliação adotados (…) foi possível determinar, 

no que respeita as ações previstas nas linhas estratégicas, 

uma taxa de execução - da ordem dos 59%, 30% e 37%, 

Vila Adentro, Bairro Ribeirinho e Mouraria, respetivamente. 

 

No tocante à dinâmica registada, de salientar uma 

avaliação igualmente positiva, confirmada duma maneira 

geral, nos resultados obtidos relativos aos processos de 

obra, candidaturas/vistorias iniciais e, pedidos de isenção e 

do pagamento de taxas. (Gráficos I.1, I.2 e, I.3) 

 

Assim, para o período de 2015-2018 (com exceção da Vila 

Adentro, compreensível pela reduzida oferta existente), 

regista-se uma tendência de crescimento (não verificada 

apenas, no ano de 2016), no tocante aos Processos de 

Obras entrados, com variação evidente (cerca de 32% de 

Quadro I.2 –
Identificação 
das ORU’s –

principais 
objetivos e 

linhas 
estratégicas

Gráfico I.1
Processos 

de obra

Gráfico I.2
Candidaturas

/ vistorias 
iniciais 
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1.2.4 ARU’s e ORU’s – segunda fase 

1.2.2.1 O modelo - Delimitação de ARU’s sem definição de ORU’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A avaliação positiva das estratégias definidas para as três 

ARU’s e simultâneo com a necessidade de apresentação por 

parte dos Municípios, das candidaturas dos respetivos 

Planos de Ação de Regeneração Urbana - PARU12,, 

fundamentou: 

a) Delimitação da ARU Envolvente à Zona Histórica da 

Cidade de Faro, sem elaboração de ORU e, apenas 

como resposta à necessidade de elaboração e 

execução dos Planos de Ação para a Regeneração 

Urbana13. (Fig. I.4)    

DR nº 105/2016 de 01-06-2016 

 

b) Delimitação da ARU de Alto Rodes, sem elaboração de 

ORU e, apenas com o objetivo de criar incentivos ao 

arranque duma dinâmica de reabilitação, pretendida 

para uma zona da cidade com características 

identitárias. (Fig. I.5)   

DR nº 193/2016 de 07-10-2016 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Enquanto instrumentos enquadradores das intervenções a apoiar através da Prioridade de Investimento 6.5 do Portugal 2020, 
13  Conteúdos do Aviso – ALG-16-2015-17, publicado em 12/11/2015, pela Autoridade de Gestão do PO Algarve, dirigido às candidaturas para o financiamento 
da elaboração e execução dos PARU - Planos de Ação de Regeneração Urbana. 

acréscimo) para a ARU da Mouraria. 

 

Situação idêntica se regista no tocante às candidaturas 

formuladas agora sem diferenciar o ano de 2016, com 

variação evidente para a ARU do Bairro Ribeirinho (cerca 

de 80% de acréscimo).  

 

Por último e, relativamente ao pedido de isenção e do 

pagamento de taxas, de registar igualmente um 

crescimento, mas mais moderado para as três ARU’s, com 

ligeiras quebras no ano de 2018 para as ARU’s de Vila 

Adentro e Mouraria mas, em crescimento na ARU do 

Bairro Ribeirinho. 

 

 

Fig. I.4 –
Área de 

Reabilitação 
Urbana da 

Envolvente à 
Zona Histórica 
da Cidade de 

Faro

Fig. I.5 –
Área de 

Reabilitação 
Urbana da  
Alto Rodes

Gráfico I.3
Pedidos de 
isenção de 

pagamento de 
taxas 
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1.2.3.2 A avaliação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passados cerca de 3 anos relativamente à delimitação das 

ARU’s de 2ª fase e, tendo como base os indicadores 

disponíveis,14 é possível identificar para: 

a) Envolvente à Zona Histórica da Cidade de Faro,  

A evidência duma vitalidade e um interesse pelo 

investimento nesta área, devidamente 

fundamentados pelas candidaturas em curso no 

contexto do PARU15; Gráficos I.4,  I.5, I.6, I,7 e I,8) 

 

b) Alto Rodes 

A confirmação da concretização do objetivo principal 

para que foi delimitada - criar incentivos ao arranque 

duma dinâmica de reabilitação pretendida para uma 

zona da cidade com características identitárias – o 

que, entretanto, justificou a redefinição do limite desta 

ARU e a definição duma Operação de Reabilitação 

Urbana, para a mesma 

 

DR 2ª Série, nº 104/2019 de 30-05-2019  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Relativos a processos de obra, candidaturas a benefícios fiscais  e, pedidos de isenção de pagamento de taxas. 
15 Conforme informação recebida por email de 24 de Janeiro de 2019, enviado pela Divisão de Desenvolvimento Económico, Estudos e Fundos Comunitários. 

Gráfico I.5
Candidaturas/ 

vistorias 
iniciais 

Gráfico I.6
Pedidos de 
isenção de 

pagamento de 
taxas

Gráfico I.4
Processos de 

obra 

Gráfico I.7
Pedidos de 
informação 

IFRRU2020 

Gráfico I.8
Pareceres

 IFRRU2020
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1.2.3. ARU’s e ORU’s – terceira fase 

1.2.3.1. O modelo - Delimitação de ARU’s e Definição de ORU Sistemática  

 
 
 
 
 

 

 

A necessidade de (…) Criar uma continuidade com a 

malha existente da cidade e as ARU´s aprovadas (…);  

instrumentos necessários para fazer nascer um espaço de 

lazer e convívio junto à frente ribeirinha (…) tirando partido 

das oportunidades existentes, privilegiando o 

aproveitamento das muitas edificações que abrigam o 

tecido urbano, que atualmente se encontram 

desocupadas, para captar novas atividades (…) 

determinou a delimitação da ARU da Frente Ribeirinha de 

Faro e, definição de ORU sistemática enquadrada em 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana – PERU - 

nas seguintes condições: 

 

i. Qualidade da entidade gestora: CM de Faro  

 

ii. Tipo de desenvolvimento: 4 Unidades de execução 

 

iii. Modelo de execução: Iniciativa das entidades gestoras 

(iniciativa própria ou de parceria com entidades privadas) 

 

iv. Prazo: 15 Anos  

 

v. Tipo de parceria com particulares: Contratos de 

reabilitação, caso-a-caso 

 

vi. Operacionalização: Suportada na legislação em vigor, 

no que se refere a: poderes da entidade gestora (Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana); instrumentos de 

execução (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana); 

controle das operações urbanísticas (RJRU) e, incentivos 

fiscais (Estatuto de Benefícios Fiscais); deixando os 

apoios municipais relativos à isenção e redução de taxas, 

à decisão do município para inclusão no seu Regulamento 

de Taxas e; as soluções de financiamento, aos programas 

nacionais em vigor. (Figs. I.6 e I.7)   

DR 2ª Série, nº 15/2019 de 22-01-2019 
 

 

 

Fig. I.6 –
Área de 

Reabilitaçã
o Urbana 
da Frente 
Ribeirinha 

de Faro: 
Delimitação

Fig. I.7 –
Área de 

Reabilitação 
Urbana da 

Frente 
Ribeirinha de 

Faro: 
Unidades de 

Execução
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1.3. Definição do tipo de Operação de Reabilitação Urbana 

Fundamentação para Programa Estratégico de Reabilitação Urbana para a ARU da Envolvente à Zona Histórica 

da Cidade de Faro   

  

O então, recém-criado, quadro jurídico (RJRU), permitiu o 

enquadramento e operacionalização, logo numa primeira 

fase, das três áreas – Vila Adentro, Bairro Ribeirinho e 

Mouraria - com realidades bem conhecidas por todos e, 

“mecânicas” de gestão há muito em curso ou seja, áreas 

assumidas pelos farenses como o “centro histórico” da sua 

cidade, com regulamento específico de salvaguarda – o 

RMINHF - e, serviços técnicos próprios - GTL, DCH e, 

DRU. 

 

Se a “formalização” duma prática foi o processo natural de 

continuidade duma ação municipal de reabilitação urbana 

inicialmente delineada, o novo paradigma da reabilitação 

de edifícios decorrente da realidade “pós-crise16, sentido 

na forma duma grande pressão sobre estas primeiras 

ARU´s, foi-se alargando às áreas limítrofes, determinando 

a delimitação das novas áreas: 

a) Envolvente à Zona Histórica da Cidade de Faro, 

como suporte de intenções de investimento que se 

pretendiam formalizar em candidaturas ao PARU e,  

 

b) Frente Ribeirinha de Faro, como suporte às (…) 

oportunidades existentes, decorrentes do 

aproveitamento das muitas edificações que abrigam 

o tecido urbano, que atualmente se encontram 

desocupadas, para captar novas atividades ligadas, 

por exemplo, à oferta de serviço no passeio ribeirinho 

(…) e de reabilitação do espaço público de forma a 

fazer nascer um espaço de lazer e convívio junto à 

frente ribeirinha (…) com as características 

específicas de (…) espaço marginal e novo 

miradouro da cidade, (…)   

 

Paralelamente, fez igualmente parte da política municipal  

de reabilitação urbana, um olhar para outras áreas que, 

por ausência de qualquer dinâmica, estavam “paradas”,  

                                                           
16 Referimo-nos concretamente a: 

1. A “descoberta” do centro histórico de faro, como área urbana ainda muito bem preservada;  
2. O efeito “alojamento local” como fórmula de “recuperar para rentabilizar”; 
3. A atratibilidade para investimento estrangeiro (efeito benefícios fiscais nos países de origem); 

 

Fig. I.8 –
Áreas de 

Reabilitação 
Urbana na

cidade 
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numa tentativa de contrariar o seu abandono e, 

consequentemente a sua descaracterização futura, pela 

substituição integral do edificado, face à impossibilidade 

da sua manutenção – ARU Alto Rodes. 

 

Geograficamente, à exceção de Alto Rodes, as ARU´s 

constituem na Proposta de Revisão do PDM, a 1ª coroa da 

categoria do Espaço Central, subcategorias de Centro 

Histórico e envolvente ao Centro Histórico (parcialmente). 
(Fig. I.8)   

 

Se a coerência dos limites é verificada pelo anteriormente 

referido, a “mecânica da operacionalização” apesar das 

pequenas diferenças urbanísticas existentes, deverá ser 

comum, mesmo que articulada. 

 

Neste contexto e, tendo presentes os objetivos da 

Reabilitação Urbana para Faro, considera-se ser 

necessário manter e operacionalizar a ARU Envolvente à 

Zona Histórica da Cidade de Faro, definindo para ela: 

a) Delimitação, assente maioritariamente nos 

anteriores limites, mas com correção pontual de 

forma a permitir uma compatibilização com as 

subsecções estatísticas do INE 

b) Operação de Reabilitação Urbana que deverá ser 

enquadrada por um PERU – Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana, adotando a 

designação de ORU - Operação de Reabilitação 

Urbana – Sistemática (alínea c) do artº 13º do 

DL307/2009), onde para além da intenção de 

investimento particular terá associado um 

investimento público, coordenada e gerida pelo 

município, na qualidade de entidade gestora 

(alínea a) do artº 10º do DL307/2009) 
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II – PERU da ARU da Envolvente à Zona Histórica da Cidade de Faro 
 

1. Os antecedentes 

1.1. A Delimitação 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Processo anterior:  

i. 2016-03-21 - Aprovação pela Câmara Municipal 

de Faro (proposta 374/2016/CM); 

ii. 2016-04-28 - Aprovação pela Assembleia 

Municipal de Faro 

iii. 2016-06-01 - Publicação em Diário da República 

(DR nº 105/2016, Série II); 

iv. 2016-07-07 - Comunicação ao Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana. 

 

b) Área:   

32 ha (319054 m²) (Fig. II.1)   

 

c) Objetivos/linhas estratégicas: 

i. Dar continuidade à estratégia de reabilitação 

urbana definida pelo Município; 

ii. Manter a ocupação, conservando e reabilitando 

uma zona com características identitárias; 

iii. Incentivar a reabilitação em contrapartida à 

renovação sistemática, normalmente sinónimo 

de destruição do ambiente urbano 

iv. Criar uma dinâmica de intervenções através da 

criação dum quadro de apoios financeiros, 

possíveis 

v. Proporcionar o acesso de particulares a novas 

fontes de financiamento que poderão decorrer 

no âmbito do PARU. 

 

d) Outros enquadramentos - Plano de Ação de 

Regeneração Urbana – PARU - Prioridades de 

investimento, tipo de obras selecionadas e como 

foram identificados: 

i. Reabilitação de edifícios e equipamentos 

públicos, para fins culturais potenciando a 

animação urbana 

ii. Reabilitação de espaços públicos, no tocante às 

condições de segurança, conforto, mobilidade e 

acessibilidades 

iii. Reabilitação de edifícios privados, para uso 

Fig. II.1 
– Área de 

Reabilitação 
Urbana da 

Envolvente à 
Zona Histórica 
da Cidade de 

Faro -
delimitação
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habitacional, comércio, turismo e outros serviços 

iv. Ações de gestão e animação urbana  

 

2. Acerto pontual dos limites – nova delimitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo ao facto de se considerar ser necessário: 

a)  Manter e operacionalizar a ARU Envolvente à Zona 

Histórica da Cidade de Faro, no contexto da política 

municipal de reabilitação urbana; 

 

b) Garantir a “mecânica da operacionalização” comum embora 

articulada para todas as ARU’s, não obstante as diferenças 

urbanísticas existentes. 

 
c) Operacionalizar sistemas de informação e monitorização 

 

Concluiu-se sobre a oportunidade de redefinição pontual dos 

limites a norte, através da sua compatibilização com as 

subsecções estatísticas do INE.17 

 

3. Eixos estratégicos  

 

 

 

O conhecimento global da área, - área consolidada, envolvente 

ao centro mais antigo da cidade de Faro e, cronologicamente, 

de formação sequencial -, determinou a pré-identificação dos 

eixos que se pretendiam assumir como estratégicos para a 

zona: 

 

1. Proteção, preservação reabilitação e valorização do 

espaço urbano 

2. A sua plurifuncionalidade e habitação 

3. Cultura e Turismo 

4. Envolvimento e participação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Unidade territorial que identifica a mais pequena área homogénea de construção ou não, existente dentro da secção estatística. Corresponde ao quarteirão 
nas áreas urbanas, ao lugar ou parte do lugar nas áreas rurais ou a áreas residuais que podem ou não conter unidades estatísticas (isolados). 
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EIXO 1 - Proteção, preservação, reabilitação e, valorização 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Preservar, conservar e reabilitar o património edificado 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1. Proteger e salvaguardar o património edificado  

 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Forma de proteção para edificações notáveis 
e outras edificações inventariadas em 
contexto de revisão de PDM 

2. Forma de proteção para: 
2.1. Edifícios: exemplares das décadas 20-
40 e 50-70; 
2.2. Revestimentos: azulejar (Lei nº 
79/2017) 

3. Intervenção em património classificado – 
“Celeiro de São Francisco” 

4. Monitorização do processo (procedimento de 
transposição para SIG, articulação com a 
Gestão Urbanística) 

5. Normativa urbanística específica a incluir em 
sede dos regulamentos municipais 
 

1. Bens imóveis classificados e 
respetivas áreas de proteção – Fig. 
II.2 

2. Bens imóveis inventariados e 
“edificações notáveis - Fig. II.3 

3. Exemplares de referência períodos 
20-40 e 50-70- Fig. II.4 

4. Revestimentos de fachadas em 
azulejo – Fig. II.5 

5. Edifício “Celeiro de São Francisco”, 
levantamento arquitetónico e estado 
de conservação 
 

 

1. Nº de edifícios 
classificados, “notáveis” e 
inventariados (PDM) 

2. Nº de edifícios 
inventariados  

3. % de área coberta por 
mecanismos de proteção; 

4. Procedimentos de 
salvaguarda (normativa e 
regulamentação) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.2. Privilegiar a reabilitação dos edifícios comuns, face à sua substituição 
 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Manutenção versus substituição  
2. Número máximo de pisos – estabelecimento 

de “teto” 
3. Qualidade da arquitetura. 
4. Eficiência energética 
5. Normativa urbanística específica a incluir em 

sede dos regulamentos municipais 
 

1. Nº de pisos – Fig. II.6 
2. Processos de obras- Operações 

urbanísticas – Fig. II.7 
 

1. Nº de edifícios reabilitados 
(PO’s e datas)  

2. Nº de edifícios (ampliações 
e edifícios novos) com 4 
ou mais pisos; 

3. Nº de candidaturas ao 
prémio de arquitetura 

4. Candidaturas a IFFRU; 
5. Edifícios com medidas 

especiais de melhoria da 
eficiência energética 
variação anual) 

6. Procedimentos de 
salvaguarda (normativa e 
regulamentação) 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3  Promover a reabilitação dos edifícios comuns, face ao seu abandono 
 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Estado de conservação do edificado 
2. Devolutos 
 
 

1. Estado de conservação do edificado 
- Fig. II.8 

2. Edifícios devolutos em 2018 - Fig. 
II.9 

 

1. Nº de edifícios em risco e 
devolutos (variação 
anual) 

2. Estado de conservação 
do edificado (variação 
anual) 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Manter, requalificar e, valorizar o espaço púbico 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1. Requalificação e gestão da via pública, jardins e espaços verdes 

 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Tipo e estado de conservação dos 
pavimentos e dos espaços verdes 

2. Iluminação pública 
3. Projetos e planos elaborados 
4. Elaboração de projetos 
5. Execução de empreitadas 

 
 

1. Tipo e estado de conservação dos 
pavimentos - Fig. II.10;  

2. Árvores de arruamento e 
intervenções previstas – Fig. II.11 

3. “Estado de conservação e 
identificação dos pontos de conflito 
em passeios”. – Fig. II.12 
 
 

1. Área de espaços livre, 
públicos (ruas e praças) 
intervencionados 

2. Áreas verdes 
intervencionadas 

3. Área de remodelação da 
iluminação pública 

4. Projetos elaborados 
5. Empreitadas 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2. Melhoria da mobilidade, conforto e segurança 
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Incidências Informação de suporte Indicadores 
1. Mobilidade da zona 
2. Circulação pedonal 
3. Acesso exterior dos edifícios de utilização 

pública 
4. Elaboração de projetos 
5. Execução de empreitadas 
 

1. “Estado de conservação e 
identificação dos pontos de 
conflito em passeios”. Fig. II.12 

2. Edifícios de utilização pública 
sem acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida - Fig. II.13 
 

1. Área de espaços livre, 
públicos (ruas e praças) 
intervencionados 

2.    Nº de edifícios públicos 
com acessibilidade 

3. Projetos elaborados 
4. Empreitadas 

  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3 Circulação e Estacionamento 

 
Incidências  

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Circulação e estacionamento 
 

1. “Plano de melhoramento da 
circulação e estacionamento”– 
DAEM/DOEM - Fig. II.14 
 

1. Taxa de execução do 
plano 

 

 
EIXO 2 - A plurifuncionalidade e a habitação 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 - A plurifuncionalidade  
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1. Promover a plurifuncionalidade 

 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Alteração de utilização 1. Edifícios principalmente não 
residenciais - Fig. II.15 

2. Alojamentos familiares clássicos - 
Fig. II.16 

3. Alojamentos vagos - Fig. II.17 
4. Pedidos de alteração de utilização 

 

1. Variação das utilizações  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2.- A habitação e o turismo 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.1. Residência temporária (estudantes e trabalhadores temporários) 

 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Alteração de utilização 1. Edifícios principalmente não 
residenciais - Fig. II.15 

2. Alojamentos familiares clássicos - 
Fig. II.16 

3. Alojamentos vagos - Fig. II.17 
4. Pedidos de alteração de utilização 
 

1. Variação das utilizações 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.2. O alojamento local 
 

Incidências 
 

Informação de suporte 
 

Indicadores 
1. Alojamento local 

 
1. Vistorias  
2. Turismo de Portugal 

 

1. Variação das utilizações 
 

 
EIXO 3 - Cultura e Turismo 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1.  A criação da “cidade cultural” 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1. Papel da Área Envolvente ao Centro Histórico  

 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 

1. Eixos culturais – especificidades, 
coletividades, associações e, infraestruturas 

2. Articulação e prioridades 
3. Equipamentos – propriedade e estado de 

conservação 
 

1. Localização dos principais eixos 
culturais da cidade -  Fig. II.18 

2. Edifício “Teatro Lethes”, 
levantamento arquitetónico; estado 
de conservação 

 

 
EIXO 4 - Envolvimento e Participação 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. - Importância e significado da área 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1. Educação patrimonial  

 
Incidências 

 
Informação de suporte 

 
Indicadores 
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1. Educação patrimonial – “Educar para cuidar” 
1º ciclo do ensino básico  
 

 
 

1. Nº de ações realizadas 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.2. Sensibilização, informação e, comunicação  
 

Incidências 
 

Informação de suporte 
 

Indicadores 
1. Seminários, “conversas” e divulgações 

dirigidas à população em geral 
2. Manual de reabilitação 

 

 
 

1. Nº de ações realizadas 
2. Nº de capítulos produzidos 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.3. A qualidade da arquitectura 
 

Incidências 
 

Informação de suporte 
 

Indicadores 
1. Prémio de arquitetura – vertentes: tipologias 

de referência e eficiência energética 
 

  
 

 

 

4. Desenvolvimento dos eixos e objetivos estratégicos 
                  Eixo 1. Proteção, preservação, reabilitação  

e valorização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Preservar, 

conservar e reabilitar o património urbano 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1. Proteger e 

salvaguardar o património edificado 

 

Relativamente a este objetivo, o foco de abordagem 

centrou-se: 

a) Edifícios classificados de âmbito nacional e, 

municipal; (Fig.II.2) 

b) Edifícios inventariados; (Fig.II.3) 

c) Edifícios identificados como sendo 

tipologias de referência na construção desta 

zona de cidade, referentes às décadas de 

20-40 e 50-70;18
 (Fig.II.4) 

d) Fachadas com revestimento em azulejo. 
(Fig.II.5) 

 

Com os mecanismos de proteção seguidamente 

identificados: 

a) Lei nº 107/2009, para bens imóveis 

classificados e respetivas zonas de 

proteção; 

                                                           
18 A seleção destes dois períodos prende-se com a importância que revestem: 

• As tipologias que surgem com a urbanização dos Bairros de São Francisco e do Colégio, no contexto da ocupação dos grandes “vazios urbanos”, neste 
caso das ”hortas dos conventos” - para o período 20-40 

• As tipologias decorrentes de xxxx – para o período de 50-70 – referenciados em estudos de doutoramento como exemplares de excepção e identitários:  
In the early 1950s, the kind of modern architecture that was influenced by contemporary, post-war international trends was an exception in Faro. But by 
the end of the decade it had became the rule, for objects designed both by architects and non-architects, whose international-looking features were 
combined with a selectionof persistente local characteristics. Works were created not only by designers with a freshly acquired modernist culture, but also 
by some that, with a long practice behind them, had adopted a more conservative stance. A local formo f mature post-war modernismo – a modernista 
strand of regionalismo – grew popular, and the result is still visibler today in Faro’s streets. - Ricardo Agarez, Algarve Building – Modernism, Regionalism 

and Architecture in the South of Portugal, 1925-1965 (2016) p 261. 

Fig.II.2. 
Bens imóveis 

classificados e 
respetivas áreas de 

proteção

Fig. II.3. 
Bens imóveis 

inventariados e 

“edificações notáveis”
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b) Revisão do PDM, para bens imóveis 

inventariados; 

c) Inexistente, para tipologias de referência 

referentes às décadas 20-40 e 50-70; 

d) Lei nº 79/2017, para fachadas com 

revestimento em azulejo. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento do objetivo se torna necessário garantir 

mecanismos de proteção eficazes e suficientes, 

apresenta-se como propostas de ação: 

a) Manter as classificações existentes, 

atendendo às formas de proteção em vigor; 

b) Incluir em sede de Revisão do PDM do 

conjunto de exemplares referidos na alínea 

c) em simultâneo com a produção de 

normativa específica para as tipologias 

identificadas; 

c) Estudar o tipo de azulejos nos 

revestimentos referenciados, com vista à 

produção de normativa específica. 

d) Adquirir o edifício do “Celeiro de São 

Francisco e executar os trabalhos primários 

de conservação. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.2. Privilegiar a 

reabilitação dos edifícios comuns, face à sua 

substituição  

 

Relativamente a este objetivo, o foco de abordagem 

centrou-se: 

a) Parcela e nº de pisos (Fig.II.6) 

b) Operações urbanísticas em curso (Fig.II.7) 

 

Uma primeira leitura desta área permite-nos 

constatar a presença duma volumetria e cércea 

equilibradas, determinadas por edifícios 

maioritariamente de 4 pisos19 (Gráfico II.1), implantados 

em parcelas de pequena/média dimensão, não 

ultrapassando os 4 pisos. 

 

Relativamente aos pisos recuados, (Gráfico II.2) apesar 

da dominante ser a presença de um único recuado, 

                                                           
19 num universo de cerca de 1202 edifícios, 98% são edifícios entre 1 a 4 pisos e apenas 2% são edifícios iguais ou superiores a 5 pisos). 

1

3
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Gráfico 
II.1

nº de
pisos

Fig. II.4. 
Exemplares de 

referência períodos 
20-40 e 50-70

Fig. II.5
. Revestimentos 

de 
fachadas 

em azulejo

Fig. II.6. 
 nº de pisos
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identificaram-se situações até um número máximo 

de 3, variando em função do número de pisos. 

 

A existência de mais de um recuado acontece 

sobretudo na malha urbana entre a rua de Santo 

António, Pontinha e a rua do Alportel, 

correspondendo a construções dos finais da década 

de 80’ e década de 90’. 

 

Como intenção de operações urbanísticas, o 

levantamento do número de processos de obras em 

curso, entre 2015 e 201920 permite identificar as 

obras de alteração e ampliação e ainda, as de 

reconstrução e ampliação como maioritárias. (Gráfico 

II.3) 

 

O quase inexistente número de obras de 

conservação decorre das condições de isenção 

previstas no RJUE, cingindo-se estas apenas dois 

processos em curso, um relativo a um imóvel 

classificado (Igreja do Carmo), e outro, a uma 

alteração de revestimento de fachada (na rua do 

Bocage). 

 

Quanto às obras de demolição, com representação 

residual, surgem as de demolição total, associadas 

quer a situações de notificação no âmbito das 

vistorias de conservação (na rua do Bocage), quer a 

procedimentos de aprovação prévia da arquitetura, 

nos quais se previa a substituição total do edificado 

(na travessa do Alportel). 

 

Por último, relativamente às obras de construção 

destacam-se algumas intenções em parcelas de 

maior dimensão (na rua do Bocage e largos do 

Carmo, e 25 de Abril)21 . (Fig. II.7)  

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento do objetivo se torna necessário garantir 

a manutenção e contenção volumétrica do edificado 

bem como a melhoria da qualidade da arquitetura e 

das condições de eficiência energética dos edifícios, 

apresentam-se como propostas de ação: 

                                                           
20 Cerca de 76 processos 
21 Processos de Obra nº 60/2017, 247/2018, 128/2015, respectivamente 
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a) Regulamentação, das condições de 

manutenção dos edifícios  e, definição de 

“teto” relativo ao número de pisos; 

b) Normativa e regulamentação urbanística em 

sede de regulamentos municipais, tendente 

a colmatar lacunas; 

c) Prémio Municipal de Arquitetura vertentes: 

a. Tipologias de referencia 

b. Eficiência energética 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3. Promover a 

reabilitação dos edifícios comuns, face ao seu 

abandono  

 

Relativamente a este objetivo, o foco de abordagem 

centrou-se: 

a) Estado de conservação do edificado (Fig. II.8) 

b) Identificação dos devolutos (Fig. II.9) 

 

A avaliação do estado de conservação do edificado, 

feita apenas a partir da observação das condições 

das fachadas permite concluir que, de um modo 

geral, estas encontram-se em razoável estado de 

conservação, sendo o edificado mais antigo, aquele 

que detém a mais elevada taxa de degradação. 

 

Se atendermos aos devolutos, verifica-se que esta 

área apresenta um considerável número, localizados 

em prédios maioritariamente de 1 piso, destinados a 

habitação e, com única unidade de utilização.  

 

A experiência adquirida, permite constatar que a 

aplicação da majoração de IMI em imóveis 

devolutos, tem vindo a dar resultados positivos nas 

ações de reabilitação urbana e, consequentemente 

estimulado a dinamização da oferta privada, quer na 

venda, quer no arrendamento de imóveis, 

traduzindo-se numa diminuição do número de 

devolutos de ano para ano. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento do objetivo se torna necessário, para 

além dos incentivos enquadrados legalmente na 

ARU, assegurar quatro condições base – o 

Fig. II.9 
Edifícios 

devolutos em 
2018

Fig. II.8 
Estado de 

conservação 
do Edificado
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conhecimento sistemático da situação, o 

acompanhamento técnico; a efetivação das ações e, 

o agravamento como forma de pressão - 

apresentam-se como propostas de ação: 

a) Programação sistemática de vistorias de 

conservação, no âmbito do art.º 89.º e, 90.º 

do DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 

sua atual redação do DL n.º 136/2014 de 9 

de setembro, 

b) Acompanhamento das obras de 

conservação decorrentes dos autos de 

vistoria, com vista ao particular atenção à 

recuperação de materiais e de técnicas 

tradicionais,  

c) Venda forçada; 

d) Avaliação da possibilidade de inserção da 

área numa área de pressão urbanística de 

acordo com o Decreto-lei 67/2019 de 21 de 

maio, que altera o Decreto-lei n.º 159/2006 

de 8 de agosto, no sentido de permitir o 

agravamento, sêxtuplo, no caso dos 

devolutos 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. manter, requalificar 

e, valorizar o espaço púbico,  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1. Requalificar a via 

pública, jardins e espaços verdes 

 

Relativamente a este objetivo, o foco de abordagem 

centrou-se: 

a) Tipo e estado de conservação dos 

pavimentos (Fig. II.10.1, II.10.2, II.10.3, II.10.4 e II.10.5) 

b) Iluminação pública 

c) Tipo e estado de conservação dos espaços 

verdes  

d) Prioridades de intervenção  

e) Elaboração de projetos 

f) Lançamento de empreitadas 

 

O espaço livre público – ruas, praças, e largos) 

apresenta pavimentos em betuminoso (41%), 

calçada miúda (37%), calçada grossa (12%), esta 

última, referente às intervenções mais recentes de 

Fig. II.10.1 e 
Fig.II.10.2 

 Tipo 
e estado de 

conservação 
dos 

pavimentos  
- parte 1 e 2

Fig. II.10.3 e 
Fig. II.10.4

 Tipo 
e estado de 

conservação 
dos 

pavimentos
- parte 3 e 4

Fig. II.10.5
e estado de 

conservação 
dos 

pavimentos
- parte 5
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Áreas 
(m²) % 

Mau 4.370 5% 

Razoável 54.570 67% 

Bom 22.280 27% 

Total 81.220 100% 

requalificação (Rua Castilho, Rua Rebelo da Silva, 

Rua do Bocage e Rua Dr. João Lúcio) e, ainda pavé 

(10%). De uma maneira geral o estado de 

conservação é razoável (67%), identificando-se 

apenas uma percentagem diminuta em mau estado 

(5%). 

 

Atendendo ao facto da calçada miúda referente ao 

pavimento dos passeios, se encontrar em estado 

inadequado, estão de momento, alguns trabalhos de 

reparação identificados para serem lançados em 

empreitada - “Reabilitação de zonas pedonais no 

concelho de Faro”.22 

 

A iluminação pública, nalguns locais inadequada ou 

insuficiente, não tendo sido objeto de nenhum estudo 

de caracterização ou de identificação de pontos 

críticos, está no entanto, a ser objeto de intervenção, 

quando integrada em obras de requalificação de 

largos ou ruas bem como, ao nível da substituição 

contínua e sistemática das luminárias existentes, por 

luminárias LED. 

 

No tocante aos espaços verdes, não havendo jardins 

ou arborização em largos ou praças, a área é 

sobretudo caracterizada por “árvores de 

arruamento”. 

  

Relativamente a esta componente a DAEM, tem 

desenvolvido um conjunto de vistorias que 

permitem identificar as situações de “risco 

eminente” (árvores que apresentam debilidades 

muito graves e que devem ser eliminadas pelo risco 

elevado de queda total ou parcial); “estado grave” 

(árvores que apresentam debilidades graves mas 

que não necessitam de ser eliminadas, devendo ser 

tratadas); “a cortar em altura” (árvores que, pelas 

suas dimensões, podem causar problemas ao nível 

da segurança de pessoas e/ou bem) e; “a 

limpar“.(Fig. II.11) 

 

Trata-se duma atuação mais de caracter 

operacional do que de planeamento mas que, 

                                                           
22 Estudo realizado pela DOEM, para  um valor global, estimado em 141.350 euros. 

Fig. II.11
 Árvores de 

arruamento e 
intervenções 

previstas
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conjuntamente com a de melhoria de canteiros ao 

nível da “cor”, tem-se verificado eficaz. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento deste objetivo se torna necessário uma 

melhoria do estado de conservação, da 

funcionalidade e do ambiente dos espaços públicos 

apresentam-se como propostas de ação: 

a) Elaboração do estudo “estado de 

conservação e identificação dos pontos de 

conflito em passeios”. 

b) Substituição contínua de luminárias 

existentes por luminárias LED. 

c) Realização contínua de vistorias das 

componentes “verdes” com vista a uma 

intervenção: 

a. Nas “árvores de arruamento”; 

b. Na melhoria da “cor” nos pequenos 

canteiros urbanos. 

d) Assegurar a componente paisagista e de 

iluminação, nos projetos a elaborar  

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2. Melhoria da 

mobilidade, conforto e segurança  

 

Relativamente a este objetivo, o foco de abordagem 

centrou-se: 

a) Estado de conservação e identificação dos 

pontos de conflito em passeios (Fig. II.12) 

b) Acessibilidades a edifícios públicos e 

privados de utilização pública (Fig. II.13) 

c) Prioridades de intervenção  

d) Elaboração de projetos 

e) Lançamento de empreitadas 

 

Foram assim, identificados uma série de deficiências 

e obstáculos à mobilidade, ao nível de: 

a) A rede de passeios em calçada miúda: 

a. Inadequabilidade e mau estado de 

conservação da calçada miúda 

b. Dimensões reduzidas 

c. Existência de obstáculos 

(candeeiros, sinais de transito, 

Fig. II.12
 Estado de 

conservação e 
identificação dos 

pontos de 
conflito em 

passeios
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papeleiras, pins, caixas de 

eletricidade, mupis, caldeiras de 

árvores, etc) 

d. Desnivelamento de passadeiras de 

peões. 

b) Acesso a edifícios públicos e privados, de 

utilização pública.  

 

Relativamente à rede de passeios em calçada 

miúda, para além do estado deficitário, apresenta 

uma série de obstáculos ou colocação indevida de 

objetos que penaliza ou impossibilita um movimento 

pedonal em condições. A DOEM, a DAEM e a DOT 

têm em curso, algumas medidas de minimização. 

Referimo-nos concretamente a: 

a) Empreitadas – “Reabilitação de zonas pedonais 

no concelho de Faro”23 e, “Melhoramento das 

acessibilidades em passadeiras”24, 

b) Trabalhos sistemáticos - Relocalização dos 

sinais de trânsito colocados em passeios de 

dimensão reduzida. 

c) Estudo – “Estado de conservação e identificação 

dos pontos de conflito em passeios”. 

 

No tocante às condições de acessibilidade a edifícios 

públicos e privados, de utilização pública, o DIU está 

a desenvolver uma série de vistorias com vista ao 

cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

agosto, a 1 de fevereiro de 2007, tendo sido 

identificados os edifícios que constam da planta. A 

verificação do elevado número bem como da 

necessidade duma implantação no espaço público 

torna urgente uma atuação sobre esta matéria. 

 

Assim, e considerando que para o cumprimento do 

objetivo se elegeram como prioritárias as ações 

tendentes a melhoria dos pavimentos, remoção de 

obstáculos e facilidade de acesso aos edifícios de 

utilização pública, apresentam-se como propostas de 

ação: 

a) Programação sistemática das empreitadas 

já identificadas - “Reabilitação de zonas 

pedonais no concelho de Faro” e, 

                                                           
23 Estudo realizado pela DOEM, para um valor global, estimado em 141.350 euros. 
24 Estudo realizado pela DOEM, para um valor global, estimado em 100.000 euros. 

Fig. II.13
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“Melhoramento das acessibilidades em 

passadeiras”. 

b) Programação sistemática das campanhas 

de relocalização de sinalética 

c) Elaboração de projetos para os percursos 

identificados como prioritários, no tocante à 

implementação das condições de 

acessibilidade, - Igreja do Carmo-Baixa; 

Mercado-Baixa; Igreja do Pé da Cruz-Baixa 

e; Estação CF-Vila Adentro; 

d) Programação sistemática de vistorias no 

âmbito do DL n.º 163/2006, de 8 de agosto, 

a 1 de fevereiro de 2007, com vista à 

implementação de condições de 

acessibilidade nos edifícios publico e 

privados de utilização pública. 

e) Empreitadas do largo do Pé da Cruz e 

Jardim Catarina Eufémia. 

f) Definição de prioridades para projetos a 

executar, os quais devem garantir a 

articulação de todas as valências, 

identificadas nos diferentes objetivos 

específicos. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3. Melhoria da 

circulação e do estacionamento  

 

Uma consulta à DAEM permitiu constatar que, 

havendo um plano de circulação já muito 

desatualizado, a gestão da circulação é feita por 

ações de adaptação/alteração pontuais, (Fig. II.14) 

decorrentes de pedidos, identificação de pontos de 

conflito ou execução de obras de requalificação do 

espaço público que após parecer da Comissão de 

Transito, são implementadas. 

 

No tocante ao estacionamento, mantem-se o sistema 

de estacionamento tarifado, estando em curso a 

implementação duma rede de lugares para cargas e 

descargas e estacionamento de motociclos. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento do objetivo se torna necessário 

Fig. II.14
Plano de 

melhoramento 
da 

circulação e 
estacionamento

DOEM  
e DAEM 
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melhorar as condições de circulação e 

estacionamento, apresentam-se como propostas de 

ação: 

a) Implementação das ações em curso - 

lugares para cargas e descargas e 

estacionamento de motociclos. 

b) Execução de obras relativas aos projetos 

“em carteira”. 

c) Definição de prioridades em projetos a 

executar, os quais devem garantir a 

articulação de todas as valências, 

identificadas nos diferentes objetivos 

específicos, bem como o aumento da área 

de circulação pedonal e do estacionamento. 

d) Plano de melhoramento da circulação e 

estacionamento 
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25 Comércio a retalho, restauração e bebidas, hotelaria, entre outros 
26 Escritórios de profissões liberais, seguradoras, bancos, serviços de administração pública, Correios, Telecomunicações, entre outros 
27 Cinco Igrejas (São Sebastião, São Pedro, Carmo, Pé da Cruz e São Francisco) 
28 Teatro Lethes 
29 Rua e travessa das Alcaçarias, rua e travessa da Trindade, rua do Bocage, rua Nova, rua do Norte, travessa do Pé da Cruz, rua Cruz das Mestras, rua do 
Sol, travessa da Conceição, largo do Sol Posto, rua da Abegoaria, Rua da Boavista, rua e travessa da Atalaia, e rua Cristóvão Dória, travessa do Alportel, rua 
Dr. Coelho de Melo e rua Gonçalo Barreto. 
30 Bairro de São Francisco, Rua João de Deus e rua Dr. Justino Cúmano. 
31 Rua de Santo António - Pontinha, rua da Trindade, largo de São Pedro, rua Baptista Lopes e rua Sotto Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 2. Plurifuncionalidade e Habitação 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 - A 

plurifuncionalidade  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1. Promover a 

plurifuncionalidade 

 

A leitura generalizada dos censos de 2011, permite 

constatar a predominância do uso habitacional, face 

a outros usos (Figs. II.15 e II.16), apesar de se tratar duma 

área onde é evidente uma certa plurifuncionalidade 

– residência, turismo e, comércio - decorrente da 

própria sua centralidade bem como, da presença 

dalguma forma significativa, de comércio25, 

serviços26, equipamentos religiosos27 e, culturais28.  

 

A plurifuncionalidade é assim, uma realidade que 

varia consoante a localização e, as diferentes 

tipologias existentes na área. 

 

Assim, relativamente à habitação, identificamos: 

• Frentes urbanas de baixa volumetria (1 a 2 

pisos), constituídas por edifícios de habitação 

unifamiliar, integradas em quarteirões de malha 

irregular e mais compacta, com parcelas de 

dimensão reduzida, datando as suas 

construções entre os finais do século XIX e 

inícios do XX29.  

• Frentes urbanas de baixa volumetria, 

constituídas por edifícios de habitação 

unifamiliar ou bifamiliar, integradas em parcela 

de maior dimensão, com construção entre anos 

20 e 4030.  

• Frentes e gavetos com edifícios de grande 

volumetria (em altura e ou em extensão), com 

uso predominantemente habitacional nos pisos 

superiores e com comércio ou serviços no piso 

térreo31. 

• Edifícios de grande volumetria 

predominantemente de serviços integrados ou 

Fig.II.16
Alojamentos  

familiares 
classicos -

censos 2011

Fig.II.15
Alojamentos  

principalment
e não 

residenciais
 -censos 

2011

Fig.. II.17 
Edifícios 

principalmente 
não residenciais 

censos 2011 
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32 Largo Alexandre herculano, rua Baptista Lopes, largo do Carmo e Pontinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contíguos ao espaço urbano histórico32. 

 

No tocante ao pequeno comércio é possível 

identificar a sua ocupação nos pisos térreos de 

edifícios residenciais e, no caso dos serviços, 

nalguns pisos superiores, ou quando se referem a 

serviços de grande dimensão, em edifícios 

construídos exclusivamente para o efeito - CCDR, 

Correios e, MEO. 

  

Apesar desta análise e, não sendo possível ainda 

quantificar o fenómeno, a realidade no terreno 

mostra-nos uma sucessiva alteração, no tocante ao 

tipo de utilização sobretudo no que se refere aos 

edifícios, anteriormente ocupados por serviços e, 

atualmente alterados para habitação, alteração 

essa, grande parte justificada pela nova conjuntura 

económica e pelo oportunidade do alojamento local. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento do objetivo se torna necessário 

garantir mecanismos de monitorização para 

avaliação sistemática das transformações em curso, 

apresenta-se como proposta de ação: 

a) Monitorização dos pedidos de alteração de 

utilização com recurso ao SIG. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. - Habitação e 

Turismo 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.1. Residência 

temporária  (estudantes e trabalhadores 

temporários) 

 

Do registo de alojamentos vagos nesta área (censos 

2011) (Fig.. II.17), e não obstante o tempo decorrido, é 

possível identificar ainda uma percentagem 

significativa de habitações desocupadas, que 

oscilava por subsecção estatística, entre os 8 % e 

os 70%, sendo estes últimos, em parte associados a 

quarteirões integrados ou limítrofes ao espaço 

histórico, com um conjunto edificado mais antigo e 

deteriorado. 

Relatório do TERRIobservaTÓRIO – outubro, 2018 

Gráfico II.6

Relatório do TERRIobservaTÓRIO – outubro, 2018 

Gráfico II.5
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No entanto, constata-se que, nos últimos anos, 

estes alojamentos têm vindo a ser transformados 

em alojamentos temporários direcionados para o 

turismo - alojamento local, o que, tem em 

simultâneo, provocado uma forte pressão sobre o 

mercado de arrendamento e venda de imóveis, 

diminuindo a oferta para estudantes ou 

trabalhadores temporários, empurrando-os para 

outras zonas da cidade ou mesmo, para fora do 

concelho. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

cumprimento do objetivo se torna necessário 

garantir mecanismos que atenuem a tendência em 

vigor, apresentam-se como propostas de ação: 

a) Criação de medidas, incentivos para 

arrendamento a estudantes e a trabalhadores 

temporários; 

b) Criação de condições para contrariar o sobre-

fracionamento em tipologias muito reduzidas, 

atendendo à sobrecarga nas infraestruturas 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.2. Alojamento local 

A realidade da atual “dinâmica do alojamento local” 

traduzida nos dados do Turismo de Portugal, 

permitiu constatar não só, o volume de unidades 

surgida nos últimos anos nesta área como também, 

o tipo de modalidade dominante que passou a partir 

de 2017 (RNAL), a ser o apartamento.  

 

Comparando os registos no concelho com os 

relativos à freguesia da Sé/ São Pedro, na qual se 

integra o centro histórico e área envolvente, 

conseguimos constatar que cerca de 63% dos 

alojamentos temporários localizam-se nesta 

freguesia. 

 

A posição de charneira que ocupa a presente ARU, 

entre o centro histórico e os novos centros da 

cidade, confere-lhe um carater privilegiado. 

 

Neste contexto e, considerando que para o 

566
358

concelho freguesia sé/são pedro

registos de AL

Gráfico II.7 
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cumprimento do objetivo se torna necessário 

garantir mecanismos de monitorização para 

avaliação sistemática, apresenta-se como proposta 

de ação: 

a) Monitorização dos pedidos de alteração de 

utilização com recurso ao SIG. 
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Eixo 3. Cultura e Turismo  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 – A criação da “cidade 

cultural”  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1. Definir o papel da Área 

Envolvente ao Centro Histórico  

 

Qualquer Operação de Reabilitação Urbana para uma 

área específica da cidade, não pode ser tratada como 

uma “ilha”, uma vez que é parte integrante dum todo que 

é a cidade. 

 

Por outro lado, apesar do chamado planeamento cultural 

dever ser posterior à reflexão e pensamento sobre o que 

se quer para a cidade e seus cidadãos em termos 

culturais e, a cultura, em resumo, dever ser 

estrategicamente pensada, a prática e o conhecimento 

das atividades culturais, agentes e, cidadãos, permite 

identificar eixos ditos culturais, tendo em conta não só os 

espaços onde a cultura atualmente se faz mas, também, 

no que seria desejável num futuro não muito distante e, 

no que ao “uso da cidade” diz respeito.  

 

Neste contexto, foram identificados cinco eixos culturais 

(Fig.II.18): 

1. Vila Adentro/Largo S. Francisco/Jardim Manuel 

Bívar/Rua de Santo António/Avenida da 

Republica/Jardim da Alameda 

Atualmente o centro da cidade em termos culturais e 

da produção e apresentação de eventos, deverá 

manter-se como eixo para eventos culturais mais 

massificados e de carácter muito abrangente em 

termos de públicos e, articular-se com a estratégia 

da ARU da Vila Adentro e Mouraria 

 

2. Frente ribeirinha do lado sul do caminho- de- ferro – 

Doca/Teatro das Figuras/Parque Ribeirinho 

Este eixo deverá ser prioritário, pois pode constituir-

se num símbolo em que a cultura se afirma como o 

motor da regeneração urbana de áreas industriais 

degradadas. Exige a elaboração de um programa 

cultural que reflita de forma clara e aprofundada, 

com metas definidas, a transformação de armazéns 

e espaços abandonados em locais de produção de 

cultura, esta entendida no seu sentido mais amplo e, 

articular-se com a estratégia da ARU da Frente 

Fig.II.18
Localização 

dos principais 
eixos 

culturais da 
cidade
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Ribeirinha 

 

3. Rua Conselheiro Bívar/Rua da Rainha/Rua de S. 

Pedro/Largo de S. Pedro/Largo do Carmo 

Mais ligado ao entretenimento noturno, este eixo, há 

alguns anos atrás, por intermédio de alguns 

comerciantes e associações, fez alguma 

programação cultural de qualidade que não teve 

continuidade. É uma área com enorme potencial 

para a execução de uma programação cultural 

contínua (por ser frequentada diariamente ao longo 

de todo o ano) e muito diversificada, podendo 

abranger vários públicos devendo, no entanto, ser 

articulada com a estratégia da ARU do Bairro 

Ribeirinho e a presente ARU. 

 

4. Rua do Alportel/Rua Frei Lourenço de Santa 

Maria/Rua Rodrigo Davim/Praça António 

Sérgio/Praça José Afonso/Praça de Tânger/Mercado 

Municipal 

Deveria constituir-se como o eixo fundamental para 

a produção e programação cultural de vanguarda – a 

dita experimentação – fulcral para a criatividade e 

para evitar o anquilosamento que tantas vezes 

acontece na produção cultural. A ligação desta 

componente criativa à população da Praça José 

Afonso e áreas em redor, incluindo o hospital, sede 

do Sporting Club Farense, cemitério judaico e 

qualificação do espaço urbano degradado, 

constituiria objetivo prioritário do planeamento e 

programação cultural deste eixo. A aquisição por 

parte da CMF das atuais instalações da 

Infraestruturas de Portugal, assume – se como 

essencial para a concretização de um plano cultural 

para estas áreas. A conversão dos armazéns e 

edifício das Infraestruturas de Portugal em casas de 

cultura, permitiriam transformar as mesmas num 

polo irradiador de uma verdadeira programação 

cultural comunitária regeneradora do espaço urbano 

e das identidades, muito à semelhança do que 

Lisboa fez com alguns imóveis em pontos 

estratégicos da cidade. Este eixo será o 

preferencialmente tratado no âmbito da presente 

ARU. 
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5. Avenida Cidade de Hayward/Penha/Vale da 

Amoreira/Rio Seco 

Toda esta área sofre de grandes problemas 

urbanísticos, nomeadamente a qualidade do espaço 

urbano, constituindo-se quase como um não-lugar; 

qual a identidade dos moradores do Vale da 

Amoreira, do Cerro do Bruxo do Bairro Negrão Belo? 

Sentir-se-ão habitantes de pleno direito de uma 

cidade permanentemente de costas voltadas para 

eles? Tendo como polo aglutinador o campus da 

Penha da UALG, um futuro plano estratégico cultural 

da cidade terá que incluir, obrigatoriamente, esta 

zona da cidade como prioritária para intervenção 

através da cultura, aliada esta a uma estratégia de 

regeneração urbana qualificada; uma não anda sem 

a outra. Um programa cultural neste eixo terá que ter 

um cariz fortemente enraizado nas pessoas, no que 

pensam, sentem, fazem, sem ser imposto e partindo 

sempre de baixo para cima, aproveitando os laços 

comunitários que ainda possam existir e que 

maioritariamente se perderam com o encerramento 

de algumas coletividades que agregavam as 

pessoas. Não estando incluída em nenhuma ARU, 

deverá articular com a estratégia municipal para o 

efeito. 

 

No contexto da presente ARU, considera-se que para o 

cumprimento do presente objetivo estratégico, torna-se 

necessário apresentar como propostas de ação: 

a) Teatro Lethes, resolução da propriedade 

b) Articulação com os projetos identificados como 

prioritários, no âmbito do objetivo estratégico 1.2. - Igreja 

do Carmo-Baixa e; Mercado-Baixa;  

c) Estabelecimento de programação de atividades com 

as coletividades e associações presentes nos eixos 3. 

(parcial) e 4. 

d) Parceria com Ordem Terceira do Carmo com vista à 

revitalização/reutilização dos espaços públicos contíguos 

à Igreja 
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Eixo 4. Envolvimento e Participação  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 – Importância e 

significado da zona  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1. Ações de educação 

patrimonial nos estabelecimentos de ensino  

 

A salvaguarda e reabilitação de qualquer área da 

cidade só são garantidas desde que, duma forma 

geral, seja reconhecida a: 

• Cidade no seu todo e, o papel dessa área no seu 

contexto global; 

• Importância da sua identidade e 

consequentemente da necessidade da sua 

salvaguarda; 

• Responsabilidade de cada um nesse processo.  

• Necessidade de partilhar conhecimentos 

estabelecendo a ponte entre o que é património 

material e o imaterial. 

 

Para o cumprimento do presente objetivo estratégico, 

considera-se necessário apresentar como propostas 

de ação: 

a) Desenvolver um programa de educação 

patrimonial - “Educar para cuidar” - junto de todos os 

estabelecimentos do ensino básico, que visará 

trabalhar as várias fases de transformação da cidade 

relacionando-as com os espaços e edifícios de 

referência identificados. Neste caso, em concreto os 

edifícios entre 20-40 e 50-70 identificados na ORU. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.2. Ações de 

sensibilização, informação e comunicação para a 

população em geral 

 

Para o cumprimento do presente objetivo estratégico, 

considera-se necessário apresentar como propostas 

de ação: 

a) Organização de ações de sensibilização / 

divulgação  

b) Manual de Reabilitação 

c) Prémio de arquitetura 
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5. Prazo de execução 

O âmbito temporal da operação de reabilitação urbana 

é de 10 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, de acordo 

com o prazo máximo definido no artigo 20.º do RJRU, 

contados a partir do dia da publicação em Diário da 

República.  

 

Anualmente, a CM Faro, enquanto entidade gestora da 

ORU, elaborará um relatório de monitorização, e 

submetê-lo-á à Assembleia Municipal. (n.º do art.º 

20ºA do RJRU) 

 

A cada cinco anos de vigência da ORU, a Câmara 

Municipal de Faro submeterá à apreciação da 

Assembleia Municipal um relatório de avaliação da 

execução da operação, acompanhado, se for caso 

disso, de uma proposta de alteração (nº2. do artº 20ºA 

do RJRU). 

 

Todos os relatórios serão divulgados publicamente na 

página da Câmara Municipal de Faro, na internet (nº3. 

do artº 20ºA do RJRU). 

 

 

6. Modelo de gestão e de execução 

Atendendo aos objetivos estratégicos a prosseguir 

com a implementação da ARU da Envolvente ao 

Centro Histórico de Faro, a respetiva ORU será do tipo 

sistemática.  

 

Nos termos do número 3 do artigo 8.º do RJRU, a 

ORU sistemática consiste numa intervenção integrada 

de reabilitação urbana de uma área, dirigida à 

reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços 

verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a 

requalificação e revitalização do tecido urbano, 

associada a um programa de investimento público.  

 

O modelo a adotar para a execução da operação de 

reabilitação urbana será o de iniciativa da entidade 

gestora, assumindo a Câmara Municipal de Faro esta 

função.  
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A Câmara Municipal de Faro assumirá as funções de 

entidade gestora da ORU, no uso de grande parte das 

competências ao seu dispor, e no âmbito da lei, na 

execução do presente Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana.  

 

Assim, a Câmara Municipal de Faro, enquanto 

entidade gestora da ORU, irá, com base no princípio 

da proporcionalidade, exercer os poderes previstos no 

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, de acordo 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, 

de 14 de agosto, nomeadamente, todos os 

Instrumentos de Execução da Operação de 

Reabilitação Urbana Sistemática, previstos nos artigos 

54.º e seguintes do RJRU, tais sejam:  

a) A imposição de obras coercivas, quando os 

proprietários tiverem possibilidades de sustentar os 

encargos da operação, e sem prejuízo de programas 

específicos de apoio eventualmente existentes para o 

caso;  

b) O desenvolvimento de empreitada única, quando tal 

se constituir como forma mais eficiente de proceder às 

intervenções;  

c) A ordem de demolição de edifícios, quando 

estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 

57.º do RJRU;  

d) O direito de preferência quando estiverem reunidos 

os requisitos constantes do artigo 58.º do RJRU;  

e) O arrendamento forçado, quando estiverem 

reunidos os requisitos constantes do artigo 59.º do 

RJRU;  

f) A constituição de servidões, nos termos do artigo 

60.º do RJRU;  

g) O desenvolvimento de ações de expropriação, 

quando estiverem reunidos os requisitos constantes do 

artigo 61.º do RJRU;  

h) O desenvolvimento de venda forçada, quando 

estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 

62.º do RJRU, e;  

i) A reestruturação de propriedade, nos termos do 

artigo do artigo 64.º do RJRU.  

 

 

10. Apoios e incentivos associados 

Os apoios e incentivos a atribuir na ARU da 
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envolvente ao centro histórico de Faro  são de 

natureza financeira e fiscal, bem como apoios no 

âmbito dos procedimentos administrativos necessários 

à execução das intervenções. 

 

Sem prejuízo de outros incentivos ou apoios existentes 

ou a criar, referem-se aqueles que, no atual quadro 

legal, se consideram mais relevantes, podendo o 

presente programa estratégico de reabilitação urbana 

ser adaptado a novos regimes de incentivos fiscais, 

conformando-se com eles de forma automática e sem 

necessidade de revisão 

 

7.1. Incentivos e benefícios fiscais associados 

De acordo com a alínea f) do  Artigo 33.º do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana com o programa 

estratégico de reabilitação urbana (PERU) deverá ser 

definido o quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais, neste seguimento destacam-

se os benefícios fiscais relativos a Impostos Municipais 

sobre Imóveis e suas transações (Artigo 45º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua versão atual). 

 

Para além dos benefícios definidos anteriormente, 

aplicam-se os benefícios consagrados no Artigo 71º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (na sua versão atual), 

nas condições legalmente definidas e de que 

destacamos, entre outros, a isenção de IRC, a 

redução na tributação das mais-valias, bem como a 

redução na tributação dos rendimentos prediais, nas 

condições legalmente previstas. 

 

De referir também a existência de benefícios fiscais 

associados ao regime do IVA, nomeadamente 

aplicação da taxa reduzida de IVA a empreitadas de 

reabilitação urbana, mencionados nos pontos 2.23, 

2.24 e 2.27 da lista I e nas condições definidas pelo 

Código do IVA. 

 

7.2. Apoios municipais 

Para além dos benefícios fiscais com aplicação 

imediata após a aprovação do PERU, propõe-se ainda 

o estabelecimento de isenção/redução de taxas 

municipais sobre obras de reabilitação de imóveis, 

nomeadamente: 
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• Taxas referentes ao licenciamento, comunicação 

prévia e autorização das operações urbanísticas; 

• Taxas referentes à emissão de alvarás que titulam 

as operações referidas; 

• Taxas devidas por ocupação do espaço público e 

publicidade, motivadas por aquelas intervenções, a 

usufruir uma única vez ; 

• Taxas pela realização de vistorias; 

• Taxa Municipal de Urbanização em 50%. 

 

O município de Faro propõe-se a disponibilização de 

uma unidade orgânica para encaminhamento, apoio e 

aconselhamento a candidaturas, projetos e intenções 

de reabilitação, e a maior celeridade na apreciação 

dos projetos. 

 

7.3. Condicionantes para a atribuição dos benefícios 

fiscais 

Os benefícios fiscais para obras de reabilitação, 

apenas serão concedidos a intervenções que se 

enquadrem, cumulativamente, nas definições legais de 

reabilitação urbana e reabilitação de edifícios, não se 

aplicando, designadamente a construções a edificar 

em lotes vazios, ou em lotes resultantes da demolição 

de edifícios existentes. 

Também não serão concedidos, a intervenções em 

edifícios ou conjuntos edificados com inserção 

desadequada no tecido urbano, nomeadamente, 

alinhamentos, volumetria, cércea ou altura da 

construção. 

Os benefícios fiscais para intervenções de reabilitação 

serão concedidos após as visitas  técnicas inicial, ao 

imóvel existente, anterior a qualquer intervenção,  e 

final, a efetuar pelos serviços competentes da câmara, 

que ateste a boa execução e conclusão das obras e 

havendo a subida em 2 níveis do estado de 

conservação do imóvel.  

Os previstos benefícios fiscais não serão atribuídos se 

se verificar que houve desrespeito ao projeto aprovado 

ou que foram executadas demolições não autorizadas. 

 

 

8. Soluções de financiamento 

Com a aprovação do programa estratégico de 

reabilitação urbana da ARU envolvente à zona 
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histórica de Faro, os proprietários dos imóveis terão 

acesso aos instrumentos de apoio financeiro, de cariz 

nacional e europeu, disponíveis no momento. 

 

 

9. Programação Financeira 

A programação financeira será decorrente dos dois 

documentos que se seguem: 

a) Quadro de afetação de meios humanos e 

estimativa de custos, relativa às ações 

previstas para a concretização dos objetivos 

identificados para cada eixo estratégico; 

b) Cronograma das ações, definido anualmente 

para o prazo de duração do PERU. 

 

Relativamente à primeira - afetação de meios 

humanos e estimativa de custos – as ações previstas 

dependem maioritariamente das equipas internas, e 

foram estimadas com base em projetos já elaborados 

ou previstos. As restantes serão a desenvolver por 

equipas externas ou, referem-se a empreitadas. 

No tocante à segunda - cronograma das ações – a 

opção por compatibilizar a execução das ações com o 

prazo de duração do PERU (10 anos), prendeu-se 

com a necessidade de compatibilizar as referidas 

ações com a execução dos orçamentos anuais. 
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9. Programação financeira 
9.1. Afetação das tarefas e estimativa de custos 

 

Objetivos/Ações Responsável pela 
execução 

Estimativa 
orçamental 

Custos externos 
Observações 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Preservar, conservar e reabilitar o património urbano 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1. Proteger e salvaguardar o património edificado 
 
Normativa - edifícios inventariados (PDM) DOT/SRU   
Normativa - azulejos em revestimentos (Lei 
79/2017) 

DOT/SRU - DMAPC  
Equipa externa 

5.000 € Contrato único 

Conservação em património classificado 
(Celeiro de São Francisco) 

Aquisição e 
empreitada de 
conservação priorit. 

175.000€  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.2. Privilegiar a reabilitação dos edifícios comuns, face à sua substituição 
 
Normativa específica (regulamentos municipais) DOT/SRU   

Prémio de Arquitetura - tipologias de referência DOT/SRU 3.000 € De quatro em quatro anos 

Prémio de Arquitetura - eficiência energética DOT/SRU - DAEM 3.000 € De quatro em quatro anos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3. Promover a reabilitação dos edifícios comuns, face ao seu abandono 
  
Vistorias de conservação, (legislação em vigor) DOT/SRU - DGU   

Obras conservação (Auto de vistoria-apoio 
técnico) 

DOT/SRU 500.000€ Obras coercivas-50.000€/ano 

Inserção em Área de Pressão Urbanística DOT/SRU - DAJF   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Manter, requalificar e, valorizar o espaço púbico 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1. Requalificar a via pública, jardins e espaços verdes 
 
“Conservação e anomalias em passeios”   DOT - estudo   

“Substituição de luminárias existentes por LED” DAEM - emp   

“Árvores de arruamento e canteiros” DAEM - emp   

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2. Melhoria da mobilidade, conforto e segurança  
 
“Reabilitação de zonas pedonais no concelho” DOEM - emp 20.000 € bianual 

“Melhoramento das acessibilidades em 
passadeiras” 

DOEM - emp 10.000€ bianual 

“Relocalização de sinalética em passeios” DAEM - emp   

Percursos: Igreja do Carmo; Mercado; Igreja do 
Pé da Cruz-Baixa e; estação-Vila-Adentro. – 
Proj. 

DIU – Equipa externa 50.000 € Contrato único 

Percursos: Igreja do Carmo; Mercado; Igreja do 
Pé da Cruz-Baixa e; estação-Vila-Adentro. – 
Emp. 

DIU – Empreitada 300.000 €  

Acessibilidade aos edifícios públicos  DIU – Empreitada 50.000 €  

“Largo do Pé da Cruz” – Emp. DIU – Empreitada 500.000 €  

“Jardim Catarina Eufémia” – Emp. DIU – Empreitada 500.000 €  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3. Melhoria da circulação e do estacionamento  
 

Cargas-descargas e, estacionamento de 
motociclos. 

DOEM   

“Planos de melhoramento da circulação e 
estacionamento” 

Equipa externa 75.000 €  “Estudo de Circulação e 
Estacionamento para a Cidade” 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 - A plurifuncionalidade  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1. Promover a plurifuncionalidade 
 

Monitorização - alteração de utilização (SIG) DOT/SRU   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. - Habitação e Turismo 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.1. Residência temporária (estudantes e trabalhadores temporários) 
 

Monitorização - alteração de utilização (SIG) DOT/SRU   

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.2. Alojamento local 
 

Monitorização - alteração de utilização (SIG) DOT/SRU   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 – A criação da “cidade cultural”  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1. Definir o papel da Área Envolvente ao Centro Histórico  
 

Equipamento - Teatro Lethes  Aquisição 1.000.000€  

“Espaços contíguos à Igreja do Carmo” – Proj. DOEM   

“Espaços contíguos à Igreja do Carmo” – Emp. DOEM  A negociar com a Ordem 
Terceir 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 – Importância e significado da zona 
  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1. Ações de educação patrimonial nos estabelecimentos de ensino  
 

Educação patrimonial “Educar para cuidar” (1º 
ciclo) 

DOT/SRU   

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.2. Ações de sensibilização, informação e comunicação para a população em geral 
 

Ações de sensibilização / divulgação DOT/SRU   

Manual de Reabilitação DOT/SRU   
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9.2. Calendarização – cronograma das ações 

Objetivos/Ações 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Preservar, conservar e reabilitar o património urbano 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1. Proteger e salvaguardar o património edificado 
 

Normativa - edifícios inventariados (PDM)           

Normativa - azulejos em revestimentos (Lei 
79/2017) 

          

Conservação em património classificado 
(Celeiro) 

          

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.2. Privilegiar a reabilitação dos edifícios comuns, face à sua substituição 
 

Normativa específica (regulamentos municipais)           

Prémio de Arquitetura - tipologias de referência           

Prémio de Arquitetura - eficiência energética           

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3. Promover a reabilitação dos edifícios comuns, face ao seu abandono 
  

Vistorias de conservação, (legislação em vigor)           

Obras conservação (Auto de vistoria-apoio 
técnico) 

          

Inserção em Área de Pressão Urbanística           

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. Manter, requalificar e, valorizar o espaço púbico 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1. Requalificar a via pública, jardins e espaços verdes 
 

“Conservação e anomalias em passeios” – Est.           

“Substituição de luminárias existentes por LED” 
Emp 

          

“Árvores de arruamento e canteiros” – Emp.           

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2. Melhoria da mobilidade, conforto e segurança  
 

“Reabilitação das zonas pedonais no concelho”           

“Melhoramento das acessibilidades em 
passadeiras” 

          

“Relocalização de sinalética em passeios”           

Percursos: Igreja do Carmo; Mercado e; Igreja 
do Pé da Cruz-Baixa e; estação-Vila-Adentro. – 
Proj. 

          

Percursos: Igreja do Carmo; Mercado e; Igreja 
do Pé da Cruz-Baixa e; estação-Vila-Adentro. – 
Emp. 

          

Acessibilidade aos edifícios públicos            

“Largo do Pé da Cruz” – Emp.           

“Jardim Catarina Eufémia” – Emp.           

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3. Melhoria da circulação e do estacionamento  
 

Cargas-descargas e, estacionamento de 
motociclos. 

          

“Plano de melhoramentos da circulação e 
estacionamento” 

          

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 - A plurifuncionalidade  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1. Promover a plurifuncionalidade 
 

Monitorização - alteração de utilização (SIG)           

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. - Habitação e Turismo 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.1. Residência temporária (estudantes e trabalhadores temporários) 
 

Monitorização - alteração de utilização (SIG)           

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.2. Alojamento local 
 

Monitorização - alteração de utilização (SIG)           

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 – A criação da “cidade cultural”  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1. Definir o papel da Área Envolvente ao Centro Histórico  
 

Teatro Lethes, propriedade e obras de 
conservação 

          

“Espaços contíguos à Igreja do Carmo” – Proj.           

“Espaços contíguos à Igreja do Carmo” – Emp.           

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 – Importância e significado da zona 
  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1. Ações de educação patrimonial nos estabelecimentos de ensino  
 

Educação patrimonial “Educar para cuidar” (1º 
ciclo) 

          

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.2. Ações de sensibilização, informação e comunicação para a população em geral 
 

Ações de sensibilização / divulgação           

Manual de Reabilitação           
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III. Planta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

 



IV. Anexos 
 

Índice de peças gráficas 
 
CAP I – Enquadramento nas opções de desenvolvimento urbano do município e definição do tipo 
de Operação de Reabilitação Urbana 
 
Figuras 
I.1 Espaços Urbanos Históricos – Zona Histórica da Cidade de Faro 
I.2 Intervenções executadas e previstas entre 1997 e 2001 – edificado e espaço público 
I.3 Áreas de Reabilitação Urbana da cidade de Faro – 1ª fase – Vila Adentro, B. Ribeirinho, Mouraria 
I.4 Áreas de Reabilitação Urbana da cidade de Faro – 2ª fase – Envolvente à Zona  

Histórica da Cidade de Faro  
I.5 Áreas de Reabilitação Urbana da cidade de Faro – 2ª fase – Alto Rodes 
I.6 Áreas de Reabilitação Urbana da cidade de Faro – 3ª fase – Frente Ribeirinha de Faro - delimitação 
I.7 Áreas de Reabilitação Urbana da cidade de Faro – 3ª fase – Frente Ribeirinha de Faro Unidades de 

Execução 
I.8  Áreas de Reabilitação Urbana da cidade de Faro – situação atual 
Quadros 
I.1 ARU’s/1ª fase /Vila Adentro, B. Ribeirinho, Mouraria – delimitação e identificação do tipo de ORU’s 
I.2 ARU’s/1ª fase/ Vila Adentro, B. Ribeirinho, Mouraria – principais objetivos e linhas estratégicas das ORU’s 
Gráficos 
I.1 ARU’s/1ª fase /Vila Adentro, B. Ribeirinho, Mouraria - avaliação: processos de obras 2013-2018 
I.2 ARU’s/1ª fase /Vila Adentro, B. Ribeirinho, Mouraria - avaliação: candidaturas 2013-2018  
I.3 ARU’s/1ª fase /Vila Adentro, B. Ribeirinho, Mouraria - avaliação: pedidos de isenção 2013-2018 
I.4  ARU’s/2ª fase /Frente Ribeirinha e Alto Rodes - avaliação: processos de obras 2016-2018 
I.5 ARU’s/2ª fase /Frente Ribeirinha e Alto Rodes - avaliação: candidaturas 2016-2018 
I.6 ARU’s/2ª fase /Frente Ribeirinha e Alto Rodes - avaliação: pedidos de isenção 2016-2018 
I.7 ARU’s/2ª fase /Frente Ribeirinha e Alto Rodes - avaliação: pedidos de informação IFRRU2020  2016- 2018 
I.8 ARU’s/2ª fase /Frente Ribeirinha e Alto Rodes - avaliação: pareceres IFRRU2020 2016 -2018 
 
CAP II – PERU da ARU da Envolvente à Zona Histórica da Cidade de Faro 
 
Figuras 
II.1 ARU – Envolvente à Zona Histórica da Cidade de Faro - Delimitação anterior 
II.2 Bens imóveis classificados e respetivas áreas de proteção 
II.3 Bens imóveis inventariados e “edificações notáveis” 
II.4 Tipologias de referência – períodos: 20-40 e 50-70 
II.5 Revestimentos de fachadas em azulejo 
II.6 Número de pisos 
II.7 Processos de obras – operações urbanísticas 
II.8 Estado de conservação do edificado 
II.9 Edifícios devolutos - 2018 
II.10 Tipo e estado de conservação dos pavimentos 
II.11 “Árvores de arruamento” – intervenções previstas - DAEM 
II.12 Estado de conservação e identificação dos pontos de conflito em passeios - DOT 
II.13 Edifícios de utilização pública sem acesso a pessoas com mobilidade reduzida 
II.14 Plano de melhoramento da circulação e estacionamento – DOEM e DAEM 
II.15 Alojamentos principalmente não residenciais – Censos 2011 
II.16 Alojamentos familiares clássicos – Censos 2011 
II.17 Alojamentos vagos – Censos 2011 
II.18 Localização dos principais eixos culturais da cidade - DC 
Gráficos 
II.1 Número de pisos 
II.1 Relação do número de pisos com os pisos recuados 
II.3 Processos de obras – operações urbanísticas 
II.4 Estado de conservação dos pavimentos viários 
II.5 Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares 
II.6 Valor mediano das vendas por m2 de novos contratos de arrendamento - alojamentos familiares 
II.7 Número de registos de alojamento local – concelho e freguesia de Sé-São Pedro 
II.8 Tipo de alojamento local 2014, maio 2019 
 
Cap III - Planta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 
Figuras 
III.1  ARU – Envolvente à Zona Histórica da Cidade de Faro - Delimitação 
 
 
Nota: de todas as peças gráficas dos documentos apenas se encontram nos anexos, as peças desenhadas 
denominadas - figuras 
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