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O café, do outro lado da livraria 

Essa a meta da tarde 

Quando esfria a pele sem que frio fique o dia,  

As linguagens regressam às cúpulas de folhas 

E os treze nocturnos ainda nos esperam sob o inerte  

Torreão do fim da infância, 

Escutaremos alguns 

No pobre piano íntimo, o sexto 

Repetido como alma dos dias, 

Percorremos a rua até onde entra nela a aragem da ria, 

E o café dum lado, do outro a livraria, 

À porta o chapéu largo e a barba branca dum poeta do passado.  

 

Gastão Cruz 
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Plano Estraté gico dé Réabilitaça o 
Urbana – Frénté Ribéirinha dé Faro 

1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o final da década de oitenta, a Câmara Municipal de Faro tem vindo a promover 

diversas ações, no sentido da salvaguarda, qualificação e dinamização do centro da cidade, 

sendo particularmente evidente, a estratégia desenvolvida já na década de noventa, 

materializada numa série de intervenções ao nível da requalificação do espaço público e 

comercial e, noutras iniciativas, decorrentes duma política cultural, desenvolvida 

especificamente para o efeito.  

 

Não obstante, o resultado positivo destas intervenções, a realidade tem vindo a demonstrar 

que são necessárias mais acções, de forma a alcançar os objectivos definidos pela Câmara 

Municipal, no tocante à, já referida, salvaguarda, qualificação e dinamização da zona antiga 

da cidade e de toda a frente ribeirinha/ passeio ribeirinho de Faro, por forma a acolher todos 

os projectos futuros que se encontram a ser pensados para esta área da cidade. 

 

Foi nesse contexto que, apoiada no anterior Regime Jurídico de Reabilitação Urbana 

(Decreto-Lei  nº 307/2009), a Câmara Municipal de Faro deu início a vários processos de 

reabilitação para a cidade. O Município conta neste momento com 5 Áreas de Reabilitação 

Urbanas e 3 Operações de Reabilitação Urbana, todas em vigor. 

 

ARU do bairro Ribeirinho 

Enquadramento Legal: D.L. n.º 307/2009, de 23 de Out. 

Situação: ARU e ORU aprovadas e publicadas sob o Edital n.º 651/2012, de 17 de Jul. no D.R. 

n.º 137, 2ª série. 
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ARU da Vila Adentro do centro Histórico de Faro 

Enquadramento Legal: D.L. n.º 307/2009, de 23 de Out. 

Situação: ARU e ORU aprovadas e publicadas sob o Aviso n.º 24663/2011, de 26 de Dez. no 

D.R. n.º 246, 2ª série. 

 

ARU da Mouraria 

Enquadramento Legal: D.L. n.º 307/2009, de 23 de Out. 

Situação: ARU e ORU aprovadas e publicadas sob o Edital n.º 901/2013, de 13 de Set. no D.R. 

n.º 177, 2ª série. 

 

ARU da Envolvente à zona Histórica da Cidade de Faro 

Enquadramento Legal: D.L. n.º 307/2009, de 23 de Out. 

Situação: ARU aprovada e publicada sob o Aviso (extracto) n.º 6909/2016, de 01 de Jun. no 

D.R. n.º 105, 2ª série. 

 

ARU do Alto Rodes 

Enquadramento Legal: D.L. n.º 307/2009, de 23 de Out. 

Situação: ARU aprovada e publicada sob o Aviso n.º 12294/2016, de 07 de Out. no D.R. n.º 

193, 2ª série. 

 

Agora apoiada no novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Lei nº 32/2012, de 14 de 

agosto) vem propor esta Câmara a delimitação da ARU da Frente Ribeirinha de Faro, 

orientada por uma estratégia de reabilitação urbana.  
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1.2 Principais conceitos 
 

Edifício clássico (fonte INE) - Edifício cuja estrutura e materiais empregues tem um caráter 

não precário e duração esperada de 10 anos pelo menos; 

 

Alojamento familiar clássico (fonte INE) - Local distinto e independente, constituído por 

uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de caráter permanente, ou 

numa parte distinta do edifício (do ponto de vista estrutural), que considerando a maneira 

como foi construído, reconstruído, ampliado ou transformado se destina a servir de 

habitação, normalmente, apenas de uma família/agregado doméstico privado. Deve ter uma 

entrada independente que dê acesso (quer diretamente, quer através de um jardim ou um 

terreno) a uma via ou a uma passagem comum no interior do edifício (escada, corredor ou 

galeria, etc.). As divisões isoladas, manifestamente construídas, ampliadas ou transformadas 

para fazer parte do alojamento familiar clássico/fogo são consideradas como parte 

integrante do mesmo; 

 



8 
 

Reabilitação de edifícios - a forma de intervenção destinada a conferir adequadas 

características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou a 

vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, 

bem como às frações eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas 

aptidões funcionais, determinadas em função das opções de reabilitação urbana 

prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de 

desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações urbanísticas; 

 

Reabilitação urbana - a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em 

que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e 

modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas 

de infra-estruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de 

utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 

conservação ou de- molição dos edifícios. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

2.1. Breve Enquadramento Histórico da Área da Frente Ribeirinha 
 

Porto de mar natural, à entrada do mediterrâneo, com uma localização central 

relativamente ao Algarve, Faro apresentou desde sempre as condições naturais, 

particularmente propícias à fixação de população. 

 

Faro surge implantada numa pequena península cercada de muros desde a antiguidade, há 

muito que se expandia pelos arrabaldes entre poente/norte e o nascente em resultado da 

Reconquista.  

Banhada pela Ria, a relação com o mar reflecte-se desde sempre no seu urbanismo e na 

época romana, Ossónoba é um dos principais portos entre Cadiz e Olissipo (Lisboa). 

 

À porta norte da vila germina na transição para o período Moderno, acompanhando o 

assoreamento da ria, um terreiro que se tornaria na mais importante praça da cidade: Praça 

da Rainha, actual Jardim Manuel Bivar. No século XVI esta praça surge como um espaço 
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capaz de organizar a dinâmica urbana, comercial e civil, fora das muralhas, a cidade 

desenvolveu-se em torno desta praça e da ribeira (atual Jardim Manuel Bivar e zona 

fronteira ao edifício da Alfândega). 

 

Nesta praça reuniam-se os edifícios religiosos, o hospital, os edifícios de carácter comercial e 

de controlo: o cais de embarque e desembarque, o forno, o açougue, a casa do sal e a casa 

da alfândega ou a casa da portagem.  

 

Teria, portanto, a praça da Rainha as condições geográficas de um porto comercial 

protegido, cujo acesso se fazia por entre os esteiros lagunares da Ria Formosa e em tudo 

favoráveis ao crescimento económico de Faro. Em 1573 a Praça da Rainha era descrita 

durante a visita do rei D. Sebastião com um “(…) terreiro grande e formoso (..)”. No final do 

séc. XVI esta praça estava delimitada a norte pelo que conhecemos hoje como Bairro 

Ribeirinho. Também com o assoreamento gradual da ria, vão surgindo sucessivas 

construções paralelas à linha de água. 

 

 Era também junto a esta praça que estavam implantados o porto e o cais onde os barcos 

descarregavam as mercadorias mais precisamente localizado junto à muralha e à Porta da 

Vila. 

 

Em 1540 a Vila de Faro é elevada à categoria de cidade, por D. João III, para receber a sede 

do bispado efectivando-se apenas no ano de 1577. 

 

Com o terramoto de 1755 quase a totalidade dos edifícios de Faro foram destruídos. Tornou-

se assim o Bispo D. Francisco de Gomes Avelar no grande impulsionador das transformações 

urbanas mais significativas a que a cidade assistiu na viragem para o século XVIII. 

 

Solicitou assim D. Francisco de Gomes Avelar a vinda de Roma do Arq.º Francisco Xavier 

Fabri, para iniciar uma série de obras maioritariamente de reconstrução. Estas intervenções 

levadas a cabo na cidade têm impressas as novas tendências neoclássicas, patentes em 

obras como o edifício do novo Seminário, no conjunto da Igreja e do Hospital da 
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Misericórdia e no Arco da Vila, aqui se dá início à renovação da grande Praça da Rainha 

aberta à ria.   

 

A chegada do caminho-de-ferro em 1889 em conjunto com a modernidade, coroou as 

transformações para a Praça da Rainha e impulsionou a modernização e o planeamento da 

cidade, sobretudo no investimento das vias de comunicação terrestres, na abertura de 

acessos marítimos, no desenvolvimento da indústria e na urbanização em torno do Largo da 

Estação. 

 

Esta infra-estrutura muda para sempre a imagem não apenas da praça, mas de toda a frente 

ribeirinha, resultou então o alargamento do cais fronteiro à Alfândega e na abertura de uma 

rua desafogada – Rua de Lisboa – pouco depois nomeada Avenida D. Amélia, atualmente 

com o nome de Av. Da República. 

 

Em 1891, no contexto da procura de um espaço central e condigno ao passeio e ao deleite 

dos habitantes da capital do reino, surge a proposta para aformosear a Praça D. Francisco 

Gomes com a criação de uma praça arborizada com cerca de 5.600m2, onde foi necessário 

levar a cabo um aterro de 10.000m2 de zona de sapal contido com a construção de um muro 

com a extensão de 250 metros paralelo à grande fachada do conjunto arquitectónico da 

Misericórdia. 

 

De tudo o que o projecto previu e ambicionou em favor da cidade e da sua população 

apenas o aterro que avançou sobre a rua e regularizou a área da praça foi concretizado. 

Pouco depois é que foi construído o jardim que ainda hoje existe.  

 

Assente sobre uma faixa de aterros na zona da ribeira, a estação de comboios e respectivos 

edifícios de passageiros, projectados em maio de 1884, posicionaram-se defronte da então 

denominada Horta da Carreira. A afluência de pessoas e mercadorias ao local contribuiu 

para o seu investimento público, nomeadamente nas acessibilidades terrestres, e os 

proprietários, aproveitando o potencial urbanístico do espaço propõem um plano de 

urbanização da Horta da Carreira em dezembro de 1899. Em 1901 o projecto foi 

apresentado e aprovado pela Câmara, e mais tarde foi concretizado. 



11 
 

 

A maioria dos edifícios do Bairro da Carreira foram construídos na primeira década do Século 

XX e eram destinados à habitação com tipologias de apenas 1 piso e em banda. Apesar disso 

o bairro tinha uma forte componente industrial sobretudo depois da construção da 

Companhia Industrial do Algarve.  

 

Podemos dizer então que a viragem do século XX foi um momento da história da cidade 

marcadamente assente em realidades transformadoras do espaço urbano: o aparecimento 

de grandes infra-estruturas com o caminho-de-ferro e os eixos viários de distribuição urbana 

e o adensamento da malha urbana embora sem muitas preocupações urbanísticas ou 

estéticas.  

 

A nova prática de urbanismo iniciada por Duarte Pacheco vai determinar a partir de 1934 

através de legislação a obrigatoriedade das Câmaras Municipais promoverem a elaboração 

de planos gerais de urbanização para a sede dos seus municípios. Ficou o Plano Geral de 

Urbanização de Faro a cargo do Arquiteto João Aguiar no ano de 1943, tendo como 

objectivos principais a localização de edifícios públicos e equipamentos sociais e o 

ordenamento do trânsito urbano.  

 

No entanto o Plano Geral de Urbanização de Faro nunca se afirmou como um instrumento 

de “estruturação”, no entanto veio funcionar como um instrumento auxiliar de gestão 

urbanística tornando-se uma referência para o desenvolvimento da cidade. 

 

 Na década de 60 com a guerra colonial a economia tradicional muda fortemente, absorve 

grande parte dos recursos, incentivando um surto de emigração e assim retraiu o 

crescimento económico que até á altura se verificava. Mas é nesta década que o Algarve 

começa a ser alvo dos interesses de alguns grandes grupos económicos, o sol e a praia 

tornam-se a nova fonte de riqueza que conduz ao aparecimento de entre outras coisas, do 

Aeroporto de Faro (1965) e a uma pressão imobiliária que faz perigar o seu património e 

identidade. 
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Faro sem condições jurídicas financeiras para implementar as ações constantes do 

Anteplano de 45/47 vai limitar a sua acção a servir-se deste instrumento apenas como 

auxiliar de gestão da iniciativa privada, crescendo a cidade em função da descaracterização 

das suas áreas consolidadas e, do aparecimento de novas áreas desagregadas do todo 

urbano, resultado de operações imobiliárias de carácter meramente especulativo. 

 

Na década de oitenta assiste-se a uma densificação do tecido urbano existente e uma fraca 

expansão para o exterior da cidade. Nesta altura com a nova legislação (Lei de 79/77, que 

define as atribuições e competências das autarquias) A Câmara encomenda o novo Plano 

Geral de Urbanização da Cidade de Faro ao Arq.º Tomás Taveira que foi concluído, mas não 

aprovado nas últimas instâncias. 

Na década de 90 é elaborado o PDM e o Plano Estratégico é nesta altura que são construídas 

uma série de infra-estruturas e reabilitados alguns edifícios de valor patrimonial. 

 

No início do novo milénio, a cidade continua a apresentar-se como potencial motor de 

mudanças significativas. O protagonismo que vem adquirindo, no contexto da região, bem 

como o empenho do município e dos atores locais vão seguramente traduzir-se numa série 

de intervenções marcantes e decisivas para tornar Faro num local de excelência.   

 

2.2. Enquadramento 
 

O município de Faro situa-se no centro do Algarve, no coração da Ria Formosa, com cerca de 

210 km2 e com uma população residente de 64560 habitantes, de acordo com os censos de 

2011. 

 

Este território acolhe infra-estruturas estruturantes, de carácter regional e local como o 

aeroporto internacional que recebe cerca de 5.000.000 turistas por ano, a Universidade do 

Algarve, reconhecida internacionalmente pelo conhecimento nas áreas das Ciências 

Marinhas, Biotecnologia e Turismo, e ainda o Hospital Central do Algarve. 

 

A cidade tem vindo a crescer virada em torno de si própria e voltada para o seu interior, 

conta com um conjunto de barreiras físicas e geográficas que têm causado roturas 
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importantes na vivência da cidade e constituindo um impedimento ao usufruto continuo do 

seu território como um todo. Essa realidade tem impedido a cidade de se abrir a novos 

desafios e ao usufruto de novos espaços e paradigmas de utilização pública, não tirando 

partido portanto de todos os seus activos patrimoniais, compreendendo desde logo o seu 

património paisagístico, cultural e natural.  

 

Esta situação é o resultado da ausência de políticas integradas de ordenamento e de 

requalificação urbana, nas ultimas décadas, apenas existindo intervenções pontuais, que se 

situam tão só no espaço onde se inserem, não provocando efeitos mobilizadores 

urbanísticos, arquitectónicos, económicos e sociais para a cidade como um todo. 

 

A requalificação da frente ribeirinha da cidade de Faro encerra, portanto, uma oportunidade 

clara para a discussão de estratégias de desenvolvimento urbano e constitui o tempo próprio 

para projectar a cidade para o futuro.  

 

Este é também, o momento para mobilizar todos os seus recursos, sejam humanos, sejam 

territoriais, de forma a integrá-los em torno de uma proposta conjunta para a cidade, que 

deverá reunir vontades, procurando integrar pontos de vista diferentes, construindo uma 

plataforma de interesses convergentes para a cidade. 

 

2.3.  A Frente Ribeirinha 

2.3.1.  Localização da área de intervenção 
 

A área de intervenção que servirá de base para a criação da ARU tem aproximadamente 2 

km de extensão e uma área de 48 ha. Encerra um conjunto de áreas diferenciadas, entre 

uma multiplicidade de usos e variadas funções urbanas. 
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Figura 1 - Limite da ARU da Frente Ribeirinha 

 

A área definida para a ARU da frente ribeirinha ocupa uma área absolutamente estruturante 

e estratégica da cidade, contudo carece de uma intervenção profunda ao nível da sua 

requalificação. 

 

Situada em pleno coração da ria formosa, a área de intervenção tem um enquadramento 

territorial e paisagístico, absolutamente privilegiado que tem naturalmente, de ser 

valorizado no quadro do programa de intervenção a propor. 

 

 

Figura 2 - Imagem da frente ribeirinha de Faro 
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2.3.2.  Morfologia urbana  
 

Relativamente à morfologia urbana – desenvolvimento da malha, dimensões e estrutura da 

parcela, tipologia do edificado e, estrutura da rede viária – podemos distinguir duas 

realidades completamente distintas dentro da área de intervenção: 

 A área no limite da ARU a Norte/ Poente caracteriza-se por parcelas cadastrais com 

grandes áreas, malha pouco estruturada com áreas livres significativas, a ocupação é 

feita em grande parte por armazéns de grande dimensão com um piso. Nesta área a 

estrutura viária não está definida o que leva ao estacionamento abusivo e 

desordenado.  

 

 A área a Sul/ Nascente é ocupada com uma malha definida a partir de quarteirões 

com parcelas na sua maioria de pequenas dimensões, ocupada por edifícios de um/ 

dois pisos e vai até à zona molhada pertencente ao Parque Natural da Ria Formosa. 

Os quarteirões formam a estrutura viária sobre arruamentos de perfis com alguma 

dimensão e passeios largos sobretudo na zona da Avenida da República/ Hotel Eva  e 

diminutos em outras, como é visível nas áreas próximas ao Largo da Estação. O 

estacionamento é pouco estruturado com algumas áreas definidas para 

estacionamento em lugar próprio mas a dimensão da via em alguns troços 

proporciona o estacionamento abusivo e destruturado, por exemplo nas áreas 

próximas ao Largo da Estação, na extensão da Av. da República e na Praça D. 

Francisco Gomes. 

 

A linha de caminho-de-ferro separa em duas realidades, em toda a sua extensão, a área 

afecta à proposta de ARU. Esta circunstância impede que, quer a população, quer os visitantes, 

possam usufruir da proximidade da cidade à Ria Formosa. 
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Figura 3 – Morfologia Urbana 

 

2.3.3. Conjunto Edificado – estado de conservação e situação face à ocupação 
 

Com o objectivo de conhecer genericamente o estado de conservação dos edifícios, foi feito 

um levantamento através da observação das fachadas1, o que apesar de não permitir uma 

identificação quanto à totalidade do imóvel, constitui um indicador. 

 

Assim, dos cerca de 290 edifícios observados, verifica-se que: 

 11%, apresentam bom estado de conservação, não necessitando de qualquer 

intervenção (Nível 5 – Excelente); 

                                                      
1
 O levantamento foi feito a partir da observação das fachadas, pelo exterior, a partir dos arruamentos e, sem vista privilegiada por pontos 

de observação panorâmicos, que permitisse a observação de coberturas, tardozes, e empenas, entre outros. Houve no entanto, exceções, 
onde foi possível constatar que, apesar de as fachadas estarem irrepreensivelmente conservadas, as empenas denotavam ausência de 
manutenção, noutros casos, pelo contrario, em fachadas a necessitar de intervenção, as coberturas e alguns elementos estruturais 
denotavam intervenções profundas.  
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 48%, apresentam acabamento e revestimentos envelhecidos ou com danos ligeiros, 

sendo de propor, uma intervenção ligeira (Nível 4 – Bom); 

 24%, apresentam fissuração e descasque de pinturas e revestimentos, vãos e 

serralharias, sendo de propor, uma intervenção média (Nível 3 – Médio); 

 10%, apresentam fissuração estrutural, derrocada consumada ou eminente de 

pequenos volumes, sendo de propor, uma intervenção profunda (Nível 2 – Mau); 

 7%, em situação de mau estado geral, derrocada consumada ou eminente, sendo de 

propor, uma intervenção de demolição (Nível 1 – Péssimo). 

No que se refere a edifícios/ fracções desocupadas, foi possível constatar que se apresenta 

grande percentagem de edifícios desocupados, tanto nas áreas dos armazéns a Norte da 

ARU, como nos quarteirões a poente da ARU.  

 

 

 

Figura 4 – Planta com Estado Conservação do Edificado 
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Figura 5 – Gráfico - Estado Conservação do Edificado 

 

2.3.4. População residente 
 

De acordo com os dados dos censos de 2011 foi possível apurar, para a zona de estudo, uma 

população residente de cerca de 1440 indivíduos. 

 

2.3.5. Edifícios  
 

De acordo com os dados dos censos de 2011 foi possível apurar para a área da ARU 290 

edifícios clássicos, onde 160 são de r/chão, 60 têm entre 1 ou 2 pisos e 26 edifícios têm 5 

pisos ou mais. 

 

No que se refere aos alojamentos foram contabilizados 1127. 

 

11% 

48% 

24% 

10% 

7% 

Estado de Conservação do edificado 

Excelente  Bom  Médio  Mau  Péssimo
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Figura 6 – Número de pisos do edificado 

 

 

Figura 7 –  Gráfico - Número de pisos do edificado 
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2.3.6. Usos e Funções  
 

A análise do tipo de usos desta área permitiu, para além da sua identificação, relaciona-los 

com as alterações sofridas no edificado que, partindo de uma estrutura urbana antiga 

consolidada em determinadas áreas e livre noutras, se foi adaptando aos estilos de vida, de 

consumo, de lazer e de habitar atuais. 

 

Desta forma, verifica-se que a grande parte da área é vocacionada para serviços e 

equipamentos, mais acentuado na área a Norte da ARU onde estão as grandes parcelas, 

nomeadamente a denominada Quinta do Progresso, onde está instalado o estaleiro Naval da 

NavePegos com uma área de 88050m2. Também aqui se encontra a parcela onde se 

encontra a Escola Superior de Saúde e o Hospital psiquiátrico pertencente ao Estado 

Português. Neste seguimento localizam-se outras três parcelas de grandes dimensões, onde 

se insere a antiga moagem, que estão devolutas, sem qualquer tipo de uso associado. 

 

Uma grande parte da área também é ocupada com a linha de caminho-de-ferro e a Estação, 

propriedade das Infra-estruturas de Portugal. 

 

As tipologias predominantemente habitacionais com comércio no r/chão ficam circunscritas 

aos quarteirões da Av. da República. 

 

Também na Av. da República fica localizado o terminal Rodoviário de Faro e o Hotel Faro 

propriedade da EVA, sociedade hoteleira S.A. que ocupa um quarteirão ainda de dimensões 

significativas. 

 

Mais a sul da ARU imperam as zonas de lazer, com a Doca de Recreio da Faro, áreas 

pedonais com alguma qualidade e o cais de embarque para as empresas de animação 

turística que operam em Faro.  
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Figura 8 – Usos do Edificado 

 

 

Figura 9 – Gráfico - Usos do Edificado 
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2.3.7. Bens Imóveis Classificados e Zonas de Proteção 
A área da ARU conta com alguns edifícios classificados e integra algumas das zonas de 

protecção de outros edifícios que se encontram fora da sua área. 

 

Relativamente aos edifícios classificados dentro da área da ARU, e conforme a figura abaixo, 

são os seguintes: 

1- Casa Mateus (Edificação Notável);  

2- Muralha Seiscentista (Imóvel de Interesse Público); 

3- Palacete da Família Guerreirinho (Edificação Notável); 

17- Coreto (Edificação Notável); 

 

Integra ainda as seguintes Zonas de Proteção: 

Zona Geral de Proteção da Ermida de S. Francisco e da Igreja e Antigo Convento de S. 

António dos Capuchos; 

 

Zona Especial de Proteção: 

Do Palácio Bivar (Imóvel de Interesse Público); 

Do Café Aliança (Monumento de Interesse Público); 

Do Edifício Setecentista (Imóvel de Interesse Público); 

Da Igreja da Misericórdia de Faro (Monumento de Interesse Público); 

Do Arco da Vila (Monumento Nacional); 

E da Fortaleza de Faro, Muralha e conjunto de elementos existentes (Imóvel de interesse 

Público). 

 

As fichas de apresentação dos Bens imóveis Classificados encontram-se no anexo B do 

presente documento. 
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No que respeita a conjuntos edificados é de destacar o conjunto habitacional no Largo da 

Estação. Destaca-se como sendo um conjunto de pequena dimensão, composto por casas 

unifamiliares em banda de um piso, com logradouro no tardoz, formando quarteirão datada 

do século 20. 

Quarteirão de perímetro retangular, composto por onze casas unifamiliares de um piso. 

Cobertura com telhados de duas águas. Fachadas delimitadas por socos, cimalha e 

platibanda, cunhais e pilastras. Fachada principal a S. com três habitações, cada uma delas 

composta por uma porta central e duas janelas de peito de cada lado. As fachadas E. e O. 

integram duas casas ao meio, cada uma delas com uma porta central e uma janela de cada 

lado e nos extremos as fachadas laterais de quatro habitações, cujos frontispícios estão 

voltados, dois para a fachada principal do quarteirão e dois para a fachada posterior. De 

registar como excepção, na fachada E. do quarteirão, a meio, um portão monumental, 

delimitado por pilastras e rematado por cimalha e platibanda, que dá acesso directo ao 

logradouro. Fachada posterior com quatro habitações, as extremas são gémeas, com uma 

porta central e duas janelas de peito de cada lado, as duas centrais diferentes: uma com 

uma porta e uma janela de peito de cada lado e a outra com uma porta e num lado duas 

janelas de peito. Se exceptuarmos os vãos da casa central da fachada principal do quarteirão 

e o portão de acesso ao logradouro, que têm arcos de volta perfeita, todos os restantes vãos 

são de verga recta, destacando-se os das duas casas laterais da fachada principal que têm 
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arquitrave. De referenciar ainda que todas as caixilharias das portas têm ferragens e que à 

excepção de uma habitação todas as janelas de peito têm parapeito gradeado. 

 

2.3.8. Infra-estruturas 
A área é dotada por todas as infraestruturas essenciais para o regular funcionamento da 

cidade, no entanto em muitas zonas deverão ser melhoradas, nomeadamente a iluminação 

na zona a Poente da linha de caminho de ferro. 

 

Relativamente às infraestruturas viárias e arruamentos, existem duas realidades totalmente 

distintas, a Sul da ARU, onde as condições viárias, de estacionamento e de passagens de 

peões existem e funcionam, enquanto mais a norte, começando em alguns troços da Av. da 

República e na zona do passeio ribeirinho, estas simplesmente não existem ou são muito 

deficitárias. 

 

Em termos gerais é necessário intervir ao nível do melhoramento do espaço público em toda 

a Av. da República e na área do passeio ribeirinho, tanto ao nível dos pavimentos como da 

iluminação e mobiliário urbano, na regulação do espaço e do edificado com vista a uma 

melhoria das condições de utilização e cumprimento de disposições impostas legalmente. 

2.3.9. Intervenções em curso – processo de obras  
Não obstante esta ser uma zona da cidade que carece de uma ação importante de 

reabilitação urbana, existe contudo, alguma dinâmica imobiliária associada a novas 

intervenções cujos processos se encontram para apreciação nos serviços municipais 

competentes, e são os seguintes: 

Processo Tipo Ponto situação 

PO 174/2018 

(entrada 22-05-2018) 

Licença administrativa de obras de 

construção de um edifício de habitação, 

comércio e serviços – Cleber – Sociedade 

Imobiliária, SA. (173 fogos num total de 

19071,86 m2, de 351 lugares de 

estacionamento e de 16 espaços 

destinados a comércio e serviços) 

Em tramitação  
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PIP 51/2018  

(entrada 12-02-2018) 

 

Obras de alteração e ampliação de 

edifício existente (Hotel Eva) e 

construção de Edifício da Marinha e da 

Autoridade Marítima do Sul – EVA 

Sociedade Hoteleira, SA 

Requerente solicita 

em 17-07-2018 

prorrogação do prazo 

para mais 90 dias para 

solicitar pareceres 

PO 07/2018,  

(entrada 25-10-2018) 

Licença Administrativa para obras de 

alteração/ampliação de Estaleiro Naval - 

NOVO PARQUEAMENTO E NADO E 

MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES EM 

QUINTA DO PROGRESSO (Navepegos – 

Comércio e Reparações de Embarcações, 

Lda) 

Em tramitação 

PIP 47/2018 

(entrada 30-01-2018) 

Informação-prévia para construção de 

edifício destinado a habitação 

multifamiliar (área terreno de 330,24m2, 

edifício com 12 pisos + 2 pisos de cave, 

ABC 2.317,16m2) 

(Mutofer – Investimentos Imobiliários e 

Turísticos, S.A.) 

 

data limite para 

apresentação de 

elementos 

ultrapassada 

PO 81/2018 

 (entrada 06-03-2018) 

Licença administrativa para obras de 

alteração/ ampliação em edifício 

existente (Edifício com uma área bruta 

de construção de 147m2 r/hão + 1 piso)  

(Paulo Joaquim Calado Mendes) 

 

Em tramitação 
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Figura 10 – Mapa com Compromissos Urbanísticos 

2.3.10. Situação actual na área de Intervenção 
 

O desafio, de hoje, para um programa de reabilitação e de requalificação urbana a propor 

será o de proporcionar que os activos territoriais existentes possam fazer parte da vida das 

pessoas, como locais de contemplação, de usufruto e de estada. Na verdade trata-se de 

devolver esses recursos à vida quotidiana da cidade. 

 

1 2 
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3 4 

5 6 

Figura 11 - Imagens do estado actual da zona de estudo (1 – estacionamento desregulado na estrada do passeio 
ribeirinho; 2 – Vandalização das muralhas da cidade; 3 – Estrada do Passeio Ribeirinho; 4 – Passeio ribeirinho junto à 
ETAR; 5 – Edifício devoluto no passeio ribeirinho; 6 – Estacionamento informal – passeio ribeirinho) 

 

Conforme mostram as imagens acima (fig. 3) grande parte dos troços da área de intervenção 

estão muito degradados e sem qualquer tipo de uso.  

 

Podemos assim dentro da área da ARU distinguir os seguintes aspetos: 

  Espaço público inexistente ou pouco estruturado, visível pelo nível de degradação 

dos pavimentos existentes ou até mesmo pela sua total inexistência; 

 A informalidade existente ao nível do estacionamento, estacionamento abusivo fora 

de local próprio; 

 O conflito entre usos existentes, como por exemplo entre as áreas destinadas à 

circulação de veículos e as áreas destinadas a peões e bicicletas;  

 Degradação de grande parte do património histórico, arquitectónico e natural visível 

um pouco por toda a extensão da frente ribeirinha. 
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 Inexistência de infra-estruturas eficientes que garantam o bom funcionamento da 

área a intervencionar. 

 

No seguimento desta análise, urge criar um instrumento que permita criar uma 

oportunidade para se implementar um programa de requalificação da frente ribeirinha que 

tenha como objectivo fundamental, reabilitar uma parte da cidade. 

3. DELIMITAÇÃO DA ARU 

3.1. Critérios subjacentes à delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
 

O Exercício de caracterização e diagnóstico desenvolvido para a área da Frente Ribeirinha de 

Faro, que abordou as vertentes físicas, urbanísticas, sociais e de contexto, permitiu 

consolidar os critérios que estiveram na base da proposta de delimitação apresentada e que, 

em síntese assume uma natureza espacial, funcional e socioeconómica. 

 

A ARU da Frente Ribeirinha de Faro proposta encontra-se delimitada por limites físicos bem 

marcados no território. A sul e poente pelos limites terrestres da cidade com a Ria Formosa 

e a norte e nascente pela linha de caminho-de-ferro e pelos quarteirões que desenham a 

primeira linha da frente da cidade. Parte da ARU incide sobre áreas de Domínio Público 

Ferroviário, e áreas do domínio Hídrico (ver figura 12.). 

 

Salienta-se aqui o forte efeito barreira gerado pela linha de caminho-de-ferro acompanhado 

de um débil tratamento do espaço público e do património edificado, o que não favorece a 

resolução dos problemas sociais e económicos atrás identificados, acentuando pelo 

contrário, a dificuldade ao uso desses espaços e o seu aproveitamento para atrair 

investimento e oferecer um espaço de excelência à cidade. 

 

A delimitação desta ARU vem no sentido de criar uma continuidade com a malha existente 

da cidade e com as ARU`s já existentes e aprovadas.  

Com a sua delimitação pretende-se criar os instrumentos necessários para fazer nascer um 

espaço de lazer e convívio junto à frente Ribeirinha contaminando todo o resto do centro 
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urbano de Faro, desviar-se da forma canónica de se usar um espaço público, resgatar o 

espaço da condição marginal actual e proporcionar um novo miradouro à Cidade. 

 

O ponto essencial é a vivência colectiva é o resgatar de uma vasta área ribeirinha degradada 

reaproveitando-a, fazendo resultar uma mancha de espaço público totalmente reabilitada, 

com áreas verdes, faixas pedonais, cicláveis e viárias, é também repensar o eixo central de 

faro que liga o Largo da Estação com a Cidade velha, a entrada por excelência da cidade de 

Faro. Pretende-se para além de um novo parque ribeirinho criar novas formas de pensar e 

viver o espaço público, revalorizando a relação com a ria e com a cidade, equacionando 

novas formas de nos relacionarmos com a frente mar. Muda-se assim radicalmente a forma 

de viver o centro citadino. 

 

Torna-se assim importante criar uma política de reabilitação urbana que procure tirar 

partido das oportunidades existentes, privilegiando o aproveitamento das muitas edificações 

que abrigam o tecido urbano, que actualmente se encontram desocupadas, para captar 

novas actividades ligadas por exemplo à oferta de serviços no passeio ribeirinho ou de 

edifícios habitacionais nos quarteirões junto da Av. da República. 

 

Da mesma forma urge criar condições para reverter a imagem do espaço urbano existente e 

procurar forçar a legibilidade da área, imprimindo-lhe identidade, estrutura e significado e 

configurar espaços públicos qualificados e estruturantes que fomentem a coesão social e 

para o reforço da atratividade da área. 
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Figura 12 – Área de intervenção com área do Domínio Público Ferroviário e Limite da Área de Jurisdição Portuária  

4. ESTRATÉGIA TERRITORIAL 

4.1. Enquadramento nas opções do Município  
 

A revisão em curso do plano diretor municipal (PDM) de Faro e a requalificação das zonas 

central e ribeirinha da cidade de Faro, em articulação com o programa Polis Litoral Ria 

Formosa, inserem-se numa estratégia desenvolvida pela Câmara Municipal de Faro de 

promoção do desenvolvimento sustentado do concelho e da cidade de Faro. Neste âmbito, 

um dos objetivos estratégicos é dotar a cidade de uma frente ribeirinha qualificada 

mediante intervenções integradas e integradoras que permitam contemplar várias áreas 

atualmente deficitárias de ordenamento e qualificação, como a área da estação de 

comboios, entre outras, numa lógica de complementaridade e sustentabilidade entre o 

sistema urbano e a zona ribeirinha.  

 

Faro, por todo o panorama evolutivo que tem vindo a sofrer nos últimos anos, muito por 

conta da industria turística, tendo em vista a recuperação e valorização do património 

cultural, histórico e ambiental, e a sua  transformação num ativo económico da cidade, 

considera o Município de Faro ser este o momento em que estão reunidas um conjunto de 
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condições para agir sobre o potencial que o setor tem para contribuir para o crescimento 

económico, a inclusão social e a preservação natural e cultural. 

 

A cidade que já começou a dar os seus primeiros sinais de transformação a nível 

socioeconómico, com oportunidades, com procura, e com o surgir de investidores, sente a 

necessidade de criar as condições para o desenvolvimento desse investimento valorizando o 

potencial da Cidade de Faro, da frente de mar e das actividades a essa associada. 

 

Desta metodologia decorrem uma serie de opções estratégicas assentes em modelos: 

 

a) De planeamento e ordenamento da cidade – através de uma intervenção territorial 

integrada com medidas de revitalização económica, social e cultural e de reforço da 

coesão e do potencial territorial; 

b) Do reabilitar/ regenerar o património existente – através da valorização do suporte 

físico da cidade levando a cabo obras de reconstrução, recuperação, beneficiação, 

renovação e modernização do edificado existente, das infraestruturas, dos serviços 

de suporte e dos sistemas naturais, bem como de correcção de passivos ambientais 

ou de valorização paisagística.  

c) Governação – assente na cooperação público-privado, que aponte na convergência 

de interesses em torno de parcerias para a gestão das zonas assumindo uma co-

responsabilidade na partilha de riscos/ interesses  

d) Institucional – assente numa articulação de competências em matéria de gestão das 

zonas visadas, através da elaboração de contratos de concessão de uso de áreas 

privativas.  
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Figura 13 - Estratégia esquemática das acções a desenvolver na ARU 

 

4.2. Programa estratégico de reabilitação urbana - Construir cidade 
 

A requalificação da frente ribeirinha de Faro permite que esta área possa fazer parte da 

vivência diária da população e por conseguinte parte de um processo importante de 

construção da cidade para as próximas décadas. 

Este é um processo inclusivo que pressupõe o envolvimento da sua população, dos seus 

agentes económicos e sociais, de especialistas em diversas áreas relacionadas com as 

matérias a abordar, cuja iteração deve provocar o aparecimento de dinâmicas criativas em 

torno da construção de soluções. 

 

4.3. Construção de projectos mobilizadores 
 

A frente ribeirinha é na verdade um activo diferenciador cujo programa de intervenção 

deverá incluir um conjunto de projectos que tenham capacidade para gerar sinergias e, tal 

como se referiu, assegurem a sua utilização por parte da população residentes, mas também 

possam gerar capacidade de atrair pessoas, de fora da cidade e da região. Denominam-se 

por projetos mobilizadores, por serem fruto de um processo criativo e terem a capacidade 

para gerar externalidades positivas. 
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Estes projectos surgem, em primeiro lugar, da avaliação dos activos territoriais existentes e 

da apresentação de propostas que tenham em conta os seguintes fatores estratégicos: 

 

i. Elementos emblemáticos e icónicos – a intervenção deve prever propostas que 

tenham como objectivo a criação de elementos que permitam constituir referências 

e motivos de visita por si de pessoas. Constituem os elementos ADN da proposta que 

se vier a implementar; 

 

ii. Unicidade – o parque da ria formosa encerra um conjunto de argumentos territoriais 

verdadeiramente únicos. O que se pretende é valorizar os elementos que 

actualmente são diferenciadores pela sua exclusividade, mas deseja-se ainda, que as 

novas soluções a implementar possam assegurar uma força diferenciadora à solução 

encontrada como um todo; 

 

iii. Elementos estruturantes – naturalmente que a proposta tem de incluir elementos 

estruturantes que são os que lhe conferem uma visão integrada e de conjunto. 

Estamos a falar do passadiço que percorre uma parte importante da zona de 

intervenção e também da requalificação do espaço urbano que completa essa 

intervenção até ao teatro municipal de Faro. 

 

Estes três elementos devem ser gizados num quadro de uma ampla concertação com a 

população e agentes diversos directamente relacionados com a área de modo a que as 

Fatores 

Estratégicos 

Elementos emblemáticos e 
icónicos 

       Unicidade 

          Elementos Estruturantes Soluções 

Soluções 
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soluções que resultarem do programa a efectuar possam ser uma resposta a uma maioria 

clara dos anseios e expectativas das populações. 

 

E essa resposta, tal como indica a seguinte figura, tem de garantir o carácter diferenciador 

da intervenção a efectuar. Tal circunstância passa forçosamente pela apresentação de 

propostas diferenciadoras, no quadro das políticas e projectos urbanos que temos estado 

habituados a implementar, assumirem a excelência do território, como ponto de referência 

na programação das medidas e acções, assim como a exclusividade/unicidade de algumas 

propostas que se projectem para a área. 

 

 

Figura 15 - Elementos a alavancar na Frente Ribeirinha de Faro 

 

Neste quadro, ter-se-á a preocupação de revisitar propostas anteriores, que nunca tiveram a 

oportunidade de serem concretizadas e ponderar a sua integração no quadro das soluções 

finais do plano. A requalificação da frente ribeirinha deverá promover e interligar projectos 

que hoje estão dispersos, em toda a mancha de intervenção e procurar a partir deste 

processo e dinâmica, promover propostas de ordenamento urbano para a cidade. Trata-se 

de favorecer o aparecimento de dinâmicas a partir do território de estudo até aos diversos 

pontos mais centrais da cidade, como se tratasse de uma força radial de regeneração 

FRENTE 

RIBEIRINHA 

Excelência 

(valores e 

ativos) 

Elementos 

diferenciadores 

Exclusivida

de e 

Autenticid

ade 



35 
 

urbanística, de fora em direcção ao centro da cidade – movimento centrípeto de 

regeneração urbana. 

 

Esta dinâmica em torno da requalificação urbana da cidade de Faro deve assumir o seu tripé 

diferenciador em torno dos seguintes factores: 

 

i. Escala – a cidade de Faro tem uma escala que viabiliza a existência de projectos de 

determinada dimensão e alavanca através dos mesmos outras oportunidades de 

desenvolvimento; 

 

ii. Centralidade – sendo a capital da região e sendo o centro modal mais importante da 

região, a cidade encerra uma grande capacidade em gerar fluxos de entrada e de 

saída bastante relevante, que facilitam a capacidade de atração de visitas à cidade; 

 

iii. Património – a existência de património histórico, arquitectónico e natural confere à 

cidade diversas possibilidades de desenvolvimento que têm de ser consideradas 

como elementos importantes e decisivos nos programas a propor para a frente 

ribeirinha. 

 

 

Esta é a oportunidade para a afirmação da cidade de Faro como capital da mais importante 

região turística do Pais e uma das mais relevantes da Europa.  
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Figura 17 - Visão estratégica 

 

Para isso, a sua capitalidade não pode advir apenas de decreto ou da tradição histórica, tem 

de o ser por legitimidade na concretização, pelos seus projectos inovadores, pela sua 

dinâmica económica e cultural e pela sua arquitectura e paisagem de conjunto. 

 

4.4. As opções estratégicas a desenvolver 
 

A elaboração de um programa de desenvolvimento pressupôs um processo de 

benchmarking do que tem vindo a ser concretizado em matéria de reabilitação de frentes de 

mar ou igualmente em projecto à escala da cidade de regeneração urbana. De acordo com a 

consulta a sites de referência internacional aprofundámos o nosso conhecimento nas 

seguintes experiências internacionais:  

 

• Wynwood art district – Miami - https://youtu.be/YhWPKMd0eSM; 
 

• Distillery District – Toronto - https://youtu.be/QJORjJVQSMc; 
 

• Reabilitação Urbana – Porto - https://youtu.be/re4_9blE4ts; 
 

• Waterfront Plan - Port of San Francisco - https://youtu.be/C9f58LwrM5A; 
 

FARO 

CAPITAL DO 
DESTINO 

TURÍSTICO  
DO ALGARVE 

https://youtu.be/YhWPKMd0eSM
https://youtu.be/QJORjJVQSMc
https://youtu.be/re4_9blE4ts
https://youtu.be/C9f58LwrM5A
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• Yau Tong Bay - Hong Kong - https://youtu.be/zOnvfLr5GaE; 
 

• Green City – Hamburg - https://youtu.be/VJbfQj0sNIg. 
 

Após análise de cada uma das intervenções, todas estruturantes, foi possível constatar que 

todas apostaram nos seguintes elementos como valores estruturantes das respectivas 

intervenções: 

 

i. Qualidade arquitectónica; 

ii. Adopção de soluções criativas e inovadoras; 

iii. Aposta em soluções ambientalmente sustentáveis; 

iv. Criação de elementos icónicos e diferenciadores, alicerçados nas especificidades 

territoriais de cada um; 

v. Aposta clara na revitalização das actividades económicas; 

vi. Implementação de projectos mobilizadores, capazes de criarem sinergias e 

externalidades positivas na envolvente. 

 

O desenho das opções estratégicas para a ORU foram efectuadas através da criação de uma 

matriz que contém nas diferentes linhas, os denominadores comuns de todos os projectos 

resultantes do benchmarking efetuado, e nas colunas os elementos estruturantes e 

diferenciadores deste território. 

 

A matriz que a seguir se representa, permite-nos encontrar um conjunto de soluções, que 

partem das potencialidades do território e visam atingir determinados eixos estratégicos que 

se procuram atingir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zOnvfLr5GaE
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Tabela 1 - Matriz de operacionalização da estratégia (definição das acções concretas) 

 
 ESCALA PATRIMÓNIO CENTRALIDADE 

Arquitetura    

Sustentabilidade  
Ambiental 

   

Atividades 
Económicas 

   

Elementos Icónicos e 
diferenciadores 

   

Projetos 
Mobilizadores 

   

 
 

Cada célula da matriz indica os projectos que aproveitando as características intrínsecas do 

território permitem atingir os objectivos específicos necessários para cumprir a estratégia 

delineada para a frente ribeirinha de Faro. 

 

Como resultado da aplicação da metodologia exposta anteriormente, temos o seguinte 

quadro de medidas:  

 

Tabela 2 - Exemplo de objectivos operacionais 

Arquitectura 
Sustentabilidade 

Ambiental 
Actividades 
Económicas 

Elementos 
Icónicos e 

diferenciadores 

Marcar a paisagem 
com elementos 
arquitectónicos 
relevantes 
(provendo novas 
estruturas, 
limpando 
fachadas, 
marcando com 
iluminação, etc...) 

Intervenções de 
valorização da 
paisagem 
 

Plano de acção de 
levantamento das 
actividades 
económicas 
existentes e 
propostas de 
diversificação das 
actividades 
 

Deve haver a 
preocupação por 
realizar projectos 
diferenciadores, 
que deixem marca. 
 

Promover a 
reabilitação de 
edifícios, com 
arquitectura 
qualificada 

Requalificação e 
recuperação 
ambiental de áreas 
sensíveis e 
actualmente 
degradadas 

Promover a criação 
de áreas de 
startups, e spin-offs  
 

Os grandes 
projectos 
necessitam de 
ícones para 
poderem ganhar 
escala de 
influência 
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Promover a 
qualificação e 
valorização de 
estruturas 
patrimoniais 

Promover a fruição 
da paisagem e do 
património natural 
existente, através 
da criação de locais 
de contemplação, 
de estada e de 
refúgio 

Promover o 
empreendedorismo 
e actividades 
inovadoras, 
potenciando a 
criatividade e a 
relação com as 
artes, cultura, 
moda, etc... 

Requalificação da 
zona do eixo-
central da cidade 

As opções 
arquitectónicas e 
urbanísticas 
devem constituir 
conferir 
centralidade à 
área 

   

 

Resulta deste plano de medidas, os projectos que desde já resultam como de caráter 

prioritário e estruturante, que deveram ser executados numa primeira fase da 

implementação do plano estratégico de reabilitação urbana, e são os seguintes: 

i. O passeio marítimo que liga a cintura entre a actual doca de recreio e o largo de São 

Francisco – prioridade máxima; 

ii. Projecto de requalificação da frente ribeirinha de Faro – prioridade máxima; 

iii. Projecto de requalificação do eixo-central/baixa de Faro – prioridade máxima. 

 

Estes projectos são transversais à totalidade da área de intervenção e a sua concretização é 

fundamental para assegurar a operacionalização deste plano estratégico. 

 

Figura 3 - Calendarização do programa de intervenção 

Acções 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Reabilitação	dos	edifícios

Passeio	marítimo

Passeio	ribeirinho

Requalificação	do	eixo-central/baixa	de	Faro

Passagens	aéreas	pedonais

Criação	de	espaços	culturais

Reabilitação	paisagística
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5. OPERACIONALIZAÇÃO DA ORU 

5.1. Modelos de Gestão e de Execução 

5.1.1. Modelo de Gestão 
 

Nos termos do artigo 36.º regime jurídico da reabilitação urbana, “o município, nos termos 

do n.º 1 do artigo 10.º, pode optar entre assumir diretamente a gestão de uma operação de 

reabilitação urbana ou definir como entidade gestora uma empresa do sector empresarial 

local”.  

 

Pela circunstância de não haver no perímetro de gestão do município qualquer empresa 

local cuja objecto seja a reabilitação urbana, será provavelmente mais adequado ser o 

município a comandar a implementação do programa estratégico para a reabilitação da 

frente ribeirinha. 

 

Deve por isso ser o município a centralizar as ações de reabilitação urbana e dar as 

necessárias condições de entendimento com os particulares, coordenando as atuações de 

todos os intervenientes no processo e gerindo as diversas fontes de financiamento. 

 

Neste quadro, importa dar resposta ao potencial da deste território, a frente ribeirinha de 

Faro, procurando adoptar as melhores soluções, tendo presente que será um dos projectos 

mais importantes, de iniciativa pública, da região do Algarve, para os próximos anos. 

 

O modelo proposto deverá ter como missão a coordenação, a dinamização e facilitação dos 

processos de implementação do programa estratégico de reabilitação urbana, por exemplo 

através das seguintes iniciativas: 

 

1. Acompanhar as iniciativas dos interessados, sobretudo através da implementação de 

um atendimento de proximidade que permita, o esclarecimento de dúvidas e a 

prestação de informação sobre as condicionantes e normas aplicáveis aos projetos de 
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arquitetura e engenharia, bem como a qualquer dúvida que possa subsistir para a 

reabilitação do seu património; 

 

2. Divulgar e apoiar o acesso aos incentivos que financiem acções de reabilitação e 

direitos sobre os imóveis, assim como, a implementação de novas actividades 

económica e modernização e melhoria das existentes; 

 

3. Agilizar a apreciação e gestão dos processos de controlo prévio das operações 

urbanísticas, de licenciamento e de admissão de comunicação prévia; 

 

4. Potenciar a eficiência do estabelecimento de parcerias com entidades públicas e 

privadas, bem como a gestão do património afecto. 

 

5.1.2. Câmara Municipal Faro - Entidade Gestora 
 

A CM Faro deverá fazer uso de todas as competências ao seu dispor no desenvolvimento 

deste Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. Nesta sede, deverá usar, numa ótica 

assente no princípio da proporcionalidade, todos os instrumentos de execução de política 

urbanística previstos nos artigos 54.º e seguintes do RJRU. 

 

i) Catalisação de Apoios Públicos – Fundos Municipais e Fundos Nacionais (IHRU) 

 

Por sua vez, todos os novos promotores, bem como os proprietários que pretenderem ver os 

seus imóveis reabilitados podem encontrar soluções de financiamento em parceria com a 

CM Faro, no quadro dos financiamentos que estão actualmente disponíveis. 

Ainda a Autarquia pode encontrar e desenhar soluções de financiamento cooperativo, em 

parceria com os privados de forma minimizar os esforços de financiamento público das 

intervenções a efectuar. 

 

Contudo, caberá à CM Faro, enquanto entidade gestora, a catalisação dos apoios disponíveis 

ao nível do IHRU (IFRUU 2020, “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”), bem como 
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a aplicação dos fundos para habitação social disponíveis, e eventualmente, a candidatura à 

iniciativa JESSICA e ao Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU). 

 

5.1.3. Poderes da Entidade Gestora  
 

Os poderes da entidade gestora encontram-se descritos no Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, mais concretamente nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 1 do Artigo 44.º do Decreto-

Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, assim como a capacidade para utilizar os instrumentos 

de execução de política urbanística previstos nas alíneas a) a i) do n.º 1 do Artigo 54.º do 

referido Decreto-Lei, entre as quais: 

 

I. Art.º 45.º | Controlo prévio de operações urbanísticas; 

II. Art.º 46.º | Inspeções e vistorias; 

III. Art.º 47.º | Medidas de tutela da legalidade urbanística; 

IV. Art.º 48.º | Cobrança de taxas e de compensações; 

V. Art.º 55.º | Obrigação de reabilitar e obras coercivas; 

VI. Art.º 56.º | Empreitada única 

VII. Art.º 57.º | Demolição de edifícios 

VIII. Art.º 58.º | Direito de preferência; 

IX. Art.º 59.º | Arrendamento forçado; 

X. Art.º 60.º | Servidões; 

XI. Art.º 61.º |Expropriação; 

XII. 62.º |Venda forçada; 

XIII. Art.º 64.º |Reestruturação da propriedade. 

 

Estes são os instrumentos necessários para a execução das Operações de Reabilitação 

Urbana, que a entidade gestora dispõe para o controlo das operações urbanísticas e de um 

conjunto de instrumentos de execução de política urbanística. 
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5.1.4. Modelo de Execução 
 

 Atendendo aos objetivos estratégicos a prosseguir com a implementação da ARU, 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. 

 

A política de reabilitação urbana prosseguida pelo atual regime jurídico tem, entre outras 

vocações, e em particular no âmbito das operações de reabilitação urbana sistemáticas, a 

articulação da responsabilização dos proprietários e demais titulares de direitos sobre os 

edifícios, aos quais são imputados os deveres de conservação ordinária e extraordinária dos 

imóveis e da sua reabilitação, com a responsabilidade pública de qualificar e modernizar o 

espaço público, os equipamentos e as infraestruturas. 

 

Simultaneamente, também se elege como princípio estruturante da política de reabilitação a 

complementaridade e coordenação entre os vários intervenientes, promovendo-se a 

convergência, a articulação, a compatibilização e a complementaridade entre as várias ações 

de iniciativa pública, entre si, e entre estas e as ações de iniciativa privada. 

 

Nessa medida, propõe-se o modelo de execução da operação de reabilitação urbana por 

iniciativa da entidade gestora, que é a Câmara Municipal de Faro, devendo a mesma ser 

desenvolvida no âmbito da unidade de execução através de iniciativas próprias ou de 

parcerias com entidades privadas, mediante a oportunidade e a natureza da intervenção. 
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5.1.5. Instrumentos de Execução  
 

No âmbito da Operação de Reabilitação Urbana podem ser utilizados os instrumentos de 

reabilitação urbana previstos nos artigos 54.º a 59.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, cuja aplicação se descreve nos tópicos abaixo. 

 

a) Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas 

A entidade gestora pode impor ao proprietário de um edifício ou fração a obrigação de o 

reabilitar e o prazo para a sua conclusão. No caso de incumprimento, pode esta entidade 

tomar posse administrativa para dar execução imediata às obras nos termos do disposto nos 

artigos 107.º e 108.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

A imposição da obrigação de reabilitar visa a restituição das características de desempenho e 

segurança funcional, estrutural e construtiva dos imóveis, podendo ser determinada na 

sequência da realização de vistorias pela entidade gestora. 

 

b) Empreitada Única 

A entidade gestora, na qualidade de representante dos proprietários, será responsável por 

contratar e gerir a empreitada, caso não se verifique a oposição à sua realização por parte 

dos proprietários. 

 

O recurso a este instrumento de política urbanística deverá ser avaliado casuisticamente, de 

acordo com a análise das características e historial da operação urbanística em causa, 

devendo apenas ser acionado no caso de todos os proprietários dos imóveis envolvidos 

estarem de acordo quanto a todos os aspetos da empreitada (características do projeto, 

prazos de execução, valor da empreitada, condições de pagamento, entre outros). 

 

O lançamento da empreitada depende do cumprimento dos requisitos legais para o efeito, 

designadamente a notificação a cada um dos proprietários e demais interessados, que 

identifique o tipo de obras a realizar, os custos e os prazos previsíveis, a possibilidade de 
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realojamento durante o período de execução das obras e a indicação do prazo para 

pronúncia. 

 

Caso se verifique a oposição dos proprietários à sua representação pela entidade gestora, 

ficam os mesmos obrigados a contratar com o Município as respetivas obrigações em sede 

do processo de reabilitação, designadamente em matéria de prazos para efeitos de 

licenciamento ou de comunicação prévia e para a execução das obras. 

 

c) Demolição de Edifícios 

O recurso ao instrumento da demolição de edifícios depende da determinação da verificação 

dos seguintes pressupostos legais: 

 

i)Ausência dos requisitos de segurança e salubridade indispensáveis ao fim a que se destina 

o imóvel; 

 

ii) A reabilitação do edifício seja técnica ou economicamente inviável. 

 

d) Direito de Preferência 

A entidade gestora pode exercer o seu direito de preferência, aquando da transmissão a 

título oneroso, entre particulares, de terrenos, edifícios ou frações situadas em áreas de 

reabilitação urbana. 

 

Este direito apenas pode ser exercido caso se considere que o imóvel deve ser objeto de 

intervenção no âmbito da operação de reabilitação urbana, discriminando na declaração de 

preferência, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual pretende 

executá-la. 

 

e) Arrendamento Forçado 

A entidade gestora pode recorrer ao instrumento do arrendamento forçado nos casos em 

que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

i) A entidade gestora tenha tomado a posse administrativa do imóvel e executado as obras; 
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ii) No prazo máximo de quatro meses a contar da conclusão das obras pela entidade gestora, 

o proprietário não proceda ao pagamento integral das despesas incorridas por aquela, ou 

não der de arrendamento o edifício ou a fração por um prazo mínimo de 5 anos, afetando as 

rendas ao pagamento das despesas. Verificando-se as condições acima enunciadas, a 

entidade gestora poderá arrendar o imóvel, mediante concurso público, pelo prazo de 5 

anos. 

 

f) Servidões 

Podem ser constituídas as servidões administrativas necessárias à reinstalação ou ao 

funcionamento de atividades na zona de intervenção, as quais podem ser definitivas ou 

temporárias. 

 

g) Expropriações 

O recurso à expropriação pode ocorrer quando se verifique uma das seguintes 

circunstâncias: 

 

1. Os terrenos, os edifícios ou as frações sejam necessários à execução da operação de 

reabilitação urbana; 

 

2. Os proprietários não cumprem a obrigação de promover a reabilitação dos seus 

imóveis ou declarem que não podem ou não querem realizar as obras e trabalhos 

impostos; 

 

3. O proprietário requeira a expropriação, por se opor ao arrendamento forçado. 

 

Os procedimentos de expropriação estão sujeitos ao disposto no Código das Expropriações 

com as especificidades previstas no RJRU, nomeadamente no que respeita ao direito de 

preferência dos expropriados sobre a alienação se a expropriação se destinar a permitir a 

reabilitação de imóveis para a sua colocação no mercado. 
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h) Venda Forçada 

Em alternativa à expropriação, pode-se recorrer à venda forçada do edifício ou das frações 

quando se verifique uma das seguintes situações: 

 

1. Os proprietários não cumpram a obrigação de reabilitar; 

 

2. Os proprietários respondam à notificação para a realização de obras, alegando que 

não podem ou não querem realizar os trabalhos determinados. 

 

Este instrumento de política urbanística para além de não implicar a afetação direta de 

recursos municipais, permite sustentar o fundo de investimento imobiliário, mediante o 

exercício de direito de preferência ou a aquisição em hasta pública. 

 

i) Reestruturação da Propriedade 

Poderá recorrer-se ao instrumento de reestruturação da propriedade para efeito de 

reordenamento urbano, designadamente quando se pretenda criar arruamentos e outros 

espaços públicos, consolidar frentes urbanas ou reconstruir ou remodelar prédios urbanos 

dissonantes. Pode ser promovida a reestruturação da propriedade de um ou mais imóveis, 

expropriando por utilidade pública. Nas situações em que a reestruturação da propriedade 

inclua mais do que um edifício ou terreno, deve ser apresentada aos proprietários uma 

proposta de acordo para estruturação da compropriedade sobre os edifícios que 

substituírem os existentes, antes de iniciar o procedimento de expropriação. 

5.1.6. Outros Instrumentos de Execução  
De acordo com o definido no art.º 65.º do RJRU a Câmara pode requerer a determinação do 

nível de conservação de um prédio urbano, ou de uma fracção, que se encontre dentro da 

ARU ainda que não estejam arrendados, nos termos definidos em diploma próprio.    

Os níveis de conservação são as constantes no ponto 2 do art.º 5º do D.L. n.º 266-B/2012 de 

31 de Dez. e são os seguintes: 
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Tabela 3 - Estado de conservação dos edifícios nos termos da Lei 

Nível Estado de Conservação 

5 Excelente 

4 Bom 

3 Médio 

2 Mau 

1 Péssimo 

 

A determinação do nível de conservação é válida por 3 anos. 

Caso seja atribuído a um prédio um nível de conservação 1 ou 2, deve ser agravado a taxa do 

IMI, nos termos legalmente previstos para os edifícios degradados. 

 

5.2. Prazo de Execução 
 

O âmbito temporal da operação de reabilitação urbana é de 15 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 CMF, enquanto entidade gestora da ORU, elaborará um relatório de 

monitorização da operação de reabilitação em curso, e submetê-lo-á à Assembleia 

Municipal.  

 

A cada cinco anos de vigência da ORU, a CMF deverá ainda submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da operação, acompanhado, se 

for caso disso, de uma proposta de alteração.  

 

Todos os relatórios serão divulgados publicamente na página da CMF na internet. 

 

 

 

 



49 
 

5.3. Apoios Municipais 
 

Para o apoio à realização de operações urbanísticas no âmbito da estratégia de reabilitação 

urbana, será incluído, nos termos da Lei, no Regulamento e Tabela de Taxas do Município de 

Faro um regime especial de isenção para as intervenções de reabilitação tipificadas no 

regime legal em vigor das seguintes taxas municipais, a vigorar para as diferentes unidades 

de intervenção da ORU da Frente Ribeirinha, a saber: 

 

 

A entidade gestora deverá assegurar também a criação de mecanismos que garantam o 

apoio às ações de reabilitação, quer na vertente de informação quer na de tramitação 

processual, de modo a facilitar e promover as ações, apoiar candidaturas, divulgar os 

incentivos de caráter fiscal e financeiro disponíveis e apoiar a montagem do modelo 

económico das operações. 

 

A CM Faro deverá disponibilizar igualmente aos promotores de acções de reabilitação na 

Área de Reabilitação Urbana da frente ribeirinha de Faro, um conjunto de critérios 

orientadores e metodológicos de reabilitação de edifícios, que sirvam de enquadramento à 

estratégia técnica de reabilitação. 

5.4. Incentivos Fiscais 
 
A Área de Reabilitação Urbana da Frente Ribeirinha de Faro consagrará, nos termos do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), os benefícios fiscais previstos na Lei, embora com 

algumas alterações em função das unidades de intervenção, conforme se pode verificar no 

capítulo seguinte: 

 

Definição da taxa  Apoio 

Taxas referentes ao licenciamento, comunicação prévia e 
autorização das operações urbanísticas 

Isenção 
 

Taxas referentes à emissão de alvarás 

Taxas devidas por ocupação do espaço público e publicidade Isenção 

Taxa Municipal de Urbanização Redução de 50% 

Taxas pela realização de vistorias Isenção 
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Tabela 4 - Benefícios fiscais no quadro das ORU`s 

PRÉDIOS URBANOS OBJECTO DE REABILITAÇÃO, NO ÂMBITO DO ART.º 45º DO EBF 

IMI 

Isenção de 3 anos, após a reabilitação, renovável por 5 anos no caso de 

imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 

própria e permanente 

IMT 

- Isenção, se nos 3 anos posteriores à compra do imóvel, inicie obras de 

reabilitação; 

 

- Isenção na 1ª transmissão (venda) do imóvel reabilitado, para 

arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e 

permanente 

INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA, NO ÂMBITO DO ART.º 71º DO EBF 

IRS 

Rendimentos prediais, tributados à taxa de 5%, aplicável nas ARU`s com 

estratégia de reabilitação 

Dedução à coleta de 30% dos encargos, até ao limite de 500€ 

Mais-valias à taxa de 5% aquando da venda de prédio reabilitado 

IVA À TAXA REDUZIDA, NO ÂMBITO DA VERBA 2.23 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA 

IVA Taxa de 6% em empreitada de reabilitação (materiais e mão-de-obra) 

 

A actual legislação confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos 

sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos 

fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, 

sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural, nos termos 

das alíneas a) e b) do artigo 14.º do RJRU. 

 

A existência de um quadro de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o 

património (IMI, IMT) constitui um dos aspectos fundamentais que o município tem, no 

quadro da ARU, que se obrigar, nos termos da Lei. 

 

A Área de Reabilitação Urbana da Frente Ribeirinha de Faro terá, nos termos do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), a atribuição dos seguintes benefícios fiscais: 
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5.5. Programa de financiamento 

5.5.1. Soluções de financiamento 
 

Existe uma série de soluções de financiamento que podem ser mobilizados para as ações de 

reabilitação urbana a desenvolver no quadro da ORU da frente ribeirinha que contempla: 

i. Incentivos públicos municipais; 

ii. Incentivos públicos nacionais; 

iii. Outros instrumentos de financiamento. 

 

ii. Incentivos públicos nacionais 

Os programas nacionais de apoio à reabilitação urbana, através de instrumentos de 

comparticipação e financiamento dessas ações, são geridos pelo Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU), sendo que a lógica dos programas existentes são os 

representados na seguinte figura: 

 

 

Figure 4 - Relação entre o tipo de promotores de oferta habitacional, rendas e instrumentos de apoio financeiro 
mobilizáveis 
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Neste quadro, os programas mais directamente vocacionados e relacionados com a 

reabilitação urbana são os seguintes: 

 

 IFRRU 2020  

O IFRRU 2020 é um instrumento criado no âmbito do Portugal 2020, tem como objectivo o 

financiamento de operações de reabilitação urbana incidentes nas ARU delimitadas pelos 

municípios. 

 

O IFRRU 2020 disponibiliza empréstimos em condições mais favoráveis face às do mercado, 

para a reabilitação integral de edifícios, destinados à habitação ou a outras atividades, 

incluindo as soluções integradas de eficiência energética mais adequadas no âmbito dessa 

reabilitação 

 

Estas condições mais vantajosas, em termos de taxas de juro, maturidades e períodos de 

carência, resultam da, nomeadamente fundos europeus do Portugal 2020 (FEDER e Fundo 

de Coesão), através de todos os programas operacionais regionais (PO Norte 2020, PO 

Centro 2020, PO Lisboa 2020, PO Alentejo 2020, PO CrescAlgarve 2020, PO Açores 2020, PO 

Madeira 14 - 20) e do programa operacional temático Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos (PO SEUR), e empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do Banco 

de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB), disponibilizados pelas Entidades Gestoras 

Financeiras selecionadas para a concessão destes empréstimos. 

Pode candidatar-se ao IFRRU 2020 qualquer entidade, singular ou colectiva, pública ou 

privada, devendo cumprir os critérios gerais de legibilidade definidos no guia de beneficiário 

do IFRRU. 

 

Num único pedido de financiamento, o candidato pode apresentar o seu projeto de 

investimento como um todo, reunindo as componentes da reabilitação urbana e as 

componentes de eficiência energética. 
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O IFRRU 2020 pode apoiar as seguintes operações: 

 

a) Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso 

de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 

(DL.º 266-B/2012, de 31 de dezembro), dentro de ARU; 

b) Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas que pode incluir a 

construção e a reabilitação de edifícios e do espaço público; 

c) Reabilitação integral de edifícios de habitação social, dentro de ARU; 

d)  Reabilitação de fracções privadas inseridas em edifícios de habitação social que 

sejam alvo de reabilitação integral, Inserido no Plano de acção integrado para as 

comunidades desfavorecidas (PAICD); 

e) Reabilitação de espaços públicos, desde que associada a acções de reabilitação do 

conjunto edificado de habitação social envolvente, em curso ou concluídas há 5 anos 

ou menos, condicionada aos territórios referidos no ponto 6 do guia do beneficiário 

do IFRRU 2020, Inserido no PAICD. 

 

Os edifícios reabilitados podem destinar-se a qualquer uso, nomeadamente habitação, 

atividades económicas e equipamentos de utilização colectiva. 

 

Paralelamente serão apoiadas as intervenções em eficiência energética concretizadas no 

âmbito do projeto de reabilitação urbana de edifícios de habitação, que sejam identificadas 

em auditoria energética realizada para este efeito. 

 

Serão também apoiados os proprietários, de natureza privada, detentores de frações em 

edifícios de habitação social que sejam objeto de reabilitação integral no âmbito de Plano de 

Ação Integrada para Comunidades Desfavorecidas desenvolvido pelo Município. 

 

O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo-se 

os condomínios. 

 

As operações a financiar devem demonstrar viabilidade e gerar receitas líquidas positivas 

suficientes para amortizar o valor do financiamento do investimento. 
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O IFRRU 2020 pondera e concretiza as conclusões e recomendações das avaliações ex-ante 

desenvolvidas para o efeito. 

 

 Iniciativa JESSICA 

 

A iniciativa JESSICA consiste em Fundos Comunitários & capitais do BEI, em projetos de 

regeneração urbana, mediante empréstimos. 

No Algarve a sua gestão é responsabilidade do Turismo de Portugal. 

Destinam-se a Empresas e pessoas colectivas sem fins lucrativos. 

Os projetos têm que se enquadrar em programas Integrados de Desenvolvimento Urbano: 

empreendimentos ou actividades turísticas, comerciais, culturais ou de lazer, e projetos 

empresarias que potenciem a fruição dos espaços públicos e património em centros 

históricos. 

Empréstimos até 75% do investimento, com um prazo de 15 anos, 4 anos de carência e 

spread muito baixo.  

 

 1º Direito – Programa de Apoio ao Direito à Habitação 

Este é um programa considerado central no âmbito das políticas de habitação, e que tem 

por objetivo garantir o acesso a uma habitação adequada e a condições de vida dignas aos 

agregados familiares em situação de grave carência habitacional. Assentará na concessão de 

apoio financeiro, combinando diferentes modalidades de financiamento, aos atores públicos 

e assistenciais locais (municípios, empresas municipais, IPSS), para disponibilização de um 

leque diverso de soluções habitacionais a valores acessíveis ao universo dos destinatários 

(com enfoque na renda apoiada) e para a qualificação do seu parque habitacional 

degradado, cobrindo:  

 Reabilitação de imóveis de que são proprietários; 

 Aquisição e reabilitação de imóveis para habitação; 

 Arrendamento de prédios ou frações autónomas de prédios urbanos destinados à 

habitação; 

 Aquisição de terrenos e construção de empreendimentos habitacionais, em caso 
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excecionais relacionados com comprovada insuficiência de oferta de habitação 

disponível em determinada área territorial.  

Em paralelo, deve ser assegurada a coerência com outros instrumentos de apoio às famílias 

(apoio à renda, apoio técnico e social, como o Rendimento Social de Inserção), no sentido de 

consolidar as respetivas soluções habitacionais.  

 Programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”  

Este programa tem como objetivo o financiamento de operações de reabilitação de edifícios 

com idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento em 

regime de renda condicionada. 

 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando com o apoio 

financeiro do Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho 

da Europa. Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, de 

natureza privada ou pública, que sejam proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a 

reabilitar, ou que demonstrem serem titulares de direitos e poderes sobre os mesmos que 

lhes permitam onerá-los e agir como donos de obra no âmbito de contratos de empreitada. 

 

 Reabilitar para Arrendar - RPA – Financiamento para Intervenções de Reabilitação 

Urbana 

 

Empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento de Intervenções em Áreas de 

Reabilitação Urbana, ou quando estas não existam, para a reabilitação de Edifícios 

enquadráveis no Regime Especial de Reabilitação Urbana, estabelecido no artigo 77o-A do 

Decreto-Lei n.º 307/2009, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.  

Reabilitação ou reconstrução de edifícios, ou ainda construção de novos edifícios para 

preenchimento de tecido urbano antigo, cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos 

fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada.  
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Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que 

ocorram no âmbito de uma operação de reabilitação urbana sistemática.  

Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso público, 

incluindo residências para estudantes.  

5.5.2. Apoios Municipais  
 

Deverá ser prestado apoio aos procedimentos administrativos próprios da instrução de 

processos de licenciamentos de operações urbanísticas ou de Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana candidaturas, assim como apoio técnico nas áreas da arquitetura e 

engenharia às obras de reabilitação consideradas de escassa relevância urbanística ou 

isentas de licenciamento municipal, nomeadamente pelo apoio com recurso a suportes 

gráficos, aconselhamento para técnicas e métodos de construção, seleção e escolha de 

materiais. 

 

Sugere-se ainda que sejam criadas a “Bolsa de projetistas e consultores, prestadores de 

serviços de empreitadas e fornecedores de materiais de construção”, informação disponível 

nos serviços físicos e nos sites da CM de Faro. 

5.5.3. Outras estratégias de Financiamento 
 

O grande desafio existente no que respeita à implementação do programa estratégico de 

reabilitação urbana da frente ribeirinha de Faro, é procurar garantir a sustentabilidade das 

intervenções. Quer isto dizer que deve ser a própria ARU a promover vontades de 

investimento privado e a gerir, também, os fluxos financeiros necessários de modo a poder 

ela própria investir no território. Esse propósito obriga naturalmente a uma estratégia clara 

de concertação com os diversos interesses presentes no território, com uma estratégia 

muito clara de intervenção que, entre outras, pode ser implementada através das seguintes 

possibilidades: 
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a) Primeiro Nível de Financiamento – Ação Privada – Proprietários dos Imóveis 

 

Uma das intervenções a proceder será solicitar um esforço financeiro na reabilitação dos 

imóveis por parte dos seus proprietários. Depois de um levantamento efectuado à situação 

dos edifícios e após elaboração de programa de prioridades de intervenção, deverão ser 

estabelecidos contactos com os proprietários de modo a incentivá-los a iniciarem a 

reabilitação dos seus imóveis. 

 

Neste quadro, naturalmente que o papel da entidade pública estará mais focada para a 

intervenção no espaço público, que naturalmente terá repercussões positivas no sentido de 

alavancar o investimento realizado pelos proprietários. 

 

b) Segundo Nível de Financiamento – Fundos provenientes da Promoção Imobiliária (dos 

proprietários atuais ou de parceiros) – Ação Mista – Parcerias Público-Privadas 

 

Atendendo que uma parte da ARU pertence a uma área que tem uma perspectiva imobiliária 

bastante relevante, a ideia será que a entidade gestora, sempre que se justificar, poderá 

desenvolver ações de expropriação de determinados imóveis (armazéns degradados, 

construções ilegais, casas abarracadas) e aí negociar a construção com o 

promotor/regulador (ou colocar esses imóveis no mercado), com salvaguarda dos 

mecanismos concursais, gerando assim a liquidez necessária à subsidiação dos proprietários 

privados carenciados e ao melhoramento dos espaços públicos. Este modelo de Parceria 

Público-Privada visando a regeneração urbana deverá ser fomentado, adicionando-se um 

elevado grau de certeza quanto ao conteúdo das intervenções possíveis e a garantia de uma 

aprovação célere dos processos de licenciamento (se necessários). 

 

As mais-valias fundiárias decorrentes das iniciativas descritas anteriormente devem ser 

integralmente reinvestidas na realização das diversas operações de reconversão urbanística. 

 

Neste nível, a entidade gestora deverá exercer um papel de regulação e de promoção das 

diversas iniciativas, pelo que deverá fomentar a criação das parcerias necessárias, tendo em 
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vista a catalisação dos investimentos e a convergência de interesses, nos diversos sectores 

de atividade económica. 

 

Sublinha-se o facto destas parcerias (designadamente, concessão urbanística, administração 

conjunta, empreitada única ou contrato de reabilitação urbana) poderem estender-se para 

além da área de intervenção. 

 

c) Terceiro Nível de Financiamento – Ação Pública – Instrumentos de Financiamento Público 

Inovadores 

 

Quando se fala em sustentabilidade financeira da operação de reabilitação urbana e na 

minimização dos fundos públicos alocados ao financiamento da mesma, tal não significa que 

a intervenção pública seja totalmente descorada. Na verdade, há um manifesto interesse 

público da coletividade na reabilitação da frente ribeirinha.  

 

O financiamento de algumas das intervenções podem ser efectuados através dos seguintes 

mecanismos: 

 

1. Financiamento dos Espaços Públicos e das Infraestruturas Essenciais por via da 

Transferência de Fundos provenientes das Taxas Urbanísticas incidentes sobre 

construção nova; 

2.  Constituição de Fundos de compensação através de Mecanismos Perequativos com 

o objetivo de receber e pagar as compensações devidas pela aplicação daqueles 

mecanismos para a compensação dos Proprietários de Imóveis situados na Área de 

Reabilitação Urbana; 

3. A faculdade de construir e de edificar é inerente ao direito de propriedade privada. O 

plano administrativo condiciona, no entanto, essa esfera de liberdade privada, tendo 

em vista um eficiente ordenamento do território. 

 

As opções públicas de ordenamento territorial devem, no entanto, ser justificadas e 

proporcionadas, salvaguardando-se as posições relativas entre proprietários, o que implica o 

necessário desencadeamento de mecanismos perequativos de compensação. 
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Estas cedências edificatórias são, no entanto, condicionadas à prossecução do interesse 

público, tendo o cedente direito de reversão sobre as parcelas cedidas sempre que haja 

desvio de utilização, e medidas numa ótica estritamente objetiva. 

 

A perequação de benefícios e encargos em planos urbanísticos constitui um mandamento 

fundamental decorrente do princípio constitucional da igualdade. 

 

5.6. Controlo das operações urbanísticas 
 

a) Licenciamento e admissão de comunicação prévia de operações urbanísticas 

O sucesso da execução da presente operação de reabilitação urbana depende, em certa 

medida, da realização das operações urbanísticas de reabilitação urbana pelos investidores 

particulares e, consequentemente, da velocidade e eficácia dos respetivos procedimentos de 

licenciamento, de admissão de comunicação prévia e de autorização de utilização de 

edifícios. 

 

Com esse objetivo, no âmbito dos procedimentos de controlo preventivo das operações 

urbanísticas, deverá ser constituída uma comissão de apreciação, para efeitos da consulta às 

entidades externas ao Município, nos termos previstos no art.º 50.º do RJRU. 

 

A constituição da comissão de apreciação tem a virtualidade de se reunirem 

simultaneamente todas as entidades externas ao Município que devam pronunciar-se, nos 

termos da lei, sobre os pedidos de realização de operações urbanísticas, evitando eventuais 

atrasos dos prazos de apreciação dos pedidos e de emissão de pareceres e assegurando a 

imediata resolução de eventuais divergências e a concertação de posições. 

 

b) Inspeções e vistorias 

Deve ser promovida a realização de inspeções e de vistorias de fiscalização relativamente 

aos imóveis localizados na área de reabilitação urbana, nos termos do disposto nos artigos 

95.º e 96.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

559/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. 
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A realização destas ações é essencial para o controlo do dever de conservação periódica do 

edificado, bem como para a identificação de anomalias que devam ser corrigidas mediante a 

realização de obras. 

 

Na sequência da realização de inspeções e vistorias, podem igualmente ser aplicados dois 

outros importantes instrumentos de política urbanística: 

 

1. Requerimento da determinação do nível de conservação dos imóveis, ainda que não 

estejam arrendados, nos termos estabelecidos no Novo Regime do Arrendamento 

Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, e respetivos regimes 

complementares e consequente eventual agravamento da taxa do imposto municipal 

sobre imóveis, nos termos legalmente previstos para os edifícios degradados, quando 

seja atribuído a um imóvel, em sede da determinação do nível de conservação, um 

nível 1 ou 2; 

 

2. Identificação dos prédios ou frações devolutas, designadamente para efeitos da 

aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de Agosto. 

 

c) Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística 

A entidade gestora exercerá as suas competências em matéria de aplicação das medidas de 

tutela da legalidade urbanística relativamente aos imóveis localizados na área de 

reabilitação urbana, previstas nos artigos 100.º a 109.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação. 

 

d) Cobrança de taxas e de compensações 

No âmbito da cobrança de taxas e de compensações, aconselha-se a aprovação de um 

regime especial de isenção de taxas municipais aplicável a todas as operações urbanísticas 

sujeitas a informação prévia, licenciamento, admissão de comunicação prévia e autorização 

de utilização, aplicável aos imóveis situados na ARU. 
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Este regime de isenção visa, em conformidade com o disposto no art.º 67.º do RJRU, 

incentivar a realização das operações urbanísticas. 

O citado regime de isenção deve vigorar até ao final do prazo de execução da presente 

operação de reabilitação urbana. 

6. UNIDADES DE INTERVENÇÃO 
 

Um dos objetivos prosseguidos na presente estratégia de reabilitação urbana (ERU), assenta 

na reabilitação de uma área estratégica que tem uma localização muito privilegiada cujo 

desenvolvimento é fulcral para a projeção futura da cidade de Faro.  

 

A cidade e o concelho têm em braços, um dos mais importantes desafios para os próximos 

tempos em toda a região do Algarve. A reabilitação da cintura ribeirinha de Faro constitui 

um desafio bastante ambicioso, que não só promoverá o reencontro da cidade com um dos 

seus principais ativos territoriais, que é a Ria Formosa, como também será por si, um polo 

gerador de visitas que consubstanciará o papel de capital de a cidade ainda não o soube 

desempenhar na perfeição. 

 

A metodologia proposta para a implementação do PERU implica que toda a ARU seja 

trabalhada como um todo, não deixando de atender às diferentes especificidades que tem 

este território. Tal circunstância implica assumir que cada parte deste território tem a sua 

função no seu todo e por essa circunstância deve ter um foco operacional específico. 

 

É no quadro do n.º 3 do art.º 33 do DL 307/2009 (regime jurídico da reabilitação urbana), 

republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto, que podem ser delimitadas unidades de 

execução, sendo necessário para o efeito a definição de objectivos específicos para cada 

uma delas. A legislação obriga ainda a que as mesmas sejam delimitadas em planta cadastral 

com os limites físicos do espaço urbano, bem definidos. 
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Figura 18 - Unidades de Intervenção da ORU da Frente Ribeirinha 

 

Pretende-se assim, nos termos da lei “assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso, a 

justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos e a coerência na 

intervenção, bem como a possibilitar uma intervenção integrada em vários imóveis que 

permita uma utilização racional dos recursos disponíveis e a criação de economias de 

escala”. 

 

Como se pode verificar através da análise da legislação em vigor verificamos que faz sentido 

a delimitação destas unidades, sempre que se pretenda uma intervenção específica e 

direcionada para uma parte concreta do território, que é o caso. 

Criaram-se, com base nestes pressupostos, 4 unidades de intervenção em que cada uma 

delas encerram características urbanas e funcionais muito específicas mas que garantem a 

articulação estratégica com o todo. 

 

Implica esse pressuposto que a intervenção será orientada para toda a ARU e não para 

espaços internos específicos. Contudo isso não impede a criação, como se referiu, de 
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unidades de intervenção específicas. Não há sequer contradição neste procedimento, 

porque as unidades de intervenção podem ser analisadas apenas como áreas territoriais que 

se estudam mais aprofundadamente tendo em vista determinados objetivos, o que é a 

perspetiva deste programa estratégico. Isto é, no quadro deste programa estratégico a 

execução integrada da unidade de intervenção não é obrigatória, embora, sempre que 

possível, seja desejável. 

 

Importa desde já clarificar que um dos objetivos das unidades de intervenção é o de 

aprofundar as soluções financeiras de concretização, o modelo de gestão, a mobilização dos 

agentes e a eventual interligação de interesses públicos com a dinâmica privada no quadro 

de algumas iniciativas nelas consideradas. 

 

Assim, o sistema de intervenção será sempre aberto, a todo o tempo, para a totalidade da 

ARU, sendo desenvolvidas as iniciativas que oportunamente sejam passíveis de desencadear, 

estejam elas inseridas ou não em unidades de intervenção específicas, as quais se passam a 

apresentar a seguir. 

 

Este é fundamentalmente um documento pelo qual a entidade gestora, a Câmara Municipal 

de Faro, se guiará na gestão da ORU sistemática na implementação das diferentes soluções, 

mas também no quadro do financiamento, calendarização e na articulação com os 

diferentes agentes envolvidos no processo. 

 

6.1. Unidade de Intervenção 1 

6.1.1. Delimitação e caracterização  
A área afecta a esta unidade de execução inclui  a área da linha férrea que atravessa toda a 

área da ORU, o porto de recreio de Faro e a área adjacente a Norte onde se localiza o Hotel 

Eva e o Terminal Rodoviário do Próximo. 
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Figura 5 - Delimitação da Unidade de Intervenção 1 

 

6.1.2. Diagnóstico da situação actual 
O território afecto a esta unidade de intervenção ocupa uma área estratégica, que ao longo 

dos tempos tem gerado mais debate relativamente ao seu papel na cidade. Na verdade, a 

opinião pública esgrima em diversos fóruns e momentos argumentos relativamente à 

continuidade, ou não, da infra-estrutura ferroviária naquele local. A questão reside em 

muitos entenderem que constitui uma barreira que impede a proximidade e a vivência mais 

directa da cidade com a Ria Formosa. E outros defenderem que mesma é a património da 

cidade e a sua função e localização é estratégica para Faro. 

A realidade é que a cidade ao longo dos tempos não tem conseguido encontrar soluções no 

sentido de ultrapassar a barreira existente, pelo que a criação de projectos que visem essa 

proximidade têm sido sistematicamente adiados. 

 

6.1.3. Edificado e espaço público 
Pelos motivos expressos no ponto anterior esta área, não obstante ter uma localização 

bastante privilegiada, pela ausência: de projectos e de dinâmicas que atraiam; de segurança 

e conforto; de pessoas e vivências, acabou por ser uma área periférica da cidade, 

marginalizada e com áreas vandalizadas. 
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1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

Figura 20 - Imagens da UI 1 (1 – Vista aérea do cais de embarque; 2 – Linha Ferroviária; 3 – Passagem de nível junto à Ria 
Formosa; 4 – Espaço público junto às muralhas; 5 – Cais de apoio às embarcações de pesca artesanal; 6 – Estrada do 
passeio ribeirinho; 7 – Armazéns na estrada do passeio ribeirinho; 8 – Armazéns junto à linha do caminho de ferro) 
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No levantamento fotográfico efectuado, é visível a necessidades de uma urgente 

requalificação do espaço público, das infraestruturas e do património edificado. 

Apesar destas necessidades, o grande desafio nesta unidade de intervenção é encontrar 

uma solução que minimize o impacto imposto pela linha de caminho de ferro e repor a 

relação á muito perdida entre a Cidade e a Ria. 

 

Condicionantes 

Os diferentes IGT`s em vigor classificam a UE 1 da seguinte forma: 

 

i. PDM – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2, cujos objectivos são os 

seguintes: 

 A UOP da zona ribeirinha de Faro delimitada na planta de síntese, é 

constituída por terrenos públicos e privados destinados à instalação do novo 

parque público ribeirinho, do passeio ribeirinho e ainda à reconversão urbana 

da zona ribeirinha da cidade. 

 

ii. Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa para as áreas edificadas 

estabelece enquadra-as nas zonas de protecção complementar tipo II e nas áreas não 

edificadas enquadra-as na área costeira e lagunar tipo II: 

 As áreas de protecção complementar do tipo II integram espaços com 

características essencialmente urbanas, turísticas e de infra-estruturas, em 

que a importância dos valores naturais presentes é menos significativa e a sua 

sensibilidade ecológica é média ou baixa. Esta classificação remete para a 

aplicação do PDM o que significa que não pode ser feita qualquer alteração 

ao existente actualmente sem a aprovação de um plano de pormenor; 

 

iii. Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Vilamoura – Vila Real de Santo António: 

 Áreas de enquadramento - são constituídas por áreas de grande importância 

do ponto de vista ambiental e paisagístico, cujo objectivo é a sua valorização 

ambiental e a criação de espaços públicos predominantemente não 

construídos. 
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A UI1 abrange ainda áreas do Domínio Público Ferroviário, sendo que a Câmara de momento 

encontra-se em processo de negociação das áreas possíveis de serem concessionadas com a 

IP Património para o Projeto de requalificação do Passeio Ribeirinho de Faro. 

Esta UI está ainda dentro de parte do Limite da área de Jurisdição Portuária da Docapescas 

(Anexo ao DL 16/2014, de 3 de Fev.)  

6.1.4. Proposta de Intervenção 
Esta unidade de intervenção tem um desafio bastante ambicioso que passa por encontrar 

soluções de modo a aproximar a cidade ao seu mais importante activo territorial que é a Ria 

Formosa, como forma de materializar esta estratégia propõem-se as seguintes intervenções: 

 

  Construção do passeio marítimo  

Este projeto será materializado sob a forma de um passadiço situado na cintura exterior 

da linha de caminho-de-ferro, em domínio público hídrico, que visa garantir o contacto 

mais directo com a Ria Formosa e a contemplação de uma paisagem verdadeiramente 

impar. 

No passadiço serão criados 3 postos de amarração, que vai garantir à cidade uma 

melhoria significativa, quer pelo aumento dos postos de amarração, quer pela melhoria 

do serviço que se vai prestar por parte das marítima-turísticas. Esta circunstância 

permitirá aumentar o perfil da oferta e da procura turística na cidade. 

Este projeto vai permitir o aparecimento de 2 pontos de apoio às atividades económicas 

de salinicultura e aquicultura, sob a forma de centros de interpretação e de divulgação 

das atividades tradicionais endógenas que funcionarão como zonas de estada para os 

visitantes. Estes pontos terão a função de difundir informação e conhecimento de 

práticas que incrementem a consciencialização e o reconhecimento da importância da 

zona protegida da Ria Formosa e a conservação do património natural através de 

atividades lúdicas e pedagógicas. 

Preve-se ainda, dado que se irá construir novos pontos de amarração de embarcações de 

recreio, a edificação de uma infra-estrutura de apoio a esses usos. É intenção do 

município promover contacto com os proprietários de uma edificação, localizada junto 

ao cais Neves Pires, que se encontra devoluta e degradada de forma a poder ser 

reabilitada, nos termos previstos no Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 

Formosa. 
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Por fim, associado ao passadiço surgem dois atravessamentos sobre a linha de caminho 

de ferro que irão permitir o acesso ao mesmo. 

 

 Requalificação do Passeio Ribeirinho de Faro 

O principal objetivo deste projeto é a requalificação de um espaço público de proximidade, 

numa zona da cidade atualmente desqualificada e desprovida de espaços desta natureza, 

contribuindo também para a valorização e diversificação dos espaços públicos da cidade. 

Este projeto vai permitir reordenar o espaço, está previsto a criação de um passeio pedonal 

de um passeio ciclável e uma via automóvel de acesso, vai permitir dotar o espaço hoje 

marginalizado com infraestruturas, mobiliário urbano atribuindo-lhe uma função de recreio 

e lazer.  

A requalificação de toda a faixa que vai desde a área da doca de recreio até à zona tardoz do 

Teatro Municipal visa a requalificação de toda essa área procurando propor novos 

pavimentos e projecto de espaço público para este corredor, tendo ainda como finalidade 

estudar propostas que assentem na construção de uma solução de atravessamento aéreo da 

linha férrea, de modo a estabelecer uma melhor ligação com a cidade e sobretudo, mais 

segura. 

 

 Ampliação da Doca de Recreio 

A  ampliação da doca de recreio está prevista numa fase posterior aos projetos supra 

referidos. 

Deverá permitir a criação de novos postos de amarração de forma a aumentar a capacidade 

atual e sobretudo reordenar as embarcações que atual estão paraquedas na área seca e 

molhada da Doca de Recreio. 

 

 Construção de atravessamentos sobre a linha férrea 

Resolver os vários condicionalismos existentes, nomeadamente a barreira física constituída 

pela linha férrea, transformando-a num facto urbano atrativo e integrado na envolvente 

urbana. 
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Figura 21 - Calendarização da operacionalização da UE 1 

 

6.1.5. Programa de Investimento 
O seguinte quadro mostra o Programa de Investimento para a concretização da UE1. 

 

Tabela 5 – programa de investimento da UE 1 

Objeto Promotor 
Investimento 

Total 

Plano de 

Execução 

Ponto 

situação 

Proj. Passeio 

Marítimo 
CMF 

4 443 322,50€ 

(+iva) 

Médio 

Prazo 

Em 

Execução 

Proj. Passeio 

Ribeirinho 
CMF 

1 055 650,00€ 

(+iva) 

Médio 

Prazo 

Em 

Execução 

Estudos 

Especializados 
CMF 

105 000,00€ 

(+iva) 

Curto 

Prazo 

Em 

Execução 

 

6.2. Unidade de Intervenção 2 

6.2.1. Delimitação e caracterização  
A área afecta a esta unidade de execução corresponde ao perímetro urbano que existe a 

poente da linha de caminho de ferro que se encontra delimitada pelo plano de água da ria 

formosa, pela linha de caminho de Ferro e pelo parque ribeirinho. 
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Figura 22 - Delimitação da Unidade de Intervenção 2 

 

6.2.2. Diagnóstico da situação actual 
Trata-se de um conjunto edificado, constituído por antigos armazéns, cujos usos ainda se 

mantêm como sempre, outros entretanto reconverteram os usos para outras actividades, 

relacionadas com actividades desportivas e estabelecimentos de diversão noturna.  

 

A mesma zona encerra ainda alguns edifícios pertencentes a algumas entidades públicas, 

como as Infra-estruturas de Portugal e a Docapesca, que representam a presença 

jurisdicional daquelas entidades no território, que entretanto têm vindo a ficar devolutos. 

Contudo esta é uma área com manifesta actividade económica e o seu melhor exemplo é a 

área afecta à Nave Pegos, Lda. Trata-se de uma empresa que opera no quadro da 

manutenção, reparação e armazenamento de embarcações com forte prestígio no sector, 

com forte dinâmica empresarial 

 

6.2.3. Edificado e espaço público 
O espaço público encontra-se bastante degradado e a estrutura edificada também. Neste 

ultimo campo, pode existir um ou outro edifício em melhores condições, mas em termos 

gerais apresentam bastantes patologias. 
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Tabela 6 - Imagens da área afecta à Unidade de Intervenção 2 

 

Pelo levantamento fotográfico efectuado, é visível a necessária requalificação da área, quer 

através da intervenção no espaço público quer da reabilitação dos edifícios na envolvente da 

área. 

 

Condicionantes 

Os diferentes IGT`s em vigor classificam a UI 2 da seguinte forma: 

 

i. PDM – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2, cujos objectivos são os 

seguintes: 

 A UOP da zona ribeirinha de Faro delimitada na planta de síntese, é 

constituída por terrenos públicos e privados destinados à instalação do novo 

parque público ribeirinho, do passeio ribeirinho e ainda à reconversão urbana 

da zona ribeirinha da cidade. 
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ii. Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa para as áreas edificadas 

estabelece enquadra-as nas zonas de protecção complementar tipo II e nas áreas não 

edificadas enquadra-as na área costeira e lagunar tipo II: 

 As áreas de protecção complementar do tipo II integram espaços com 

características essencialmente urbanas, turísticas e de infra-estruturas, em 

que a importância dos valores naturais presentes é menos significativa e a sua 

sensibilidade ecológica é média ou baixa. Esta classificação remete para a 

aplicação do PDM o que significa que não pode ser feita qualquer alteração 

ao existente actualmente sem a aprovação de um plano de pormenor; 

  

iii. Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Vilamoura – Vila Real de Santo António: 

 Áreas de enquadramento - são constituídas por áreas de grande importância 

do ponto de vista ambiental e paisagístico, cujo objectivo é a sua valorização 

ambiental e a criação de espaços públicos predominantemente não 

construídos. 

6.2.4. Proposta de Intervenção 
Esta unidade de intervenção tem grande parte da sua área em terrenos privados e áreas do 

domínio público marítimo, dispõe de um conjunto arquitectónico bastante interessante que 

traduz a arquitectura industrial do final do séc. XIX/princípio do séc. XX que importaria 

valorizar e preservar. 

 

 A estratégia desta área pressupõe: 

 

  Reabilitação do edificado 

Reabilitação do edificado que compõe a área de intervenção com o objetivo de instituir um 

centro de indústrias criativas. 

Articular estas intervenções do edificado com o projeto do passeio ribeirinho previsto na 

UI1, importa por isso requalificar e ordenar o espaço urbano e sobretudo garantir o 

equilíbrio entre o funcionamento das empresas e a qualidade urbanística que se pretende 

assegurar. 
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Serão ainda promovidas iniciativas de reabilitação das infra-estruturas e do edificado de 

forma a assegurar, não só o bom funcionamento dos serviços urbanos, como também 

garantir a valorização e manutenção do conjunto do edificado existente. 

 

 Novos usos e atividades 

A unidade de intervenção 2 constitui a área de toda a zona de intervenção com capacidade 

para suportar novos usos, pelo que há claramente uma intenção em reconverter e reabilitar 

alguns edifícios e alocá-los a actividades culturais. A ideia será sempre a de proporcionar a 

existência de espaços com capacidade para atrair novos públicos e para promover dinâmicas 

relacionadas com as artes e actividades performativas.  

 

 

Figura 6 - Calendarização da execução da UI 2 

 

6.2.5. Programa de Investimento 
 

Tabela 7 – Programa de Investimento da UI 2 

Objeto Promotor Investimento 

Total 

Plano de 

Execução 

Ponto 

situação  

Reabilitação do 

edificado 

Privados 1 500 000 € 

(+iva) 

Médio 

Prazo 

Em Estudo 

Reabilitação do 

espaço público 

envolvente 

CMF 500 000€ (+iva) Médio 

Prazo 

Em 

Execução 

Acções 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Reabilitação	dos	edifícios

Passeio	ribeirinho

Passagens	aéreas	pedonais

Criação	de	espaços	culturais

Reabilitação	paisagística
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6.3. Unidade de Intervenção 3 

6.3.1. Delimitação e caracterização  
A área afecta a esta unidade de intervenção inclui toda a área que tem como limite a sul a 

doca de recreio e o largo de S. Francisco, a norte e nascente as ARU`s aprovadas e a poente a 

linha de caminho de ferro. 

 

Figura 23 - Delimitação da Unidade de Intervenção 3 

 

6.3.2. Diagnóstico da situação actual 
A unidade de intervenção 3 constitui uma das zonas mais movimentadas de Faro. Constitui 

como se fosse uma bacia receptora de fluxos decorrentes da zona comercial, da cidade 

velha, das pessoas provenientes da estação de caminho de ferro e do terminal rodoviário. 

 

É portanto uma zona geradora de tráfego e de pessoas, sobretudo de atravessamento e por 

isso, como se referiu bastante movimentada.  

Tem usos diversos para além dos já referidos, constitui uma zona de serviços, de bares e de 

restauração de proximidade. 

 

Nesta área aparece a via principal de entrada na cidade, a via geradora dos fluxos que 

alimenta o coração da cidade, que através da Avenida da República abre-se para a Praça 

onde a vida acontece, a antiga Praça da Rainha, atual Jardim Manuel Bivar. 
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Conta a Norte com uma área predominantemente habitacional inseridos numa malha pouco 

articulada com ruas estreitas e estacionamento desordenado, os edifícios aparecem a 

necessitar de urgentes intervenções e o espaço público a pedir uma requalificação ao nível 

do pavimento, infraestruturas e mobiliário urbano. 

 

6.3.3. Edificado e espaço público 
Recebendo esta área movimentos com diferentes motivações, direcções e modos de 

transporte, trata-se por isso de uma área sujeita a muitas cargas de públicos muito 

diferenciados. 

Por essa razão uma parte dos espaços públicos encontram-se bastante desgastados e para 

além de carecerem de algum ordenamento, é importante uma requalificação de uma área 

cujo aspecto é marcado pela poluição que existe, sobretudo devido ao terminal rodoviário. 

 

  

  

Figura 24 - Imagens da UI 3 

Diríamos portanto que o grande desafio para esta área reside na requalificação do espaço 

público do seu ordenamento e da reabilitação do edificado. 
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Condicionantes 

A disciplina de ocupação do solo da área em causa encontra-se sobre a jurisdição do PDM de 

faro e tem as seguintes categoria de usos de solo: 

 

i. Espaço urbano histórico de Faro 

ii. Espaços urbanos estruturantes 

 

6.3.4. Proposta de Intervenção 
O grande desafio nesta unidade é a requalificação e o ordenamento de toda a área. A sua 

centralidade confere-lhe a responsabilidade de ter capacidade para receber as pessoas que 

trabalham e visitam Faro e ao mesmo tempo, dispor na sua área de projectos com 

arquitectura emblemática e espaços públicos qualificadores, quer por si, sejam geradores de 

visitas à cidade. Tal como qualquer capital. 

 

 Requalificação do Eixo Central de Faro 

O principal objetivo deste projeto é a requalificação/ reordenamento do Espaço que 

compreende desde o Largo da Estação de caminho de ferro, atravessando a Avenida da 

República, segue pelo Jardim Manuel Bivar e acompanhando as muralhas junto à linha de 

caminho de ferro chega ao Largo de S. Francisco, onde pretende culminar num edifício 

icónico e emblemático. 

 Pretende-se recriar o Largo da Estação, permitir criar uma sala de espera a “céu aberto”, 

devolver o espaço às pessoas, limitar em parte a circulação automóvel, criar um espaço 

público de excelência com arranjos urbanísticos de qualidade e funcionais, quer através de 

mobiliário urbano adaptado a estadias mais longas, com ensombramento e terminais de 

carregamento de dispositivos móveis. 

O Acesso desde a Ria Mar passando pelo Largo da Estação até ao Jardim Manuel Bívar deve 

permitir um fluxo facilitado e ordenado de pessoas e veículos automóveis. O 

estacionamento deverá ser reordenado e repensado em toda a extensão da UI. 

No Largo de S. Francisco deverá surgir um marco arquitetónico, um edifício icónico onde a 

excelência da arquitetura seja dominante. 
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Pretende-se ainda com este projeto identificar, formalizar e infraestruturar um conjunto de 

percursos pedonais urbanos, que estabelecem a ligação de áreas residenciais ao centro 

cívico da cidade, aos principais serviços públicos, e outros pontos de destino dos residentes, 

que se podem percorrer em deslocações curtas. 

A sua execução requer, essencialmente, a instalação de sinalética própria e de mobiliário 

urbano de apoio (pontos de abrigo face aos extremos climáticos, de hidratação, de 

informação,...), a utilização de pavimentos especiais (p.e. áreas de aproximação de 

passadeiras), o reposicionamento de elementos e estruturas que constituem obstáculos. A 

malha de percursos integrará pontos de informação aos cidadãos (em tempo real), sobre a 

circulação e bilhética dos transportes públicos e a relativa a parâmetros ambientais. 

 

 Requalificação do Edificado e do Espaço público adjacente 

Reabilitação de edifícios em mau e péssimo estado de conservação, as intervenções de 

reabilitação dos edifícios serão realizadas intervindo no desenho do atual espaço edificado, 

adaptando-o a novas funções e retirando-lhe todas aquelas que atualmente não sejam 

compatíveis; a regeneração do edificado e espaço envolvente implica mudar pavimentos e 

relocalizar infraestruturas, alterar e reconfigurar os espaços interiores, acabamentos e 

materiais existentes, introduzir ao nível do desenho soluções urbanas de design ambiental 

que conduzam à melhoria da eficiência energética, a melhorar a segurança no espaço 

envolvente e introduzir novas acessibilidades externas e internas, mais seguras e adaptadas 

à mobilidade condicionada e à introdução de elementos de conforto climático, etc. 

 

As soluções encontradas para a requalificação do edificado e espaço público devem 

apontam para uma solução urbanística e arquitetónica de referência, atrativa e dinâmica,  

 

 

 

Figura 7 - Calendarização da UI 3 

Acções 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Requalificação	Faro-Central

Requalificação	do	terminal	rodoviário

Requalificação	do	edificado
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6.3.5. Programa de Investimento 
 

Tabela 8 – Programa de Investimento da UI 3 

Objeto Promotor 
Investimento 

Total 

Plano de 

Execução 

Ponto 

situação 

Projeto Eixo 

Central de Faro 
CMF 

3 500 000€ 

(+iva) 

Longo 

Prazo 
Em Estudo 

Reabilitação do 

edificado 
Privados 2 000 000€ 

Longo 

Prazo 
Em Estudo 

Reabilitação do 

espaço público 

envolvente 

CMF 500 000€ (+iva) 
Médio 

Prazo 
Em Estudo 

 

6.3. Unidade de Intervenção 4 

6.4.1. Delimitação e caracterização  
Delimitada pelo Largo da Estação a sul, a linha de caminho de ferro a poente, a norte pelo 

teatro municipal e a nascente pela avenida Professor Doutor Adelino da Palma Cortes. 

 

Figura 8 - Delimitação da Unida de Intervenção 4 
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6.4.2. Diagnóstico da situação actual 
A zona em causa é uma zona muito particular, pela sua dimensão e por ser periférica. 

Ocupada por dois quarteirões, um de serviços constituído pela ala psiquiatra do hospital 

central do Algarve e pela escola superior de saúde e outro, por antigos armazéns datados de 

meados dos anos 40. 

6.4.3. Edificado e espaço público 
O espaço público, a norte e a poente, encontra-se bastante degradado sendo o desafio neste 

ponto a sua requalificação. Relativamente à estrutura edificada, o quarteirão da antiga 

fábrica encontra-se praticamente em ruinas e carece de um programa para a sua 

intervenção futura. 

  

  

Imagem 26 - Imagens da área afecta à Unidade de Intervenção 4 

 

Relativamente aos edifícios públicos existentes, a Câmara Municipal de Faro tem um 

programa de reconversão de usos que tem em vista a criação de ninhos de empresas, de 

alojamento de startups e de centro de criatividade e tecnologia.  
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Condicionantes 

A disciplina de ocupação do solo da área no PDM é “espaços urbanos estruturantes”. 

6.4.4. Proposta de Intervenção 
Uma estrutura urbana completamente consolidada à entrada da cidade, o grande desafio no 

quadro da ORU para esta unidade de intervenção passa por três aspectos fundamentais: 

 

 Estabelecer as regras claras para a edificação do quarteirão que está por edificar na 

área em causa; 

 

 Definir as bases para a reconversão dos edifícios públicos existentes; 

 

 Passagem aérea ou subterrânea junto ao teatro do Algarve de ligação da cidade ao 

parque ribeirinho. 

 

 

Figure 9 – Calendarização da operacionalização do UI 4 

 

6.4.5. Programa de Investimento 
 

Tabela 9 – Programa de Investimento da UI 4 

Objeto Promotor 
Investimento 

Total 

Plano de 

Execução 

Ponto 

situação 

Atravessamento 

linha caminho-de-

ferro 

IP 
1 000 000€ 

(+iva) 

Longo 

Prazo 
Em Estudo 

Reabilitação do 

edificado 
Privados 400 000€ 

Longo 

Prazo 
Em Estudo 

Reabilitação do 

espaço público 

envolvente 

CMF 300 000€ (+iva) 
Médio 

Prazo 
Em Estudo 

Acções 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Passeio	Marítimo

Ampliação	da	Doca	de	Recreio

Passagens	aéreas

Edifício	no	largo	de	S.	Francisco
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6.5 Instrumentos de Política Urbanística - Benefícios Fiscais 
 
Nos termos do regime jurídico da reabilitação urbana, os instrumentos de política 

urbanística assentam num conjunto de benefícios fiscais, ao abrigo do Estatuto definido na 

Lei, bem como em apoios e incentivos municipais e fiscais. Estes são as ferramentas que, no 

quadro da Lei, a ORU tem à sua disposição para executar a estratégia de reabilitação urbana. 

 
Tabela 10 - Instrumentos de política urbanística por Unidade de Intervenção 

BENEFÍCIOS FISCAIS 
UNIDADES DE INTERVENÇÃO 

UI 1 UI 2 UI 3 UI 4 

IMI X X X  

IMT X X X  

APOIOS MUNICIPAIS 

Taxas referentes ao 
licenciamento, comunicação 
prévia e autorização das 
operações urbanísticas 

X X X - 

Taxas referentes à emissão de 
alvarás 

X X X - 

Taxas devidas por ocupação do 
espaço público e publicidade 

X X X - 

Taxa Municipal de Urbanização X X X - 

Taxas pela realização de 
vistorias 

X X X - 

INCENTIVOS FISCAIS 

IRS X X X - 

IVA X X X - 

 
 

Como é possível verificar, todas as unidades de execução têm ao seu dispor os instrumentos 

de política urbanística previstos na Lei, à exceção da Unidade de Intervenção 4, cuja 

natureza de intervenção não se enquadra no objecto da reabilitação urbana, na medida que 

se trata de uma área perfeitamente consolidada, cujas pretensões existentes assentam na 

transformação imobiliária convencional. 
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7. Síntese 
 

A tabela seguinte sintetiza as soluções, que devem ser objecto de decisão política, que são 

propostas no plano estratégico de reabilitação urbana. Nestes termos temos: 

 

Tabela 11 - Modelo de Gestão da ORU da Frente Ribeirinha de Faro 

Tipo de ORU Sistemática 

Qualidade da entidade gestora Câmara Municipal de Faro 

Modelo de execução da ORU Iniciativa das entidades gestoras  

Prazo 15 anos 

Tipo de parceria com particulares Contratos de reabilitação, caso-a-caso 

 

 

As linhas programáticas e os princípios orientadores, que fundamentam a decisão da 

autarquia a intervir globalmente neste espaço central da cidade, apontam para uma solução 

urbanística e arquitetónica de referência, atrativa e dinâmica, que contribua 

estrategicamente para um crescimento sustentável da própria cidade e para um reforço de 

centralidade. 
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ANEXO A 

A0. Delimitação das ARU`s em vigor 

A1. Delimitação da ARU da Frente Ribeirinha 

A2. Morfologia urbana 

A3. Estado de conservação do edificado 

A4. Número de pisos dos edifícios 

A5. Usos e funções do edificado 

A6. Compromissos urbanísticos 

A7. Unidades de intervenção 

 

ANEXO B – imóveis classificados e edificações notáveis – 
fichas de apresentação 
 

B1. Património classificado 
 
 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO - Área de Reabilitação Urbana
Limite das ARU`s em vigor  e ARU proposta                                 novembro 2018

Legenda
ARU proposta da Frente Ribeirinha

N

A0
ARU do Bairro Ribeirinho

ARU da Vila Adentro do Centro Histórico de Faro

ARU do Mouraria

ARU da Envolvente à zona Histótica da Cidade de Faro

ARU do Alto Rodes



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO - Área de Reabilitação Urbana
Limite da ARU Frente Ribeirinha de Faro                                      novembro 2018

Legenda
ARU Frente Ribeirinha

N

A1



AREA DE RECONVERSÃO URBANISTICA | FRENTE RIBEIRINHA DE FARO
MORFOLOGIA URBANA                                                                       Escala 1/5000

 Limite da  ARU 

Espaço Público
Legenda

Espaço Edificado

N

A2



AREA DE RECONVERSÃO URBANISTICA | FRENTE RIBEIRINHA DE FARO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFICIOS                                         Esc. 1/5000

 Limite da ARU

Bom estado geral - nível conservação Excelente (5)
Legenda

Pintura e revestimentos envelhecidos ou com danos ligeiros - nível conservação bom (4)
Fissuração e descasque de revestimentos e pinturas - nível conservação médio (3)
Fissuração estrutural, derrocada consumada ou eminente de pequenos volumes - nível conservação mau (2)
Mau estado geral, derrocada consumada ou eminente - nível conservação péssimo (1) 

N

A3



AREA DE RECONVERSÃO URBANISTICA | FRENTE RIBEIRINHA DE FARO
NÚMERO DE PISOS DOS EDIFICIOS                                                     Escala 1/5000

 Limite da ARU

r/ chão
Legenda

1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos

5 pisos
6 pisos

7 pisos
8 pisos

10 pisos

11 pisos
12 pisos

N

A4



AREA DE RECONVERSÃO URBANISTICA | FRENTE RIBEIRINHA DE FARO
USO DO EDIFICADO                                                                            Escala 1/5000

 Limite da ARU

Habitação
Legenda

Uso Misto (hab+comer+serv)
Serviços
Restauração e bebidas
Equipamentos

Armazéns
Comércio
Devoluto
Desocupado

N

A5



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO - ARU DA FRENTE RIBEIRINHA
Compromissos Urbanisticos eficazes               novembro 2018

Legenda
  Frente Ribeirinha

N

PO 174/2018

PIP 76/2017

PIP 51/2018

PIP 96/2015

Compromissos urbanísticos

PIP 47/2018

A6



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO - ARU DA FRENTE RIBEIRINHA
Unidades de Intervenção                                novembro 2018

Legenda
  Frente Ribeirinha (48 ha)

Unidades de Intervenção:
UI 1 (142.950 m2)

UI 2 (143.160 m2)

UI 3 (114.870 m2)

UI 4 (76.855 m2)

N

UI 1

UI 2

UI 4

UI 3

A7



CÂMARA MUNICIPAL DE FARO - ARU DA FRENTE RIBEIRINHA
Património Classificado                                  |novembro  2018

Legenda
  Frente Ribeirinha

N

B1

1

Zonas Especial de Proteção
Zonas Geral de Proteção

Palacete da Familia Guerreirinho

Bens Imóveis Classificados:

Muralha Seiscentista de Faro
Casa Mateus de Silveira1-

2-
3-

Fortaleza de Faro, Muralhas e conj. de elementos existentes
Igreja e Antigo Convento de S. António dos Capuchos4-

5-
Ermida de S. Sebastião6-

2

3

4

5

6

7

8
9 10
11 12 13

14
15

16

17

Palácio Bivar
Alfandega de Faro7

8-
Café Aliança9-

Edificio Setecentista
Casa de Maria da Saúde Costa10- 

11-
Banco de Portugal12-

Arco de Vila
Igreja e Hospital da Misericordia13- 

14-
Palacete do Conde de Alte15-

Coreto
Seminário Episcopal16-

17-

Edificação notável Monumento de Interesse Público Imóvel de Interesse Público Monumento Nacional



ANEXO B – imóveis classificados e edificações notáveis - Fichas 

de apresentação 

 

Cerca Seiscentista/ Muralha Seiscentista/ 

Frente Fortificada de Faro IPA.00004493 

Portugal, Faro, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 

Arquitectura militar, da Restauração. Fortaleza com cinco 

baluartes e dois meios baluartes, circundados exteriormente por 

valas, que envolviam a cidade de mar a mar. É dos poucos 

equipamentos militares desta época existentes no Algarve. As 

suas dimensões correspondem aos limitados recursos e à 

brevidade da sua construção. 

 

 

Descrição Da antiga cerca subsistem: 1 - vestígios da metade de um baluarte em ângulo, cujos 
lados medem 31 e 27 metros com muros em talude de 2,30 metros de altura, no exterior 
nalgumas partes aparelho de cantaria argamassada e noutras taipa, no interior rebocada; 2 - 
vestígios da cortina ao longo de 129 metros com 2 m de altura, obstruída com casa térrea 
junto ao baluarte, interrompida por escada metálica junto à antiga Casa de Fresco, localmente 
designada por Celeiro de São Francisco (v. PT050805050005), interrompida por via de 
circulação e com diversos muros e construções adossadas neste século; 3 - vestígios de meio 
baluarte em ângulo cujos lados medem 48 e 34 metros com 0,5 m de altura com muros 
interrompidos na sua quase totalidade por construções adossadas e com ângulo nascente 
cortado por uma guarita do antigo quartel; 4 - troço de baluarte em talude, na R. de Loulé, nº 2 
e 4, com 2,50 metros de altura, 8,30 metros de comprimento e 0,4 metros na base e 0,2 no 
topo; 5 - vestígios arqueológicos do baluarte fronteiro à Ermida de Nossa Senhora da 
Esperança (v.PT050805050058). 

Protecção Categoria: IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 67/97, DR, 1.ª série-B, n.º 
301 de 31 dezembro 1997 

Enquadramento Urbano, no centro Histórico (v. PT050805050140), no limite da cidade, na 
Horta do Ferragial entre o Convento de São Francisco (v. Pt050805050005) e a Ermida de 
Nossa Senhora do Pé da Cruz (v. PT050805050062), tendo sido posteriormente adossados 
edifícios e muros de logradouros. Grande parte da cerca foi destruída e as valas circundantes 
estão completamente atulhadas e cobertas por vegetação. O outro troço, é urbano, adossado, 
no Centro Histórico, num quarteirão da Zona Ribeirinha . 

Utilização Inicial Militar: frente fortificada 

Utilização Actual Cultural e recreativa: marco histórico-cultural 

Propriedade Privada 

Época Construção Séc. 17 / 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto / Construtor / Autor ENGENHEIRO: Rufino António de Moraes, 2º Tenente 
Engenheiro (séc. 19) 

Cronologia1659 - o Governador Militar do Algarve, Martim Correia da Silva, encarrega um 
Sargento-mor de construir uma cerca composta por cinco baluartes e dois meios baluartes, 
que servisse de defesa contra uma eventual invasão espanhola; 1662 - Martim Correia da Silva 
aconselha o rei D. Afonso VI a escrever aos Cónegos e mais Dignidades da Sé de Faro para lhes 
agradecer a contribuição voluntária de três mil cruzados destinada à construção da cerca; 1758 
- os párocos das freguesias da Sé e de São Pedro de Faro respondem à Academia Real de 
História referindo que os baluartes de fábrica moderna apresentam muitas rasgaduras e na 
sua maior parte estão destruídos; 1833 - as tropas liberais consolidaram parte da antiga cerca 
e prolongaram-na para norte, tendo-se encarregue desta tarefa o 2º Tenente Engenheiro 
Rufino António de Moraes, que executou também a planta; 1994, 02 de Junho - proposta a 
classificação pela Câmara Municipal de Faro; 1996, 09 de Outubro - proposta a classificação 
pela Associação para a Defesa do Património Cultural e Natural do Concelho de Faro. 

Materiais Cantaria, alvenaria e taipa 



Coreto de Faro / Coreto na Praça Dom 

Francisco Gomes IPA.00004524 

Portugal, Faro, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 

  

Arquitectura, recreativa, oitocentista. Coreto oitocentista, de planta 

centralizada octogonal, com parapeito gradeado e cobertura 

piramidal octogonal; embasamento octogonal reforçado nos cunhais 

por blocos de cantaria; panos rasgados por três óculos circulares 

intercalados por duas portas, de acesso ao seu interior, desnivelado, 

em arco de volta perfeita. Nos gradeamentos e outros elementos 

férreos predominam os motivos geométricos, de marcada contenção 

formal contrastando com o simbolismo dos caduceus estlizados do 

festão da cobertura. 

 

Descrição Planta centralizada, octogonal, simples e regular. Massa disposta na vertical com 
cobertura homogénea, piramidal octogonal de zinco. Embasamento de alvenaria rebocada e 
pintada de cor branca, de oito panos, delimitados por cunhais angulares de blocos de cantaria 
alternados com faixas pintadas a cor vermelha; os cunhais são munidos de pequenas bases 
(excepto os cunhais dos panos SE. e S.), limitadas a estreito listel e de capitéis simples de perfil em 
quarto de círculo; rodapé pétreo envolvente, excepto nos panos NE., SE. e S.; remate recto em 
friso pétreo, de perfil em quarto de círculo; pano principal a O. rasgado por óculo, com moldura 
simples, munido de gradeamento férreo rendilhado, desenhando quadrifólios; pano oposto, a E., e 
pano N. idênticos; pano NO. rasgado por porta de acesso à cave, de volta perfeita sobre pilastras 
munidas de bases e capitéis; portada de chapa rasgada superiormente por óculo de ventilação; 
acesso desnivelado; pano NE. idêntico; pano SO. rasgado a quase toda a sua largura e altura, por 
porta rectangular de chapa. Palco delimitado por gradeamento de ferro fundido, desenhando 
composição geométrica de rectângulos, quadrados e cruzes gregas decoradas por roseta no nó; 
balaústres torneados nos ângulos rematados por bola; este gradeamento assenta em passadiço de 
chapa, que corre exterior ao embasamento, suportado por consolas de ferro, aparafusadas aos 
cunhais, decoradas por bicos de diamante nos terminais. Cobertura assente em oito colunas de 
ferro, colocadas nos ângulos do octógono, munidas de plintos octogonais (com inscrição relevada 
numa das faces relativa ao fabricante), com bases e capitéis moldurados; fustes lavrados, no terço 
inferior, com motivo de folhagem estilizada e anéis; rematam em pequenos capiteis cilíndricos que 
recebem a estrutura metálica de suporte da cobertura, constituída por tripla consola triangular; 
globos de iluminação na parte superior de cada coluna, em vidro branco. Remate dos panos da 
cobertura, pintados de cor vermelho escuro, em festão decorado nos ângulos por caduceus; no 
vértice pináculo lanceolado de ferro; intradorso pintado de cor creme. Pavimento em ladrilhos de 
azulejo. Portadas e gradeamentos pintados de cor cinzenta e molduras de vãos pintadas de cor 
vermelha idêntica às faixas dos cunhais. Acesso ao palco por escada de alumínio a O.. 

Enquadramento Urbano, ribeirinho, isolado, na antiga Praça da Rainha, actual praça principal da 
urbe, em pleno centro da cidade, frente à marina, no extremo N. da praça, isolado. A afronta o 
edifício da Caixa-Geral de Depósitos (v. PT050805050134) e o Banco de Portugal (v. 
PT050805050056), a S.o jardim. O pavimento da praça em calçada à portuguesa, desenha motivo 
ornamental circular à volta do coreto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização Inicial Cultural e recreativa: coreto 

Utilização Actual Cultural e recreativa: coreto 

Propriedade Pública: municipal 

Época Construção Séc. 19 

Arquitecto / Construtor / Autor  Companhia Aliança do Porto (conjectural) 

Cronologia 1893 - a edilidade delibera em sessão de câmara que se obtivessem das fábricas mais 
creditadas do país, desenhos de coretos de ferro, a fim de se escolher um que mais convenha para 
a Praça D. Francisco Gomes; Séc. 20, 2ª metade - demolição do café a ele adossado; 2004 - obras 
de recuperação no âmbito do programa PROAlgrave incluindo colocação de escada metálica de 
acesso ao palco e pintura do embasamento, gradeamentos e cobertura, substituindo as cores 
anteriores, nomeadamente vermelho sangue nos cunhais, amarelo ocre nos alçados, amarelo nos 
gradeamentos e às riscas brancas e vermelhas na cobertura; 2004, 09 de Outubro - reabertura 
após as obras com colocação de lápide alusiva. 

Materiais Cantaria calcária, alvenaria, tijolo, ferro fundido, zinco, azulejo de ladrilho 



 

Fortaleza de Faro / Cerca urbana de Faro IPA.00001316 
Portugal, Faro, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 
  
Arquitectura militar, medieval e moderna. Cortina de muralhas 
com adarve, ameadas em alguns troços, pontuadas por várias 
torres de secção quadrangular, rectangular e semicircular, sendo 
algumas destas polifacetadas na metade superior. Conservam-se 
ainda três portas de acesso à área intra-muros, implantadas nos 
extremos dos antigos eixos viários romanos, cardium e 
decumanus, sendo o extremo S. o espaço onde se erguia o antigo 
castelo e alcáçova. Porta N. composta por um corredor com 
abóbada de canhão, com uma porta em arco em ferradura do 
século 11 no alçado lateral O., apontando para uma antiga 
disposição em cotovelo da primitiva entrada. Porta E. defendida 
por duas torres barbacãs do século 12 unidas à muralha por dois 
arcos, um destes entaipado pela edificação de uma pequena 
ermida setecentista. Porta O., de modestas dimensões, aberta no 
século 17, apresenta uma configuração rectangular com os cantos 
superiores arredondados. Revelim segundo a tipologia Vauban 
situado a S., de planta trapezoidal e dotado de canhoeiras. Outros 
contributos da nova estética defensiva moderna encontram-se 
ainda presentes no reforço das antigas muralhas medievais, como 
um troço a S. que é suavemente abaluartado. As torres de base 
semi-circulares e polifacetadas na metade superior do corpo 
corresponde, possivelmente, a uma fundação tardo-romana e um 
acrescento bizantino. Conserva o único arco em ferradura in situ 
da região algarvia, aparecendo este nas iluminuras. Estas 
muralhas têm ainda a particularidade de se situarem em zona 
plana. 

 

Descrição Fortificação de planta elíptica com o eixo maior no sentido N.-S., sendo constituída por 
muralhas *2, ameadas num troço a O. *3 com merlões providos de seteiras, vários torreões de 
planta semi-circular e quadrangular, três portas de acesso ainda conservadas *4 e um revelim de 
planta poligonal a S., ladeando uma interrupção recente da muralha. Vários troços das muralhas e 
até mesmo alguns torreões, integram a estrutura de casas oitocentistas que aí foram sendo 
adossadas. As muralhas conservam alguns troços do antigo adarve (caminho de ronda), 
principalmente nos troços a E. e a S.. A Porta da Vila, ou Porta de Entre-Amba-las-Águas *5, 
encontra-se voltada para N. apresentando um longo corredor com abóbada de berço em tijolo 
burro à vista, abrindo-se uma porta em arco em ferradura no alçado O., num patamar mais baixo e 
acedido através de umas escadas, onde se extende um banco em pedra; ainda no mesmo alçado 
se abre um pequeno nicho numa posição relativamente alta, sendo confrontado com um idêntico 
no alçado oposto. A Porta do Repouso, ou Porta dos Freires, abre-se para E. e é constituída por 
duas torres barbacãs unidas entre si e entre as muralhas por arcos de volta perfeita (segmentos de 
abóbada de berço em tijolo burro), tal como o vão das muralhas; o arco voltado a SE. encontra-se 
entaipado devido à construção de uma pequena ermida setecentista voltada para o interior da 
porta (ermida de Nossa Senhora do Repouso), enquanto o vão entre as barbacãs correspondem a 
uma intervenção do século 19. A Porta Nova, voltada para O., é de proporções mais modestas, 
apresentando uma configuração rectangular com os cantos superiores arredondados; conservam-
se nesta os antigos encaixes dos gonzos da porta. O revelim, designado como baluarte de S. 
Sebastião, apresenta cunhais em cantaria e canhoeiras voltadas para O.; possui quatro mísulas 



nesta face, próximas do chão, ligadas por arcos em tijolo, possivelmente destinadas a servir de 
assento a uma bateria de fogo rasante *6. Num pequeno troço de muralha situado entre a Porta 
da Vila e a Porta Nova, ligeiramente saliente, é apresentado uma suave inclinação do pano, mais 
acentuado nas esquinas deste, correspondendo a um reforço abaluartado da antiga muralha. 
Quanto aos torreões 7*, grande parte dos que apresentam planta quadrangular ou rectangular 
são prolongados por intervenções mais recentes, sendo rematadas por telhados de quatro águas; 
destaca-se o torreão que ladeia a N. a Porta do Repouso que sofreu um grande acrescento visando 
ser um miradouro privado. Dois torreões medievais, flaqueantes, situam-se numa inflexão da linha 
da muralha no sentido do antigo castelo *8. O torreão junto ao revelim é ameado, sendo uma 
sobrevivência do perímetro amuralhado do antigo castelo. Dois dos torreões de planta semi-
circular, voltados ambos para SE., são multifacetados na metade superior, com 5 faces; um torreão 
situado a NE., de planta semicircular, é rematado por um muro rebocado e polifacetado com 7 
faces. Encontra-se alguns vãos rasgados nas muralhas, como é caso de uma porta com moldura 
em cantaria que ladeia pela direita a Porta Nova ou uma janela de um edifício situado à N. do 
Seminário; em frente deste último imóvel e aberto um pequeno vão com cerca de 70 cm de 
largura e dotado de gradeamento *9. 

Protecção Categoria: IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º45/93, DR, 1.ª série-B, n.º 280 
de 30 novembro 1993 

Enquadramento Urbano, planície, adossado. Situado junto à ria, circunscreve uma pequena 
elevação que foi sendo povoada desde a Idade do Ferro, segundo o que atestam os vestígios 
arqueológicos. Em torno desta extendem-se áreas mais planas, actualmente dando lugar ao Lg. de 
São Francisco a E. e o Lg. D. Francisco Gomes Avelar a N.. A O. e a S. as muralhas confrontam a ria, 
confronto que seria mais evidente antes da construção da linha dos caminhos de ferro nos finais 
do século 19, retirando a agressividade das muralhas quando vistas da ria. As muralhas definem 
assim o núcleo urbano mais antigo da cidade, cuja malha ainda deixa transparecer os eixos 
principais da urbe romana, o "cardium" e o "decumanum", ambas desembocando nas entradas 
das muralhas. Apenas os troços das muralhas voltadas para a Ria e para o Lg. de S. Francisco, e em 
partes da R. do Albergue, não têm habitações adossadas no seu exterior, situação resultante de 
uma política de revalorização das muralhas, contando com a demolição de várias casas que 
outrora estiveram adossadas aos panos desta. Conservam-se adossadas às muralhas alguns 
edifícios de interesse artístico, como é o caso do edifício do Governo Civil (v. PT050805050075), 
que integra parte da muralha no seu interior, o antigo quartel setecentista, situado a S. e no 
interior das muralhas, onde estaria fixado o castelo, o Seminário Episcopal de São José (v. 
PT050805050070), e com maior destaque o portal monumental concedido por Francisco Fabri 
para a entrada N. das muralhas, segundo a traça neoclássica e durante o bispado de Dom 
Francisco Gomes Avelar (v. PT050805050002). 

Descrição Complementar INSCRIÇÕES: inscrição gravada em lápide rectangular no alçado E. do 
corredor da Porta da Vila, com sulcos pintados a preto e sem moldura; tipo de letra: cursiva; 
leitura: ARCO DA VILA / FACHADA NEO-CLÁSSICA DO ARQUITECTO FRANCISCO XAVIER FABRI 
CONSTRUÍDA SOBRE O ANTIGO ARCO E INAUGURADA EM 1812 / OBRAS DE RECUPERAÇÃO 
REALIZADAS NO ANO DE 1992 / O PRESIDENTE DA CÂMARA, (assinatura) João Carlos Dinonísio 
Botelho / C. M. DE FARO / PRODIATEC COMUNIDADE EUROPEIA; Inscrição gravada em lápide 
rectangular no alçado E. do corredor da Porta da Vila, sem moldura; tipo de letra: capital 
quadrada; leitura: À MEMÓRIA DO REI D. JOÃO III QUE EM 1540 ELEVOU FARO À CATEGORIA DE 
CIDADE, SE CONSAGRA ESTA LÁPIDE INAUGURADA A 14 DE JUNHO DE 1940; inscrição gravada em 
lápide rectangular no alçado O. do corredor da Porta da Vila, sem moldura; tipo de letra: capital 
quadrada; leitura: A MEMORIA DO BENEMERITO E INSIGNE BISPO DO ALGARVE D. FRANCISCO 
GOMES DO AVELAR (MDCCXXXIX-MDCCCXVI) / A CIDADE DE FARO AGRADECIDA / XVII-I-MCMXXV. 

Utilização Inicial Militar: cerca urbana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização Actual Cultural e recreativa: marco histórico-cultural 

Propriedade Pública: estatal / Privada: pessoa singular 

Época Construção Séc. 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 



Palácio da Família Guerreirinho / Palacete 
Guerreirinho IPA.00004511 
Portugal, Faro, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 
  
Palacete revivalista de planta irregular, conciliando elementos do 
vocabulário clássico com outros. 

 

 

 

Descrição Planta irregular composta, volumes articulados, cobertura com telhado de quatro águas 
e açoteias; massas dispostas na horizontal, com dois pisos. Fachadas totalmente revestidas de 
cantaria, a principal voltada a E. de grande sumptuosidade, com três corpos, sendo os laterais mais 
altos e salientes, com portal alto de verga curva no piso térreo e duas janelas com balcão definido 
por três colunas, balaustrada, entablamento com duplo frontão rematado por urna funerária; 
corpo central com seis janelas de peitoril com parapeito gradeado no piso térreo e no piso 
superior, seis janelas de sacada corrida sobre modilhões, todas elas encimadas por arquitrave 
decorada; empena triangular com urnas funerárias. Fachada lateral delimitada por soco, cunhais e 
dois frisos, um no remate de cada piso. O portal principal do lado S. dá acesso ao átrio com frisos e 
medalhões de estuque, alguns envolvendo pinturas murais, escadaria de mármore com quatro 
lances conduz ao piso superior, destacando-se sala nobre com duas pinturas no tecto envolvidas 
por cercaduras ovais de estuque; galeria com colunata nos dois pisos dá acesso ao logradouro, 
cujo muro de limite S. apresenta vestígios da cortina de ligação entre dois baluartes seiscentistas. 
Na cartela do remate da fachada principal ostenta-se F.G.P.J.ore a data de 1936, correspondendo 
ao responsável pela encomenda e ao ano da construção. INTERIOR: salas decoradas com frisos 
vegetalistas pintados, festões, medalhões pintados com paisagens, anjos, etc. 

Protecção Inexistente 

Enquadramento Urbano, flanqueado. Ergue-se num quarteirão citadino, com um vasto logradouro 
ajardinado, com duas fachadas dando para a via pública. 

Utilização Inicial Residencial: casa 

Utilização Actual Comercial: messe 

Propriedade Pública: estatal 

Época Construção Séc. 20 

Arquitecto / Construtor / Autor Desconhecido 

Cronologia1936 - Francisco Guerreiro Pereira Júnior manda construir este edifício para sua 
habitação; 1987, 09 de Fevereiro - proposta a classificação pela Câmara Municipal de Faro; 2009, 
23 outubro - o processo de classificação caduca nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
309/2009, DR, 1.ª série, n. 206, publicado nesta data 

Materiais Alvenaria, cantaria, madeira, azulejos, mármores, pinturas, trabalhos de estuque, 
ferragens e cobertura com telhas marselhesas. 



Casa de Mateus Silveira 
Portugal, Faro, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) 
  
Casa de Quinta urbana.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição Em tempos idos, este imóvel situava-se numa zona contígua à cidade; hoje abrange 
o gaveto das Ruas Infante D.Henrique, Gomes Freire e Conselheiro Sebastião Teles. 

Foi construída nos finais do século XIX por um rico proprietário de vinhos e madeiras de nome 
Mateus Joaquim da Silveira. 

Nesta casa de quinta urbana, em 1888, foi colocado um dos primeiros telefones desta cidade. 

As antigas cocheiras ficavam no outro lado da Rua Infante D. Henrique; o edifício foi 
desanexado e atualmente é uma taberna. 

Em 1992 foi adaptado a Hospital Privado, pelo arquiteto João Quirino. 

Protecção Inexistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


