
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A revisão dos PDM é uma oportunidade maior de confrontar – com firmeza, elegância 
e sem renúncia – a mudança”  Prof Engº Carlos Lourenço Fernandes 

 
 
 
 

Março, 2012 
 



 
 

Município de São Brás de Alportel 
 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território 
 

Termos de Referência da Revisão do Plano Diretor Municipal de São Brás de Alportel 
 
 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Índice 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 3 

2. QUADRO REFERENCIAL DA REVISÃO DO PDM .................................................................... 4 

2.1.DESACTUALIZAÇÃO ............................................................................................................. 4 

2.2.ANÁLISES INCIPIENTES TERMINOLOGIA INADEQUADA E AMBÍGUA / ERROS / OMISSÕES 5 

2.3. QUESTÕES DE CONFLITO .................................................................................................... 5 

2.4. CARTOGRAFIA DESACTUALIZADA ...................................................................................... 6 

2.5. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO SÓCIO-URBANÍSTICA ............................................................... 8 

3. NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PLANO ....................................................................................... 14 

4. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PDM ......................... 15 

4.1. Equipa, Elaboração e Participação ............................................................................. 15 

4.2. Conteúdo Material e Documental do PDMSBA ......................................................... 16 

4.3. Calendarização ............................................................................................................ 17 

5. OBJECTIVOS/ DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO ............................................ 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Município de São Brás de Alportel 
 

Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território 
 

Termos de Referência da Revisão do Plano Diretor Municipal de São Brás de Alportel 
 
 

 

3 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
O regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de 

planeamento territorial, assim como a revisão dos Planos Diretores Municipais, obedecem ao 

definido no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial – Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro, na sua redação vigente. 

 

A revisão do Plano Diretor Municipal – PDM, está ainda consignada no artigo 98º do DL n.º 

380/99, de 22 de Setembro, na sua atual redação, bem como no ponto 2.1.3 do Capitulo V da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007 publicada a 3 de Agosto1, que aprovou o 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve apontando este para vários domínios 

a ser tidos em conta na fase de revisão do PDM. 

 

O Plano Diretor Municipal de São Brás de Alportel – PDMSBA, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 71/95, publicada em Diário da República, 1ª Série B, n.º 165 de 19 

de Julho de 1995, consubstancia e estabelece como plano municipal de ordenamento do 

território o modelo da estrutura espacial do território municipal, constituindo uma síntese da 

estratégia de desenvolvimento e ordenamento local com o regime, qualificação e conteúdos 

materiais e documentais estabelecidos no DL n.º 69/90, de 2 de Março com a redação dada DL 

nº 211/92, de 8 de Outubro que enquadrou o processo de elaboração. 

 

O PDMSBA foi objeto de processo de alterações por adaptação ao PROT-Algarve, tendo a 

mesma sido publicada por Aviso n.º 26039/2007, publicada em Diário da República, 2ª Série, 

n.º 249 de 27 de Dezembro de 2007 e por Aviso n.º 10012/2009 (retificação e correção) 

publicada em diário da República, 2ª Série, n.º 99 de 22 de Maio de 2009. 

 

Iniciado o seu processo de revisão com a deliberação da reunião de Câmara de 18 de Janeiro 

de 2011, determinam-se no presente documento os termos de referencia que esse processo 

se baseia, com destaque para a reflexão sobre os principais objetivos a alcançar neste PDM 

revisto. 

                                                           
1
 Alterada pela RCM n.º 188/2007 de 28 de Dezembro 
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2. QUADRO REFERENCIAL DA REVISÃO DO PDM 
 

2.1.DESACTUALIZAÇÃO 

A desatualização do PDMSBA é um dos fatores responsáveis pela necessidade de revisão, 

nomeadamente, no que diz respeito às perspetivas de desenvolvimento para o Município, face 

às mudanças verificadas desde a sua elaboração ao nível económico e comercial, cultural, 

ambiental e de ocupação e uso do território. O PDM, como um instrumento determinante do 

processo de planeamento municipal, deverá estar atualizado de forma a promover o correto 

ordenamento do território, orientando devidamente a dinâmica urbanística, sendo assim 

possível fazer prevalecer o previsto no artigo 4º (dever de ordenar o território) da Lei de Bases 

da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo – Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto – 

LBPOTU. 

 

As mudanças verificadas na última década, designadamente ao nível do ambiente e do 

ordenamento do território também exigem que a componente ambiental seja cada vez mais 

incorporada no processo de planeamento do território, fazendo prevalecer os princípios 

subjacentes aos conceitos de planeamento e gestão ambiental. Dá-se assim seguimento ao 

previsto no preâmbulo e na alínea c) do artigo 3º da LBOTDU, na alínea e) do artigo 12º, no n.º 

3, artigo 24º e alínea f) do artigo 70º do RJIGT. 

 

Entende-se que vincular explicitamente estes princípios e preocupações no (futuro) PDMSBA 

poderá trazer alterações significativas, no sentido positivo, no estado do ambiente, 

ordenamento do território e desenvolvimento do Município. 

 

O PDMSBA, pese embora, aprovado em 1995, foi elaborado com maioritariamente com dados 

da década de 80, pelo que a legislação que o suporta é atualmente obsoleta. Verifica-se, pois a 

necessidade de adaptação, do regulamento e das disposições de natureza jurídica nele contida 

face à legislação vigente, com benefícios óbvios na condução do processo de planeamento. 

 

Entre outros exemplos pode-se salientar o DL n.º 69/90, de 2 de Março (revogado pelo RJIGT) 

com base no qual o PDMSBA foi elaborado. Um dos aspetos através dos quais se permite aferir 
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acerca da desatualização do PDMSBA e que determina a necessidade da sua revisão, é a 

desatualização e inadequação dos dados de base utilizados para a sua elaboração em domínios 

fundamentais, com especial destaque para as bases cartográficas. 

 

 

2.2.ANÁLISES INCIPIENTES TERMINOLOGIA INADEQUADA E AMBÍGUA / ERROS / 

OMISSÕES 

Algumas deficiências a assinalar no PDMSBA dizem respeito a análise de alguns temas que 

deverão ser aprofundados para uma melhor tomada de decisão. A análise demográfica 

(evolução da população e projeções) e a importância das componentes, agrícola, turística, 

indústria extrativa, paisagística, arqueológica, natural e cultural do concelho, constituem 

apenas alguns exemplos a citar. As políticas de desenvolvimento do Município não poderão ser 

alheias a estes fatores para o estabelecimento de uma política de desenvolvimento.  

 

Num concelho com uma dinâmica geomorfológica assinalável e com áreas sujeitas a riscos 

desta natureza (riscos sísmicos), deverão estas dinâmicas ser devidamente estudadas e 

materializadas no futuro PDMSBA.  

 

Por outro lado o apuramento de conceitos que tem sido feito e que deve igualmente integrar o 

PDM, com destaque para o exemplo expresso pelo Decreto- Regulamentar 9/2009. 

 
 

2.3. QUESTÕES DE CONFLITO 

Surgiram também entretanto algumas questões de conflito no território, nomeadamente: 

- Desenquadramento da Reserva Ecológica Nacional – (REN) e da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) relativamente à realidade construída do concelho; 

- Dissociação entre o previsto no PDMSBA e a realidade física do território. 

- Pedreira no Peral, com zona de exploração desadequada. 
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2.4. CARTOGRAFIA DESACTUALIZADA 

Um dos aspetos fundamentais que exige urgência no processo de revisão do PDMSBA 

relaciona-se com os problemas de cartografia do PDM (peças desenhadas), relacionados com: 

- Desatualização da cartografia base utilizada para a elaboração do PDMSBA (foram utilizadas 

as cartas 1:25000 do IgeoE disponíveis, na sua maioria anteriores à década de 80); 

- Escala de trabalho inadequada (1:25000) para representações e análises de pormenor (note-

se que a espessura de um traço de 1 mm à escala 1:25000, representa 25 m na realidade). 

Considera-se que a escala de trabalho não deverá ser igual ou inferior a 1:10 000; 

- Excessiva sobreposição de tramas ou elementos gráficos; 

- Densidade de elementos gráficos; 

- Simbologia nem sempre adequada (representações pontuais em lugar de representações de 

mancha; 

- Cor e representação gráfica (as cartas de trabalho são a preto e branco o que dificulta em 

muitas circunstâncias a leitura); 

- Distorção das manchas (consequência de múltiplas cópias, da incorreta colagem dos “grisés” 

e, por vezes, da própria escala da cartografia base). 

 

No seu conjunto, estes problemas geram uma excessiva complexidade e ilegibilidade gráfica 

com repercussões sobre a tomada de decisão, principalmente quando se trata de questões de 

pormenor, como é exigido no caso das operações urbanísticas. 

 

Como se verifica, um dos principais fatores dos problemas assinalados, reside no facto da 

cartografia do PDMSBA ainda se encontrar em suporte analógico. Além dos problemas 

assinalados decorrentes deste tipo de suporte, deve referir-se ainda que o mesmo: 

- Não é flexível dado que não é de fácil atualização e o utilizador fica restringido à escala base; 

- A sobreposição de manchas de diferentes temas é relativamente difícil e não é possível um 

“output” da informação em tempo real; 

- Não permite “outputs” de informação alfanumérica a partir da base cartográfica; 

- É pouco credível em termos de georeferenciação dos objetos ou classes de uso do solo já que 

as distorções são frequentes e cumulativas durante a fase de produção cartográfica; 

- Condiciona negativamente a celeridade, transparência e objetividade do processo de 

planeamento e gestão urbanística. Contraria, aliás, os princípios subjacentes à forma atual de 
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fazer e entender o planeamento. Atualmente, este deve ser entendido como um processo 

contínuo, sistematicamente em atualização, um processo dialético, contrariando a forma 

tradicional em que o objetivo era fazer um “plano de imagem” a alterar somente quando for 

considerado desadequado. 

 

Assume-se pois, que estão todos estes condicionalismos do PDMSBA, presente que está a 

necessidade de assegurar a continuidade do processo de planeamento, tornando-o mais 

célere, económico, participado e real, objetivo e dialético, nomeadamente a partir da sua 

implementação e gestão informatizada. Os sistemas de informação geográfica (SIG’S) são o 

instrumento a privilegiar neste processo, dando seguimento aos esforços de apetrechamento 

desta autarquia dos recursos tecnológicos e humanos necessários para a implementação de 

um SIG Municipal. 

 

Esta revisão inscreve-se no entendimento do planeamento como processo contínuo de 

avaliação e adaptação dos instrumentos de planeamento urbanístico à realidade do Município. 

Este entendimento, aliado à experiência conferida pela aplicação do PDMSBA durante os 

últimos anos, concorrem para a oportunidade de equacionar a sua revisão por força da 

obrigatoriedade da sua revisão decorrido que está o prazo de 10 anos após a sua entrada em 

vigor em 26 de Outubro de 1995, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 98º do DL n.º 

380/99, de 22 de Setembro na sua redação atual. 

 

Acresce ainda, que do novo enquadramento jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

nos quais se inclui o PDM, decorre a necessidade de uma abordagem em moldes diversos e, 

nalguns aspetos, mais exigentes do que os prosseguidos em Planos anteriores. 

 

É ainda de referir a necessidade de articulação do Plano com as estratégias supramunicipais 

recentemente introduzidas através do PROTAL, no âmbito local, do conteúdo de Planos 

Especiais de Ordenamento do Território. 

 

Neste quadro, as bases pragmáticas da revisão radicam no desenvolvimento de um conjunto 

de ações centradas nas seguintes linhas de força: 

- Identificação e definição dos elementos estruturantes do território; 
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- Reforço das medidas tendentes ao equilíbrio social e ambiental, numa perspetiva 

sustentável; 

- Atualização do conteúdo do plano e correção de deficiências e omissões detetadas; 

- Agilização dos mecanismos de operacionalização do Plano adequando-os melhor a uma 

gestão urbana que se pretende de resposta rápida e eficaz às solicitações colocadas; 

- Integração do conteúdo do Plano em Sistema de Informação, permitindo a introdução de 

mecanismos de monitorização do PDMSBA; 

- Integração das modificações verificadas no prazo de vigência do atual plano de base 

económica, social, cultural e ambiental em resultado das dinâmicas operadas no território de 

São Brás de Alportel, alterando os pressupostos de caracterização que orientaram, a vários 

níveis, os objetivos do PDMSBA; 

- Progressão favorável do exercício das atividades terciárias apoiadas na consolidação, 

qualificação do Município; 

- Evolução favorável da qualidade de vida nos ambientes, urbano e rural compatível com a 

consolidação e promoção dos sistemas de infraestruturas e com a renovação do parque 

residencial; 

- Fatores de base económica, social, cultural e ambiental, acompanhados por modificação 

acentuada das condições funcionais do território e dos sistemas públicos nele operantes. 

- Complementação destes diversos fatores com cenários expectáveis provenientes da 

definição e estabelecimento de programas de nível local ou nacional com incidência no 

aumento da visibilidade estratégica de São Brás de Alportel. 

 

Os diversos fatores enunciados, agindo num quadro de interdependência, provocam efeitos 

sensíveis no território municipal, impondo lógicas mais avançadas de utilização e gestão que 

deverão encontrar acolhimento no regime de uso, ocupação e transformação do solo 

reclassificado ou requalificado, no âmbito da revisão do PDMSBA. 

 

2.5. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO SÓCIO-URBANÍSTICA 

Concretização dos objetivos estratégicos e urbanísticos 

A conjuntura de início dos anos 80 e 90 indiciava um conjunto de fenómenos, no âmbito dos 

quais se formularam estratégias e objetivos, que em parte seriam operacionalizados e 
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implementados através do PDMSBA. O Plano Diretor Municipal delimitou áreas e afetou usos, 

ou seja, a prática de planeamento e gestão urbanística iniciada nos anos 90 passou a ser 

confrontada com a necessidade de transformação e requalificação de usos e atividades 

dispares e áreas de conflito, entrando-se assim num novo ciclo de desenvolvimento do 

Município. 

 

As mudanças centradas na execução de ações estruturantes, onde se resolvem problemas, não 

deixam de colocar questões que devem ser devidamente ponderadas. Nesta perspetiva indica-

se a seguinte evolução de tendências: 

- Permanência de significativas áreas disseminadas no tecido urbano, com diferentes graus de 

consolidação, que carecem de soluções urbanísticas adequadas; 

- Necessidade de reforço e de redimensionamento das redes básicas de infraestruturas e de 

equipamentos coletivos, capazes de responder a novas solicitações sociais e funcionais 

colocadas pelo crescimento urbano; 

-Exigências relativas ao equilíbrio ambiental, aliada à consciência do carácter finito dos 

recursos naturais. Esta questão tem-se vindo a repercutir nas políticas urbanas da maioria das 

cidades europeias ao longo dos últimos anos, através de medidas específicas sobre a gestão 

dos seus recursos, não só nos seus aspetos económicos, mas também de equilíbrio dos 

ecossistemas; 

- Oscilação nas tendências do investimento, no âmbito da rápida transformação da conjuntura, 

frequentemente devida a causas exógenas, provocando alterações e flutuações no que 

respeita à natureza e à localização das atividades, o que implica a definição de critérios 

suficientemente flexíveis para as acolher e enquadrar sem comprometer os equilíbrios 

funcional e ambiental do Municipal. 

 
Finalizado o ciclo das grandes intervenções estruturantes, pode-se perspetivar a adoção de 

novas Politicas Urbanísticas, para já muito condicionadas pelo PROTAL e para as questões de 

sustentabilidade e da humanização do território, centradas: 

- Na requalificação e renovação urbana, nomeadamente na intervenção em áreas 

habitacionais degradadas; 

- Na execução de projetos de novas centralidades, determinantes para a consolidação do 

modelo de organização espacial e mesmo modelo urbano subjacente ao PDMSBA; 
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- Na transformação de áreas com usos desusados; 

- Na qualificação ambiental, numa perspetiva integrada de valorização das componentes 

biofísicas, das áreas verdes, dos espaços públicos e da identidade do Concelho; 

- Na revitalização das áreas e eixos centrais da sede do Concelho. 

 

Assim, o atual contexto requer dos novos instrumentos de planeamento e ferramentas de 

trabalho que suportem uma gestão integrada, capaz de garantir a conjugação entre a procura 

de equilíbrio social e ambiental com as dinâmicas dos agentes, num território caracterizado 

pela escassez de recursos disponíveis, onde novos instrumentos e ferramentas que devem 

acompanhar a evolução tecnológica entretanto verificada, nomeadamente as resultantes do 

desenvolvimento dos sistemas de informação, que ao permitirem um melhor 

acompanhamento em tempo real das transformações do território, vão também permitir a 

adoção de processos de planeamento e gestão contínua, com redução dos tempos de decisão. 

Deteta-se cumulativamente que a resolução dos principais problemas ultrapassa cada vez com 

maior frequência a esfera da intervenção municipal, remetendo cada vez mais para a 

necessidade de articulação num âmbito regional ou de comunidade urbana. 

 

Neste contexto de incerteza e rápida mudança, torna-se imperioso acentuar a vocação do 

PDMSBA, enquanto instrumento de suporte estruturante das iniciativas no território 

municipal, quer públicas quer privadas, dotando o município de um instrumento mais 

operacional para a gestão urbanística que enquadre no quotidiano a dinâmica dos agentes 

sociais. 

 
As mudanças legais, físicas e metolodógicas 

 
A adequação ao novo quadro legal, ao Programa Nacional da Politica de Ordenamento do 

Território – PNPOT e ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve PROTAL por 

si só, é um motivo que consubstancia a necessidade de revisão do PDMSBA. De facto, as 

alterações introduzidas na programação do solo, na necessidade de definição de uma 

estrutura ecológica municipal, etc., consolidam questões que incidem numa nova estratégia de 

intervenção. 
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O PDMSBA deverá considerar no seu conteúdo material e documental todo o conjunto de 

instrumentos de gestão territorial que com ele se articular e relacionam, conforme 

demonstrado na imagem seguinte: 

 

 
Fig. 1 – Relações entre os Instrumentos de Gestão Territorial – IGT 
 
 

Deverá o PDMSBA considerar, por inerência, os vários âmbitos de atuação e os diversos níveis 

de política sectorial, especial e de desenvolvimento territorial, com tradução nas políticas de 

planeamento territorial, conforme ilustrado na Figura que se segue: 
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Fig. 2 – Instrumentos de Gestão Territorial – Âmbito 
 
 

Do mesmo modo, sente-se necessidade de reequacionar as UOPG definidas no PDMSBA em 

vigor. A grande maioria, abrange terrenos caracterizados como solo rural, não obstante, 

apresentarem como objetivo a sua transformação em solo urbano, o que não se adequa com o 

atual quadro legal. Por outro lado, torna-se premente a necessidade de redefinir a ocupação 

do solo decorrente da atualização das bases cartográficas em formato digital (no PDMSBA em 

vigor, são cartas rasterizadas com correções efetuadas manualmente sem grande rigor). De 

facto, já foram detetadas incongruências, na sua sobreposição, designadamente na 

sobreposição da Planta de Ordenamento, Planta de Condicionantes e Planta da Reserva 

Ecológica Nacional. 
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Consolidação dos Tecidos Urbanos 

Os tecidos urbanos estabilizados, infra-estruturados e predominantemente edificados, 

correspondem a áreas mais ou menos consolidadas, cujo objetivo de intervenção se restringirá 

à definição das características morfotipológicas, das cérceas, das funções dominantes no 

tecido urbano e de regras de enquadramento urbanístico para firmar a sua identidade. 

 

No que diz respeito às áreas aptas para uma nova estruturação urbanística, estas, de acordo 

com os pressupostos do novo quadro legal, terão que ser criteriosamente programadas e, as 

prioridades de intervenção deverão estar definidas combatendo o desenvolvimento urbano 

casuístico incrementado à base de condomínios, loteamentos ou outras operações 

urbanísticas individuais desgarrados de uma estrutura. 

 

Este território concelhio caracteriza-se ao nível da forma urbana, como tendo origem linear, 

porém constata-se a existência do fenómeno de edificação dispersa especialmente no Barrocal 

No sentido de consolidar os perímetros urbanos, impõe-se a determinação e programação de 

prioridades nas intervenções urbanísticas nestas áreas. Neste sentido, e após uma análise dos 

espaços urbanos periféricos, é determinante afirmar a identidade específica de cada um. Por 

outro lado, será necessário distinguir o espaço urbano do núcleo central do espaço urbano 

periférico. Esta questão terá que ser abordada no sentido de se caracterizar de diferente 

forma espaços diferentes e de, consequentemente, lhes atribuir parâmetros urbanísticos 

distintos. 

 
Estrutura Ecológica Municipal 

No sentido de garantir a adequada articulação e desenho urbano, nos crescimentos adjacentes 

à estrutura viária preexistente, ao longo dos acessos aos aglomerados, a uma escala, e 

contíguos às grandes acessibilidades contemporâneas, a outra escala, impõe-se novos padrões 

de atuação. No primeiro caso, destaca-se os problemas de congestionamento, no outro a 

variedade tipológica e a presença de peças urbanas a coexistirem com as pequenas 

construções de carácter rural e com parcelas de exploração agrícola, já desativadas. A isto, 

acrescem as intervenções individuais, das últimas décadas, apoiadas, em muitos casos, em vias 

pouco integradas. Estes casos, requerem um adequado diagnóstico e medidas de intervenção 
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ajustadas que permitam tornar a rede viária mais integrada e promover a programação dos 

vazios urbanos interiorizados, com capacidade de estabelecer tais ligações urbanas. 

 

 

 
Novas Sinergias Territoriais e Novos Propósitos do Mercado 

As novas lógicas de localização, motivadas pelas novas acessibilidades e consequente aumento 

da escala territorial, impõem novas abordagens, estratégias e políticas urbanas com 

capacidade de resposta à dinâmica do sector privado e que proponha novas regras de 

negociação e parceria, uma maior preocupação ao nível do desenho urbano e um maior 

equilíbrio entre construção, espaço público, ambiente e paisagem. No decurso dos últimos 

anos, tem-se assistido a uma tendência para se preterir as áreas de expansão residencial por 

novos espaços de armazenagem e comércio, sobretudo na proximidade das vias principais. 

 

Este fenómeno urbano, que se tem vindo a sentir por todo o país, desde a década de 90, é 

aglutinador de novas dinâmicas na sua envolvente e depende fortemente de boas 

acessibilidades. Por estes motivos e pela diferença de escala de intervenção, face a outros 

empreendimentos e morfologias, a localização destes deve estar enquadrada numa estratégia 

de planeamento sendo que os parâmetros urbanísticos 

deverão ser reequacionados para que este tipo de intervenções contribuam positivamente 

para o desenvolvimento do território concelhio. A necessidade de definição de novos espaços 

vocacionados para a implantação de empresas ou “clusters” empresariais, é outra realidade 

verificada no Concelho. 

 
 

3. NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PLANO 
 
 
Com o propósito de se proceder à avaliação da execução do Plano Diretor Municipal de São 

Brás de Alportel – PDMSBA, respetiva análise e enquadramento dos motivos que justificam a 

sua revisão foi efetuado o Relatório de fundamentação, documento que enquadra e 

demonstra também a necessidade de Revisão do PDMSBA, apresentado na reunião de Câmara 

de 18 de Janeiro de 2011. 
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4. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA ELABORAÇÃO DA 
REVISÃO DO PDM 

 

4.1. Equipa, Elaboração e Participação 
Na Revisão ao PDMSBA, irá recorrer-se a um conjunto de equipas, especializadas em cada uma 

das áreas funcionais, com trabalhos realizados, que nos dão garantias de qualidade, de 

cumprimento dos objetivos e dos prazos estabelecidos, a coordenação geral ficará a cargo do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Prevê-se a implementação de mecanismos de participação, informada e responsável dos 

cidadãos e instituições, de apoio à decisão, ao longo do processo de elaboração (através 

designadamente de apresentações, debates, “workshops”, etc.). Este envolvimento será 

facultado a todos os atores sociais abrangidos no processo de planeamento, desde as 

diferentes Divisões e serviços do Município e entidades com responsabilidades nesta matéria, 

bem como, representantes de associações, Junta de Freguesia, Promotores, População em 

geral, etc. Assim, desejando que todos se identifiquem, em certa medida, com o PDMSBA, a 

metodologia proposta prevê a articulação com os diferentes agentes públicos e privados 

citados, nas diversas fases do processo: 

a. Articulação com os diferentes serviços municipais; 

b. Fase de recolha e tratamento de informação; 

c. Fase de elaboração da proposta; 

d. Elaboração de listagem de documentos a produzir por cada um dos serviços; 

e. Reuniões periódicas com a comissão de acompanhamento; 

f. Reuniões de trabalho com vários agentes externos e suas organizações e 

representantes; 

g. Reuniões com os coordenadores das diferentes temáticas abordadas no PROTAL, no 

sentido de estabelecer a devida articulação dos dois instrumentos; 

h. Maximização dos sistemas de informação geográfica, na revisão do PDM e na sua 

posterior monitorização, implementados de uma forma coordenada e estruturada em 

todos os serviços municipais; 
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i. Difusão sistemática dos trabalhos em curso e abertura ao necessário feedback da 

população em geral, para a concretização de uma participação ativa, informada e 

consciente. 

 

 

4.2. Conteúdo Material e Documental do PDMSBA 
O conteúdo do PDMSBA será elaborado nos termos do artigo 85º e 86º, do Decreto-Lei 

n.º380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º316/2007, 

de 19 de Setembro e de acordo com a Portaria 138/2005, de 2 de Fevereiro. 

 

Por outro lado, o PDMSBA deve ir para além da escala da planta de ordenamento. Deverá ser 

desdobrado e potenciado como um instrumento de trabalho para a qualificação do 

desenvolvimento urbano. Assim, deverá pressupor a sua elaboração prévia a uma escala mais 

“fina”, capaz de detetar questões pertinentes que não se compatibilizam com o estudo à 

escala 1/10.000. 

 

Estes estudos terão que constar dos anexos do plano, pressupondo o planeamento flexível que 

define regras de atuação sem se tornar impositivo a todos os níveis, dando abertura à 

evolução da incerteza e privilegiando o plano-processo em relação ao plano-estático. 

 

O PDMSBA será constituído, nos termos da legislação aplicável, pelos seguintes Elementos 

Fundamentais: 

a) Regulamento; 

b) Planta de Ordenamento – que representa o modelo de estrutura espacial do território 

municipal de acordo com a classificação e a qualificação dos solos, bem como com as unidades 

operativas de planeamento e gestão definidas; 

c) Planta de Condicionantes – que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em 

vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento. 

 
O PDMSBA será, nos termos da legislação aplicável, acompanhado por: 

a) Estudos de caracterização do território municipal; 
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b) Relatório (poderá ser complementado com cartas temáticas que explicitem melhor as 

opções e estudos complementares, p/ex., relativos à rede de equipamentos, ao património, ao 

ambiente e espaços verdes, do âmbito da economia urbana, dos transportes, mobilidade e 

acessibilidade, carta de UOPG’s, carta educativa, estudos Urbanísticos anexos etc.) 

c) Relatório de Avaliação Ambiental (poderá ser complementada com cartas anexas estrutura 

ecológica urbana, sistema de espaços públicos, sistema de espaços verdes, etc. desenvolvidas 

com um nível de pormenor superior a escalas mais adequadas). 

d) Programa de execução (Definição dos objetivos do plano; ações específicas ao nível da 

execução dos equipamentos, sistema de espaços verdes e espaços públicos, habitação, etc.; 

U.O.P.G e unidades de execução, respetivos objetivos e termos de referência; programação 

das ações; etc.) 

e) Planta de Enquadramento Regional. 

f) Planta da Situação Existente. 

g) Relatório com a indicação das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas e 

informações prévias favoráveis em vigor; 

h) Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

i) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação. 

j) Carta de áreas percorridas por incêndios. 

k) Mapa de Ruído / Zonamento. 

 

 

 

 

4.3. Calendarização 
O processo de revisão do PDMSBA pressupõe um conjunto de procedimentos encadeados 

exigíveis de acordo com a legislação aplicável. A proposta de faseamento apresentada, pelo 

facto de ser uma proposta otimista e ambiciosa e pelo facto de se encontrar dependente de 

vários fatores, que poderão decorrer ao longo do processo, imprevisíveis e exógenos à equipa 

da elaboração do plano, poderá sofrer ajustamentos nos prazos definidos, prevendo-se no 

entanto a sua conclusão, aprovação e entrada em vigor no prazo de 2 anos. 
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5. OBJECTIVOS/ DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO 
 

De acordo com o ponto 3 do artigo 93º do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, na sua 

redação atual, a revisão do PDM, “implica a reconsideração e reapreciação global, com 

carácter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano (…) e objetivos do modelo 

territorial definido”. No entanto, tratando-se de um processo de revisão deverá ser assumido 

como tal, não constituindo uma rutura com o plano precedente, mas sim adaptando-o, na 

medida do possível, a uma nova realidade dinâmica e à legislação e respetivas diretivas 

europeias implícitas. 

 

A estratégia de atuação no PDMSBA, deverá, igualmente constituir-se como uma matriz de 

referência para toda a atuação no Concelho que obviamente não se esgota na elaboração de 

um PDMSBA e que se prevê dinâmica, processual e flexível na medida do possível. 

 

Na concertação da estratégia de intervenção, consideram-se as tendências da evolução e 

dinâmicas demográficas, sociais, económicas e urbanas patentes no Concelho, e no seu 

entorno, as potencialidades e fragilidades do Concelho e as iniciativas de carácter estruturante 

em curso ou previsíveis num futuro próximo. 

 

No âmbito dos trabalhos de elaboração da Revisão do PDMSBA deverão ter-se em linha de 

conta cenários e a visão onde se encontram destacadas as vertentes: 

 

I. Promover São Brás de Alportel como Marca de Qualidade de Vida  

Em virtude da centralidade na região e da excelente localização geográfica, mas atendendo às 

condicionantes do desenvolvimento económico, São Brás de Alportel deve apostar, 

assumidamente na marca residencial “Viver Sabe Bem” – Qualidade de Vida. 

Continuação da aposta na valorização e qualificação urbana, nos serviços sociais, no 

desporto e na qualidade ambiental.  

Pontos fundamentais: 

 Fomentar São Brás de Alportel como um concelho, que proporciona a 

acessibilidade, que privilegia a mobilidade e a renovação de espaços públicos, 
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tornando-os atrativos e multifuncionais, retomando a ideia de proximidade e 

promovendo sociabilidades. 

 Continuação da aposta nos acessos e vias de comunicação intra-municipais e 

inter-municipais, com destaque para o papel que a ER 270, enquanto 

alternativa às vias com portagens; 

 Promoção da segurança, tranquilidade, convívio intergeracional, com destaque 

para a importância do espaço público, a qualidade e diversidade do mesmo;  

 Equilíbrio entre a autenticidade da vila tradicional e a modernidade, mantendo 

um desenho urbano característico, mas proporcionando as comodidades da 

vida moderna; 

 São Brás de Alportel acessível a todos, amplificando a importância do projeto 

RAMPA, que trata da inclusão de todos no espaço e nas varias formas de 

comunicação. 

 Promoção de um concelho ambientalmente sustentável e eficiente na forma 

como utiliza os recursos, incentivando a utilização de recursos renováveis, uma 

correta gestão de resíduos, a agricultura e a continuidade dos sistemas 

naturais e aumentando a resiliência urbana. Assim pretende-se desenvolver 

São Brás de Alportel como concelho de grande qualidade ambiental e 

paisagística, cuja identidade territorial recaí sobre o microclima, que consolida 

a estrutura ecológica municipal, que salvaguarda as funções biofísicas do 

território, que utiliza de forma eficiente e racional os recursos naturais (a 

cortiça, a alfarroba, a pedra, o vento, o sol, o solo como unidade de produção), 

que reduz os impactes ambientais e energéticos dos ambientes construídos, 

caminhando progressivamente para um concelho ainda mais ecológico. 

 Eleger a educação e a sensibilização ambiental como pilares fundamentais 

para formar e elevar a consciência cívica dos cidadãos. 

 Promoção de um concelho inovador e criativo, capaz de competir num 

contexto global e gerar riqueza e emprego. 

 Melhor definição de estrutura urbana existente. 

 Criação de novos espaços verdes na área urbana. 
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 Definição de círculo verde, a circundar a zona urbana da Vila de São Brás de 

Alportel. 

 Definição de corredores ecológicos/eco e ciclovias. 

 Acolhimento em regulamento das zonas de equipamentos coletivos.  

 Criação de um modelo de governo eficiente, participado e financeiramente 

sustentável. 

 

II. Fortalecer a economia de São Brás de Alportel 

 Neste domínio e tendo em consideração o contexto económico recessivo em que nos 

encontramos considera-se apropriado a: 

 Reavaliação e definição das zonas industriais/empresariais; 

 Aposta no turismo de segmento explorando o turismo de natureza (desportos 

natureza / pedestrianismo / birdwatching/ sector equestre), o turismo cultural 

(turismo religioso / Rota da Cortiça) turismo de saúde (turismo sénior/ saúde) 

explorando em todas estas vertentes o turismo de natureza que permita ao turista ser 

agente ativo, caracterizado pelo envolvimento de sensações variadas;  

 Defesa do sector corticeiro que interliga o sector primário ao sector industrial e 

comercial, bem como do sector de doçaria regional; 

  Dotar os espaços envolventes ao Centro de Reabilitação do Sul e do Centro de 

tratamento anaeróbio de resíduos da Algar de capacidade de acolhimento de 

atividades económicas;  

 Reavaliar a situação da indústria extrativa (incluindo as rochas ornamentais) no 

concelho e a potencialidade de conjuntamente com residências artísticas explorar a 

vertente artística ligada à escultura; 

  Valorização da atividade agrícola; 

 Permitir a instalação e desenvolvimento de atividades que explorem o mercado das 

energias alternativas (solar, biomassa, eólica, etc.). 

 Equacionar a importância de um ponto de água de média dimensão no Concelho 

(barragem do Monte da Ribeira vs Fonte Férrea). 
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III. Enaltecer e promover a cultura, a educação e formação 

Promover São Brás de Alportel como “terra” de conhecimento, competências e criatividade, 

dotada de sistemas de educação e de formação ao longo da vida, de um sistema de ensino, 

que geram oportunidades para a juventude e favorecem o envelhecimento ativo, dinamizam o 

empreendedorismo e a criação de emprego em múltiplas áreas da atividade económica, 

salvaguardando a educação familiar de troca de saberes testemunhados de pais para filhos 

sucessivamente ao longo dos anos, mantendo as raízes do passado com os pés assentes no 

presente e o olhar no futuro. 

Por outro lado, instruir São Brás de Alportel como espaço de cultura, integração e 

solidariedade, fértil no intercâmbio geracional, social e cultural, atendendo à diversidade de 

culturas existentes no nosso concelho, com amplas respostas sociais aos grupos mais 

vulneráveis e menos adaptados ao nosso meio, que apoia a ação criativa dos agentes locais, 

fomenta as atividades artísticas e polariza as indústrias culturais 

Finalmente, defender o pilar do associativismo, fonte dinâmica, de socialização, desporto, lazer 

e cultura. 

IV. Considerações Finais: 

 

O Espaço Urbano 

 

A promoção da Imagem da vila, aqui defendida, não se esgota numa visão bucólica e 

romântica encerrada na estética do seu edificado, mas sim na necessidade de se promover 

uma imagem de um espaço urbano estruturado. Ou seja, torná-la percetível aos seus 

transeuntes, habitantes, trabalhadores, etc., criando no seu imaginário uma cidade 

estruturada em termos urbanos. Nesta perspetival, ganha relevância o papel das estruturas 

territoriais e a sua articulação entre si e com as partes (estrutura ecológica, estrutura viária, 

estrutura de espaços públicos, etc.), bem como a coerência urbana ao nível das funções, 

cérceas, tipologias, morfologia, etc. 

 

Assim, será necessário criar parâmetros de qualidade urbanística e arquitetónica a exigir nas 

intervenções, de acordo com o preceituado no PNPOT e nas orientações da política nacional 
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de arquitetura e da paisagem. Neste sentido, os índices urbanísticos, deverão ser redefinidos, 

adequando-os com a envolvente (características morfo-tipológicas, dimensionamento das 

infra-estruturas viárias, etc.) e com questões intrínsecas a cada terreno, como sejam, 

topográficas, hidrográficas, de insolação, acessibilidades, etc. 

 

Do mesmo modo, será necessário (re)definir conceitos com reflexos na qualidade do edificado. 

São disso exemplo, os conceitos de varandas, área edificável, pisos recuados, pisos técnicos, 

etc. No sentido de estabelecer medidas de consolidação da identidade urbana, estabelecer 

regras e definir parâmetros de intervenção nos vazios urbanos, será necessário proceder à 

caracterização dos tecidos urbanos (por épocas, tipologias, funções dominantes, modelos de 

expansão e ocupação, diagnóstico de cérceas, volumes, alinhamentos nos espaços intersticiais 

do tecido urbano, etc.). Consequentemente, será necessário distinguir, através de regras 

normativas distintas, solos urbanos distintos. 

 

O PDM deverá assentar numa lógica de “regulação variável”, impondo rigidez às certezas 

abrangidas no plano e regras do jogo para as incertezas. Neste sentido, os núcleos urbanos  

deverão ser alvo de um estudo mais aprofundado, permitindo definir regras qualitativas, como 

por exemplo, definição de perfis de ruas, localização de espaços verdes e de equipamentos, e 

condicionamentos morfotipológicos. Nesta perspetiva, o plano deverá discernir o que é 

estruturante para a sua implementação daquilo que admite ajustes. Deste modo, a estrutura 

ecológica, a estrutura viária, os espaços de desenvolvimento prioritário e outras temáticas de 

carácter basilar deverão assumir a rigidez do plano. 

 

Promover as intervenções urbanas integradas e estruturantes do território (ao nível das 

cedências, dos arruamentos, das tipologias, cérceas, etc.). Do mesmo modo, deverá inibir-se a 

apresentação de estudos parciais em parcelas de terreno inseridas em solo urbano exigindo a 

sua programação global, ainda que correspondendo a uma execução por fases. 

 

A par de medidas de intervenção nas áreas expectantes, impõe-se medidas de requalificação 

urbana, nas áreas existentes com debilidades. 
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Prevê-se, ainda a regulamentação de algumas atividades específicas que se encontram omissas 

no atual PDM e a ponderação de medidas de inibição da impermeabilização e do 

aproveitamento para construção no interior dos quarteirões existentes e propostos. 

 

A Serra 

Constata-se um abandono da zona de Serra que representa 2/3 do território de São Brás de 

Alportel, dai a importância de identificar claramente os pontos fortes e fracos, ameaças e 

oportunidades deste território para agilizar um ordenamento que atraia habitantes e 

iniciativas empresariais.  

 

O PROT 

Não esquecer que por entre as várias indicações dadas por outros planos de nível superior, 

destacam-se as considerações especificas enunciadas pelo PROT Algarve, que integram já em 

grande medida o que anteriormente foi escrito: 

 A problemática da edificação dispersa; 

 A necessidade de conservação da Ribeira do Alportel; 

 A forte dinâmica demográfica do concelho com taxas de crescimento e de 
rejuvenescimento altas; 

 A importância dos povoamentos de sobreiro e azinheira, bem como de alfarrobeira; 

 A vulnerabilidade do aquífero de São Brás de Alportel. 

 


