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1. INTRODUÇÃO – OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO 

PARQUE EMPRESARIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 

Pretende-se com o presente documento que se submete à consideração da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, para efeitos do artigo 74º do Decreto Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, 

justificar a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de 

Alportel e consubstancia os Termos de Referencia do mesmo. 

 

No âmbito do Plano Director Municipal (PDM) esta área encontra-se identificada como 

espaços urbanizáveis para fins industriais (artigo 54º), que é objecto de unidade operativa 

de planeamento e gestão (artigo 82º), para fins industriais, onde se prevê a realização de 

plano municipal de ordenamento do território, o qual deve definir a estrutura de ocupação 

com base em programa previamente acordado com as entidades intervenientes e de 

acordo com as regras de ocupação definidas no regulamento do PDM de São Brás de 

Alportel, visando garantir a correcta articulação das actividades previstas, os acessos 

adequados e a minimização dos impactes sobre as zonas envolventes. 

 

 Por outro lado, existem interessados em intervir neste território e que demonstram a 

intenção de investir nesta área. O avistar-se finalmente da implementação de um projecto 

que desempenhe o papel de um motor de desenvolvimento económico de São Brás de 

Alportel torna premente a oportunidade de apoiar e apostar neste Plano de Pormenor. 

Neste quadro, este Plano permitirá concertar, planear e balizar todas as iniciativas de 

transformação física e predial que convergem sobre este território, constituindo-se como a 

base para a realização dos projectos de execução das redes de infra-estruturas, da 

arquitectura e dos espaços públicos. 

 

A área em questão vai ser dinamizada a nascente pela implementação de uma central de 

valorização orgânica de resíduos urbanos biodegradáveis, ou a estes similares, por 

processo de digestão anaeróbica com recuperação energética do biogás produzido e 

posterior maturação/higienização aeróbica do composto resultante, que constituirá a 

unidade de digestão anaeróbica do Algarve. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção proposta para o Plano, que abrange uma superfície de cerca de 

20ha, localiza-se a 3,5km a sudeste da Vila de São Brás de Alportel, sede de Concelho, 
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com delimitação conforme plantas anexas. A norte encontramos o sítio da Mesquita Alta, a 

sul o sitio do Peral, a nascente o sítio da Mesquita Baixa e a poente o sítio de Barrabés. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

O presente documento constitui a síntese dos fundamentos justificativos para a realização 

do “Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel”, doravante 

designado por Plano, a elaborar nos termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro (RJIGT). 

 

4. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

4.1 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

O PDM de São Brás de Alportel estabelece na sua subsecção III as normas urbanísticas 

para o desenvolvimento da zona industrial regional (categoria I), sobre as qual incide este 

Plano, que deverá cumprir o mencionado nos artigos 54º, 55º e 56º, bem como, o 82.º do 

Regulamento do PDM de São Brás de Alportel: 

1 - Nos espaços urbanizáveis para fins industriais todos os terrenos, bem como as 

edificações existentes, a remodelar, a reconstruir ou a reconverter, destinam-se à 

instalação de indústrias, de armazéns e de serviços complementares e a construção será 

obrigatoriamente precedida de plano de pormenor ou de operação de loteamento, excepto 

nos espaços industriais incluídos no perímetro urbano de Almargens.  

2 - A instalação de indústrias transformadoras está sujeita ao licenciamento prévio pelas 

entidades competentes, em conformidade com a legislação aplicável.  

3 - Nos espaços urbanizáveis para fins industriais os efluentes domésticos das unidades 

serão obrigatoriamente ligados à rede pública ou sistema privado.  

4 - Nestes espaços os efluentes industriais das unidades serão obrigatoriamente 

precedidos de tratamento, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as 

características da ETAR, onde serão descarregados.  

5 - Nestes espaços o abastecimento de água será em sistema privado ou rede pública, de 

acordo com legislação específica.  
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6 - O espaço industrial I - com a área de cerca de 33 ha - corresponde à área de 

concentração industrial regional prevista no PROT Algarve e destina-se preferencialmente 

à instalação de unidades das classes B e C constantes da tabela anexa ao Regulamento 

do Exercício da Actividade Industrial (Portaria n.° 744-B/93, de 18 de Agosto), desde que 

pela poluição que venham a causar ou pela perigosidade dos materiais armazenados não 

prejudiquem zonas envolventes.  

7 - A construção no espaço industrial I deverá ser precedida de plano de pormenor ou de 

operação de loteamento com a área mínima de 10 ha.  

8 - O plano de pormenor e as operações de loteamento a elaborar para o espaço industrial 

I ficam sujeitos às seguintes regras:  

• Índice volumétrico: à 3 m3/m2;  

• Superfície impermeabilizada: à 70 %; 

• Área mínima de cada lote: 2000 m2; 

• Índice máximo de utilização bruto - 0,4;  

• Os lotes terão obrigatoriamente acesso directo por uma via pavimentada 

com as características definidas nas alíneas b), h), e i) do n.° 4 do artigo 

72.°;   

• Estacionamento: um lugar por cada 100 m2 de superfície de pavimento. 

  

4.2- PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE (PROTAL) 

O PROTAL aprovado pela Resolução de Conselhos de Ministros (RCM) n.º 102/2007 de 3 

de Agosto considera São Brás de Alportel como sendo uma extensão da grande 

centralidade urbana principal constituída por Faro, Loulé e Olhão, onde com a forte 

melhoria das acessibilidades poderá constituir uma aglomeração multipolar de dimensão 

suficiente para atingir os limiares de novas funções urbanas e sobretudo, gerar economias 

de aglomeração e de transacção, que são a base das novas formas de competitividade. 

Mais nas orientações para a Administração Local no que concerne à estruturação 

económica este plano aponta para que os municípios apõem a criação das áreas de 

logística e empresariais de nível regional e municipal. 

5. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PLANO 

 

O conteúdo material e documental do Plano é o decorrente do disposto nos artigos 91º e 

92º do RJIGT aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, bem como, da Portaria n.º 

138/2005 de 2 de Fevereiro, sem prejuízo de outros elementos que decorrem de regimes 
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especiais, nomeadamente no que respeita a zonas inundáveis (Decreto-lei n.º 364/98, de 

21 de Novembro) e ao cumprimento da Lei do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de 

Janeiro). 

 

 

 

Assim, o conteúdo material do Plano será o seguinte: 

 

O plano de pormenor deve adoptar o conteúdo material apropriado às condições da área 

territorial a que respeita e aos objectivos previstos nos termos de referência e na 

deliberação municipal que determinou a sua elaboração, estabelecendo nomeadamente: 

 

a) A definição e caracterização da área de intervenção identificando, quando se justifique, 

os valores culturais e naturais a proteger; 

 

b) As operações de transformação fundiária necessárias e a definição das regras relativas 

às obras de urbanização; 

 

c) O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, de circulação viária e 

pedonal, de estacionamento, bem como, do respectivo tratamento, alinhamentos, 

implantações, modelação do terreno, distribuição volumétrica, bem como a localização dos 

equipamentos e zonas verdes; 

 

d) A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente 

índices, densidade de fogos, número de pisos e cérceas; 

 

e) Indicadores relativos às cores e materiais a utilizar; 

 

f) As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes; 

g) As regras para a ocupação e gestão dos espaços públicos; 

h) A implantação das redes de infra -estruturas, com delimitação objectiva das áreas a elas 

afectas; 

 

i) Os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de utilização 

colectiva e a respectiva localização no caso dos equipamentos públicos; 

 

j) A identificação dos sistemas de execução do plano e a programação dos investimentos 

públicos associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados; 
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l) A estruturação das acções de perequação compensatória. 

 

 

 

 

O conteúdo documental do Plano é o seguinte: 

1 - O plano de pormenor é constituído por: 

a) Regulamento; 

b) Planta de implantação, que representa o regime de uso, ocupação e transformação da área 

de intervenção; 

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. 

2 - O plano de pormenor é acompanhado por: 

a) Relatório contendo a fundamentação técnica das soluções propostas no plano, suportada na 

identificação e caracterização objectiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção e 

na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua execução; 

 

b) Relatório ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação ambiental nos termos 

dos n.º 5 e 6 do artigo 74.º, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos  

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis 

que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

 

c) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária 

previstas, nomeadamente para efeitos de registo predial; 

 

d) Programa de execução das acções previstas e respectivo plano de financiamento. 

e) Planta de enquadramento, contendo a localização do plano no território municipal 

envolvente, com indicação da área de intervenção e respectiva articulação, designadamente 

com as vias de comunicação e demais infra-estruturas relevantes, estrutura ecológica, grandes 

equipamentos e outros elementos considerados relevantes. 

f) Planta da situação existente, com a ocupação do território à data da elaboração do plano;   
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g) Relatório e ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de operações 

urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor, substituível por 

declaração de câmara municipal comprovativa da inexistência dos referidos compromissos 

urbanísticos na área do plano;   

h) Extractos do regulamento, das plantas de ordenamento ou zonamento e de condicionantes 

dos instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção do plano; 

i) Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação de terreno, cotas mestras, 

volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das infra-estruturas 

e equipamentos urbanos; 

j) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de ponderação. 

 

 

3 — Para efeitos de registo predial, as peças escritas e desenhadas previstas na alínea c) do 

número anterior consistem em: 

 

a) Planta do cadastro original; 

 

b) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial inscrição matricial, 

áreas e confrontações; 

 

c) Planta da operação de transformação fundiária com a identificação dos novos prédios; 

 

d) Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da 

respectiva área, área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, área de 

construção, volumetria, cércea e número de pisos acima e abaixo da cota de soleira para cada 

um dos edifícios, número de fogos e utilização dos edifícios e dos fogos; 

 

e) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal; 

 

f) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação e de 

construção dos equipamentos de utilização colectiva; 

 

g) Quadro de transformação fundiária explicitando o relacionamento entre os prédios 

originários e os prédios resultantes da operação de transformação fundiária. 
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6- CONDICIONANTES LEGAIS 

Não se verifica a existência de condicionantes e servidões na área de intervenção do Plano. 

 

7- BASE PROGRAMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO URBANÍSTICA 

A área de intervenção é caracterizada pela sua localização estratégica, o que recomenda um 

cuidado particular com a criação de um Plano que fomente esse potencial geográfico e que 

adopte soluções urbanísticas ambientalmente sustentáveis. 

Decorrente do que se afirmou até aqui, e tendo em atenção as directivas do PDM de São Brás 

de Alportel, os objectivos programáticos estabelecidos para o Plano de Pormenor são: 

� Desenvolvimento socio-económico do concelho de São Brás de Alportel; 

� Dinamização do tecido empresarial; 

� Criação de espaços urbanos sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico, 

que garantam uma arquitectura inclusiva e ecológica; 

� Desenvolver e concretizar, dentro da área de intervenção do plano, as regras e 

princípios estabelecidos genericamente no PDM de São Brás de Alportel para a área 

de concentração industrial regional. 

� Compatibilizar todas as intervenções sectoriais protagonizadas pelos diversos agentes 

que, nesta área, venham a operar na ocupação, uso e transformação do solo, com 

salvaguarda dos direitos e interesses particulares legalmente protegidos. 

� Criação de condições de incentivo ao investimento privado, tanto na produção de solo 

edificável como na própria construção, enquanto factor de desenvolvimento económico 

e social; 

� Proporcionar efectivas acções de planeamento físico com âmbito territorial mais vasto, 

a que possam corresponder soluções mais adequadas ao espaço e de maior qualidade 

ao nível da paisagem e do desenho urbano; 

� Acentuar a intervenção municipal na definição da forma e da imagem do ambiente 

urbano e também no que respeita à localização e mais adequado dimensionamento de 

espaços públicos e de áreas para equipamentos de interesse colectivo. 

� Racionalizar os investimentos de natureza pública ou privada em matéria de infra-

estruturas urbanísticas necessárias para a ocupação da área de intervenção. 
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8- FASES E PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

Prevê-se um prazo de 90 dias úteis para a elaboração do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de Alportel, de acordo com o seguinte faseamento: 

� 1ª Fase – Elaboração da Proposta de Plano – 60 dias úteis após a deliberação 

Municipal de Elaboração do Plano; 

� 2ª Fase – Rectificações da Propostas de Plano – 15 dias úteis após a recepção do 

parecer da CCDR Algarve integrando eventuais alterações à proposta de Plano; 

� 3.º Fase Elaboração da versão final – 15 dias úteis após a conclusão da discussão 

pública. 

 

Aos prazos definidos acrescem os prazos inerentes à tramitação e procedimentos do Plano de 

Urbanização, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. 

 

9. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA DO PLANO 

A elaboração deste plano de pormenor é da responsabilidade da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, que devido às suas limitações em termos de recursos humanos e técnicos 

deverá lançar o devido processo de concurso para adjudicação deste serviço a uma empresa 

externa que cumprirá o respectivo caderno de encargos e cuja equipa respeitará o seguinte: 

• A equipa técnica a constituir para a elaboração do plano será necessariamente 

multidisciplinar, coordenada por um dos seus elementos e deverá assegurar como 

mínimo, especialistas nas áreas de Arquitectura, Arquitectura Paisagística, Urbanismo, 

Engenharia Civil e Direito com experiência profissional de pelo menos três anos em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 292/95 de 14 de Setembro. 
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01- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

CARTA MILITAR  
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02- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

ORTOFOTOMAPA  
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