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1. INTRODUÇÃO  

 

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

Municipal de São Brás de Alportel, no âmbito do artigo 76º Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio, e para efeitos do artigo 74º do mesmo diploma legal, justificar a terceira alteração 

do Plano de Urbanização (PU) da Vila de São Brás de Alportel e consubstanciar os termos 

de referência e oportunidade do mesmo. 

 

O PU da Vila de São Brás de Alportel eficaz pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

20/2003, publicado no Diário da República n.º 37 de 13/02/2003 (I Série-B), alterado em 

2006 pela Declaração n.º 29/2006 (Diário da República II Série de 23 de fevereiro) e em 

2009 pelo aviso n.º 1852/2009 (Publicado no Diário da República n.º 13, 2ª Série, de 20 de 

janeiro) tem servido desde então como instrumento de ordenamento do espaço urbano da 

Vila de São Brás de Alportel. Porém, como qualquer exercício de planeamento, este plano 

deve ser dinâmico e permitir que os instrumentos reflictam as melhores opções, adequadas 

aos cenários que se vão desenhando no referido tecido urbano nomeadamente às 

necessidades dos agentes económicos. Mais, um plano quando é desenhado à partida, é 

na sua grande essência uma perspectiva teórica, apesar de fundamentada. Acontece que 

só com a aplicação dos princípios teóricos à realidade se conseguem perceber alguns 

desfasamentos e alguns obstáculos ao desenvolvimento. 

 

A presente alteração decorre da modificação e pela evolução das condições económicas e 

sociais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano. Essa alteração visa 

o aumento dos índices de construção, para uma zona urbana atualmente de expansão na 

categoria de baixa densidade, alterando-a para média densidade, permitindo a expansão 

da unidade comercial explorada atualmente pelo LIDL, enquanto supermercado. Por outro 

lado aproveita-se o momento para atualizar a rede viária, nomeadamente com a inscrição 

das novas rotundas criadas e de ciclovias que integram o Plano. 

 

Desde de 2009, a crise económica e demográfica tem pautado o contexto urbano da Vila, 

decrescendo as pretensões de obras para mais de metade.  

 

A necessidade de dotar a Vila de São Brás de Alportel de instrumentos de planeamento 

estratégico e urbanístico, expressão de uma vila dinâmica, pensada para os novos tempos 

e consciente do seu papel no contexto regional é, não só, um desafio, mas um aliciante 

momento que permitirá equacionar de forma construtiva as mais e menos valias do 

passado e aquilo que de melhor possa haver em novos conceitos estratégicos de 

desenvolvimento, sustentabilidade, urbanismo humanizado e arquitectura do território. 
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A vila de São Brás de Alportel, tem sofrido um crescimento urbano modesto, e desde 2009 

foram construídos cerca de 37600m2, distribuídos da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Portanto da área total de construção, do plano de urbanização da Vila, de 1124194,6 m2 

foram concretizados cerca de 3,34%. 

 

Neste contexto de decrescimento e debilidade económica é de interesse de todos que os 

agentes económicos que operam no nosso Município possam ter condições de expansão, 

desde que isso não represente degradação ambiental ou social, como é o caso da 

presente alteração.  

2. OPORTUNIDADE  

Pretende-se inscrever alterações pontuais que afetam essencialmente o espaço comercial 

e outras atualizações da rede viária e ciclovias entretanto executadas. Trata-se assim de 

alterações sem relevantes impactes ambientais ou ao nível das infraestruturas, mas que 

permitem responder aos desafios e necessidades que nos colocam. Não havendo à partida 

obstáculos a estas alterações, considera-se oportuno realiza-las o tão célere quanto 

possível, para corresponder às expectativas e necessidades existentes. 

 

 

 

 

Gráfico 1- Expressão da construção na Vila de São Brás de 
Alportel 
Fonte: Câmara Municipal de São Brás de Alportel 
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 3. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

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

160ha (área do actual plano de urbanização), localiza-se a na encruzilhada da estrada 

regional 270 e estrada nacional 2, na zona do barrocal, que fica na secção sul do 

Município. Ver anexo I. 

A área de intervenção principal na prática corresponde a localização circunscrita à zona 

comercial do LIDL, que se localiza a sudoeste do Plano de Urbanização, não implicando a 

alteração do perímetro do Plano de Urbanização.  

 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A alteração pretendida decorre da evolução das condições económicas e sociais que lhe 

estão subjacentes e que fundamentam as opções definidas no Plano e reveste um carácter 

parcial, designadamente porque se restringe a uma parte delimitada da respetiva área de 

intervenção, conforme expresso na alínea a) do n.º 2 do artigo115º do RJIGT (Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 

 

Por outro lado não se constatando alterações à área objeto do Plano nem aos usos 

previamente definidos, não existirão impactes ambientais significativos decorrentes da 

alteração do Plano, pelo que se propõe a dispensa de avaliação ambiental estratégica no 

âmbito do Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de junho alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2011 de 

04 de maio. 

 

De acordo com o DL n.º 232/2007 a «Avaliação ambiental» consiste na “identificação, 

descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um 

plano ou programa, realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do 

plano ou programa e antes de o mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento 

legislativo, concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na realização de 

consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na decisão final sobre o plano ou 

programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final” 

 

O regime de avaliação ambiental estratégica refere que os planos urbanos em que se 

determine a utilização de pequenas áreas a nível local e pequenas alterações aos planos 

aí referidos só devem ser objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que os 

referidos planos são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 
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5. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Os instrumentos de gestão territorial que enquadram o PU da Vila de São Brás de Alportel 

e mais diretamente têm implicações nele são: 

 

 O Plano Diretor Municipal do Concelho de São Brás de Alportel foi publicado no 

Diário da Republica n.º 165 1ª série B, em 19 de julho de 1995, com as alterações 

e a redação dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no DR II Série, n.º 99 de 22 

de maio. 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve1: no relatório da 

discussão pública foi referido que se deve fortalecer as relações entre os núcleos 

urbanos do interior. A Vila de São Brás de Alportel é vista como um ponto de 

âncora para promover o dinamismo e desenvolvimento das aldeias serranas e 

fortalecer a ligação entre o litoral e o interior. São Brás de Alportel faz parte da 

aglomeração principal, Loulé, Faro, Olhão, visto como centro urbano 

complementar. Esse instrumento aponta para o concelho o estímulo das seguintes 

funções: administrativa, comércio e serviços, saúde, agricultura pecuária e 

florestas, indústria e habitação; e o desenvolvimento de outras como o turismo, 

cultura e património. 

 
 

Dentro do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel existe o Plano de 

Pormenor de reabilitação do Núcleo Histórico, e o Plano de Pormenor do Terminal 

Rodoviário, mas nenhuma das alterações previstas interfere com estes dois últimos 

planos. 

 

6. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PLANO 

 

O conteúdo material e documental do Plano mantém-se o mesmo, sendo que, serão 

modificadas apenas as plantas afectadas por essas alterações, que contarão também com 

a respectiva memória descritiva e justificativa. Ou seja será alterada apenas a planta de 

zonamento. 

 

                                                 
1 Resolução de conselho de Ministros n.º 102/2007 publicada no Diário da República 1ª Série 
n.º 149 de 3 de Agosto, retificado pela Resolução de Conselho de ministros n.º 188/2007 
publicada no Diário da República 1.ª Série n.º 250 de 28 de Dezembro. 
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7. FASES E PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

Prevê-se um prazo de 30 dias para a alteração do Plano de Urbanização da Vila de São 

Brás de Alportel, de acordo com o seguinte faseamento: 

 1ª Fase – Elaboração da Proposta de Plano – 15 dias após publicação 

da deliberação Municipal de Alteração do Plano; 

 2ª Fase – Retificações da Propostas de Plano - 10 dias após a receção 

do parecer da CCDR Algarve integrando eventuais alterações à proposta 

de Plano; 

 3.º Fase Elaboração da versão final – 5 dias 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 80/2015 de 14 de maio. 

 

 

8. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA DO PLANO 

A alteração deste plano de urbanização é da responsabilidade da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, sob coordenação da Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do 

Território. 

A equipa técnica a constituir para a alteração do plano será necessariamente multidisciplinar, 

coordenada por um dos seus elementos e deverá assegurar como mínimo, especialistas nas 

áreas Urbanismo, Engenharia Civil, Direito, Geografia 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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