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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 dos artigos 76º e 119º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, justificar a quarta 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), em 

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

janeiro) e em 2016 pelo Aviso n.º 14761/2016 (publicado no Diário da Republica 2ª serie, 

n.º 226 de 24 de novembro de 2016 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 

reflitam as melhores opções, adequadas aos cenários que se vão desenhando no referido 

tecido urbano nomeadamente às necessidades dos agentes económicos e da sociedade. 

Mais, um plano quando é desenhado à partida, é na sua grande essência uma perspetiva 

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. 

 

Assim a presente proposta de alteração decorre da modificação e evolução das condições 

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

alteração visa essencialmente melhorar  e clarificar a redação da seção IV do regulamento 

do PU, com vista a permitir a admissão da edificabilidade com uso económico e turístico, 

desde que compatível com o uso dominante de equipamentos coletivos e com a função 

habitação quando seja o uso dominante adoçado. 

 

Desde 2016, a crise económica e demográfica que pautou o início da década, parece estar 

a esfriar, verificando-se um incremento da dinâmica económica e social. 

 

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 arquitetura 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 50374m2, distribuídos da seguinte forma: 

 

 

 

 

Gráfico 1- Expressão da construção no PU Vila de São Brás de Alportel.  
Não integram as construções inseridas em Planos de Pormenor que integram o PU 
Fonte: Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

 

 

Neste contexto de crescimento 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 parece ser o caso da alteração que se 

pretende.  

2. OPORTUNIDADE  

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel está bastante atenta à dinâmica urbana da 

Vila de São Brás de Alportel, e às várias pretensões demonstradas por empresas e 

particulares, fomentando de forma ponderada o desenvolvimento dos seus espaços 

urbanos. As zonas de equipamentos não são exceção e tem recebido nos últimos anos 

projetos que servem a coletividade e promovem a qualidade de vida e a variedade de 

respostas às diferentes necessidades sociais, com destaque para a edificação das piscinas 

cobertas, campos de ténis, hospital particular, da creche entre outros. 

Neste momento está a ser também ultimado o projeto do terminal rodoviário que será 

deslocado do centro da Vila de São Brás de Alportel, para a zona de equipamentos 
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propostos, localizada a norte, onde se encontra atualmente a sede da Associação InLloco, 

e que confina com a circular norte da Vila. 

Neste momento pretende-se inscrever alterações pontuais que afetam diretamente a zona 

de equipamentos, permitindo a maior concretização urbana de terrenos que se encontram 

expectantes na malha infraestruturada da Vila, e aproveitar o hiato temporal que ainda 

resta até 13 de julho de 2020, altura em que se efetivará a mudança de paradigma e onde 

apenas será classificado como espaço urbano aquele que esteja artificializado ou tenha 

funções urbanas. 

No conjunto de espaços classificados como zona de equipamentos, apenas a mancha 

localizada a norte da Vila e classificada como equipamento proposto, com uma área de 

aproximadamente 3ha encontra se praticamente expectante, sendo balizada a norte pela 

circular rodoviária, e estando dotada apenas da atual sede da Associação In Loco. Este 

quarteirão encontra-se enquadrado numa envolvente dominada pela habitação, e por 

atividades compatíveis e acessórias à mesma, isto no âmbito de uma análise generalista e 

grosseira. 

Não havendo à partida obstáculos a estas alterações, considera-se oportuno realiza-las o 

tão célere quanto possível, no quadro da estratégia de incremento do desenvolvimento 

económico e incentivo à fixação de empresas e investimentos no concelho, fundamental 

para a criação de emprego e geração de qualidade de vida e bem-estar para a 

comunidade, prosseguida pelo município, nomeadamente para corresponder às 

expectativas e necessidades existentes, sem prejuízo do necessário exercício de 

planeamento territorial. 

 

 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 atual 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). 

As zonas de equipamentos totalizam uma área de aproximadamente 27 hectares dentro do 

Plano de Urbanização e reúnem atualmente funções diversas, que servem a sociedade nas 

suas necessidades sociais (lares, creches), educativas e formação (escolas, centro de 

artes e ofícios), culturais (igrejas, cemitério, biblioteca, cineteatro, museu), de proteção civil 

(bombeiros, GNR), de saúde (hospital e centro de saúde), administrativas (Camara 
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municipal e junta de Freguesia), desportivas (piscinas, campos de ténis e futebol, parque 

de skate), comerciais (mercado municipal) e até energéticas (posto de transformação 

elétrico). 

 

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 apenas às zonas de equipamentos, conforme 

expresso na alínea a) do n.º 2 do artigo 115º do RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos 

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

 

Dois dos fins da Lei de Bases Gerais da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo1são: 

 “Garantir o desenvolvimento sustentável, a competitividade económica territorial, a 

criação de emprego e a organização eficiente do mercado fundiário, tendo em vista 

evitar a especulação imobiliária e as práticas lesivas do interesse geral; 

 Reforçar a coesão nacional, organizando o território de modo a conter a expansão 

urbana e a edificação dispersa, corrigindo as assimetrias regionais, nomeadamente 

dos territórios de baixa densidade, assegurando a igualdade de oportunidades dos 

cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas, 

em especial aos equipamentos e serviços que promovam o apoio à família, à 

terceira idade e à inclusão social.” 

 

Neste exercício de planeamento pretende-se trabalhar no âmbito específico de 4 objetivos 

consagrados na lei2 para os planos municipais:  

 

1. Os princípios e as regras de garantia da qualidade ambiental, da integridade 

paisagística e da preservação do património cultural; 

2. Os princípios e os critérios subjacentes a opções de localização de infraestruturas, 

de equipamentos, de serviços e de funções; 

3. Os critérios de localização e a distribuição das atividades industriais, de 

armazenagem e logística, turísticas, comerciais e de serviços, que decorrem da 

estratégia de desenvolvimento local;  

4. Os parâmetros de uso do solo;  

 

 

                                                 
1 Lei n.º 31/2014 de 30/05 alterada pela Lei n.º 74/2017 de 16/08 
2 Decreto-lei n.º 80/2014 de 14/05 



Anexo à Proposta do Presidente da Câmara Municipal de 23/01/2019 
Alteração do PLANO DE URBANIZAÇÃO de São Brás de Alportel 

TERMOS DE REFERENCIA 

CMSBA . UUPOT. janeiro de 2019 - 7 - 

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 

4 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. 

 

 

 

 

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 (PDM) 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. O plano de urbanização da Vila desenvolveu-se 

essencialmente em espaço urbano estruturante I e espaços urbanizáveis de 

expansão I do PDM; 
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 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve3: 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 se prevê que produza adstringência com estes dois últimos planos de 

pormenor. 

 

6. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PLANO 

 

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

modificado o regulamento promovendo-se um aperfeiçoamento da redação da secção IV do 

mesmo, relativa às zonas de equipamentos. 

7. FASES E PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

Prevê-se um prazo de 60 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 – 20 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 – 10 dias após a conclusão da 

discussão pública. 

                                                 
3 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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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, como por 

exemplo: 

 A participação preventiva decorrerá durante 15 dias úteis após a publicação em Diário 

da República, da deliberação municipal que determina a alteração do Plano;  

 Prazo relacionado com a organização da conferência procedimental (n.º 3 do artigo 86º 

do RJIGT) e concertação caso necessário; 

  A discussão pública da proposta de alteração do Plano, a qual, anunciada com a 

antecedência mínima de 5 dias úteis, decorrerá durante 20 dias úteis. 

 

 

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 pela técnica Geógrafa Claudia Custódio e deverá assegurar como mínimo, 

especialistas nas áreas do Urbanismo, da Engenharia Civil, do Direito, da Arquitetura com 

experiência profissional de pelo menos três anos em conformidade com o disposto no Decreto-

Lei n.º 292/95 de 14 de setembro, com as alterações da Lei n.º 31/2009 do 03/07. 
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01- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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Ortofotomapa de 2014, DGT (sinergic), com Plano de Urbanização (PU) da vila de São Brás de Alportel 
sobreposto, encontrando-se realçado a azul fluorescente as zonas de equipamentos já consagradas 
nesse Plano. Sem escala. 


