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1- INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório constitui a fundamentação técnica para a proposta de alteração do Plano de 
Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, adiante designado por Plano, traduzido graficamente pela 
Planta de Zonamento. 
 
Os conteúdos do relatório foram estruturados e definidos de modo a responder às exigências legais 
requeridas nos termos do Decreto-lei n.º380/99 de 22 de Setembro, com redacção dada pelo Decreto-
lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, bem como às questões que são de ordem específica da área de 
intervenção e do contexto urbanístico em que se insere. 
 
O Plano de Urbanização (PU) da Vila de São Brás de Alportel foi aprovado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 20/2003, publicada no Diário da República n.º 37 de 13/02/2003 (I Série-B), 
rectificado pela Declaração n.º 29/2006 (2.ª série) publicada no Diário da República n.º 39 a 23 de 
Fevereiro de 2006. Este Plano 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 se reflicta as melhores opções, adequadas aos cenários que se vão 
desenhando no referido tecido urbano. 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. 
 
Passados cinco anos da entrada em vigor do Plano é entendimento destes serviços que estão reunidas 
as condições para alterar o referido PU nos termos dos artigos 97.º e 97.º-A do Decreto-Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro, pela sua redacção actual. 
 
Ao abrigo do artigo 97.º, alteração por adaptação:  

• [alínea a)] Pela entrada em vigor (a 24 de Junho) do Plano de Pormenor de Reabilitação do 
Núcleo Histórico de São Brás de Alportel publicado pela Deliberação n.º 1712/2008 de 23 de 
Junho na 2.ª série do Diário da República.  

• [alínea d)] Pela variação total máxima de 3% da área de construção inicialmente prevista em 
plano de urbanização. 
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Ao abrigo do artigo 97.º-A, rectificação: 

• [alínea b)] Correcções de erros materiais ou de cálculo, patentes e manifestos, nas disposições 
regulamentares ou na representação cartográfica. 

• [alínea c)] Acertos de cartografia determinados por incorrecções de cadastro, de transposição 
de escalas, de definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepâncias 
entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento. 

• [alínea d)] Correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre os 
mesmos. 

 
Tanto no caso das alterações por adaptação como nas rectificações, as mesmas carecem de 
aprovação pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal (artigo 79.º) e de cumprirem 
o estabelecido nos artigos 148.º a 151.º do Decreto-lei nº 380/99 de 22 de Setembro, pela redacção do 
DL n.º 316/2007 de 19 de Setembro. 
 
Importa ainda esclarecer que se considera dispensável a avaliação ambiental ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 96.º do DL 380/99 de 22/09 pela sua redacção actual, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, uma vez que as alterações introduzidas ao plano de 
urbanização são de carácter diminuto não suscitando efeitos significativos no ambiente. 
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2- ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL 
 
A Vila de São Brás de Alportel insere-se no sistema de gestão territorial nacional com destaque para os 
seguintes planos: 
 
- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)1 
No Capítulo 3 do Programa de Acção do PNPOT é referido que os planos de urbanização devem 
corresponder a um planeamento mais pormenorizado, com localizações precisas, sendo eles que 
definem a organização espacial de partes do território, devendo estar associados a uma visão 
estratégica do espaço urbano e ao reforçar do ser papel como pólo integrado num determinado sistema 
urbano (PG 69).  
 
Quando se refere ao quadro do planeamento e ordenamento do território o PNPOT sublinha ainda que 
os Municípios devem actuar com maior responsabilidade e consciência fazendo accionar as várias 
possibilidades e mecanismos que o Decreto-lei n.º380/99 de 22 de Setembro possui, bem como, 
promover a dinâmica dos próprios planos procedendo à sua actualização.  
No que à região do Algarve diz respeito entre outras opções estratégicas territoriais o PNOPT aponta 
para: 

• A estruturação de um sistema regional na perspectiva do equilíbrio territorial e da 
competitividade, assente na afirmação de aglomerações urbanas policêntricas e no reforço da 
cooperação inter-urbana; 

• Implementação de um modelo de mobilidade sustentável, que reforce a dimensão policêntrica 
do sistema urbano regional. 

• Qualificar o espaço público. 
 
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve2 
A Vila de São Brás de Alportel localizada na região do Algarve, é abrangida pelo Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Algarve. Este instrumento estratégico regional integra São Brás de 
Alportel na principal constelação urbana da região (Faro, Loulé e Olhão) e como sendo parte de um 
eixo importante de ligação entre territórios do interior e do litoral. No quadro III.2 desse plano considera 

                                                 
1 Aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro (Diário da República, 1ª Série, n.º 170) 
2 Eficaz pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto (Diário da República, 1.ª Série, n,º 149), 
Rectificada pela Declaração de Rectificação 85-C/2007 (Diário da República, 1.ª Série, n.º 190) 
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importante o desenvolvimento da função turística, cultura e património do aglomerado urbano de São 
Brás de Alportel. 
 
 
 
- Plano Director Municipal de São Brás de Alportel3  
O Plano Director Municipal (PDM) de São Brás de Alportel contempla a área abrangida por este plano 
de urbanização como espaço urbano estruturante categoria I e espaço urbanizável de expansão 
categoria I. Os espaços urbanos estruturantes são constituídos por malhas urbanas existentes com 
ocupação edificada consistente, dispondo de infra-estruturas urbanísticas e de equipamentos e serviços 
que garantem um papel polarizador. Estes espaços destinam-se a uma ocupação com fins 
predominantemente habitacionais, podendo integrar outras funções, como actividades terciárias, 
indústria ou turismo, desde que, pelas suas características, sejam compatíveis com a função 
habitacional. Os espaços urbanizáveis de expansão destinam-se à construção de novos conjuntos 
residenciais e respectivas funções complementares e estão associados aos espaços urbanos 
estruturantes. As condicionantes existentes para os espaços urbanizáveis de expansão têm como 
objectivo ordenar a expansão dos espaços urbanos estruturantes, criando áreas residenciais dotadas 
das necessárias infra-estruturas e equipamentos construídos ou a construir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Eficaz pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 71/95 de 19 de Julho (Diário da República, 1ª Série-B n.º165) alterado 
pelo Aviso n.º 26039/2007 de 27 de Dezembro (Diário da República, 2ª Série, n.º 249). 
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3- DINÂMICA SOCIAL, ECONÓMICA E URBANÍSTICA 
 
O crescimento dos espaços urbanos é condicionado e influenciado por vários tipos de factores, de 
ordem endógena e exógena, podendo estes factores operar positiva ou negativamente face a uma 
determinada estratégia de desenvolvimento. 
No caso específico da Vila de São Brás de Alportel, podemos destacar 3 principais factores de 
desenvolvimento: 
 
- Capacidade de concretização de agentes públicos, com o consequente incremento e melhoria dos 
equipamentos de uso colectivo e das acessibilidades e a valorização do espaço público. Refira-se, a 
este título, a promoção de acções de reabilitação e salvaguarda do núcleo antigo da Vila de São Brás 
de Alportel, mediante a criação do respectivo plano de pormenor, bem como, o desenvolvimento de 
variados equipamentos de uso colectivo, no âmbito desportivo, educativo e cultural. 
 
- Aumento da população residente. 
A evolução demográfica no Concelho de São Brás de Alportel tem sido bastante significativa, sendo por 
isso entendida no diagnóstico social do concelho4 (Fevereiro, 2006), como elemento estruturante das 
dinâmicas locais em curso.  
 
O concelho contraria as tendências de recessão que têm vindo a ser registadas em zonas do interior do 
País, demonstrando uma tendência de intenso crescimento demográfico nos últimos anos. Se este 
crescimento pode constituir um risco, ao nível das dinâmicas sociais, ele coloca também grandes 
desafios ao desenvolvimento local e ao planeamento territorial. 
 
 Entre 1991- 2001 São Brás de Alportel passou a ser um dos concelhos com maior crescimento a nível 
nacional, com um aumento populacional de 33,3%, muito acima do valor médio registado na região 
(15,8%) e no continente, que rondou 5%. O concelho acolheu uma média anual de 390 habitantes, 
perfazendo em 2001 10.032 habitantes alcançando o segundo maior crescimento demográfico na 
região algarvia. Em 2007 São Brás de Alportel apresenta 12054 habitantes, o que representa uma 
variação positiva de 20% relativamente a 2001. 
 

                                                 
4 http://www.cm-sbras.pt/NR/rdonlyres/E24B675E-75E0-4CE5-910F-F0CB16286C7B/0/diagnostico.pdf 
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No entanto, o concelho continua, a revelar uma densidade populacional mais baixa do que a verificada 
para a região e pais. De acordo com as estimativas demográficas apresentadas pelo Instituto Nacional 
de Estatística para 2004, o concelho registaria uma densidade populacional de 75hab/km2, quando na 
região o valor alcançaria os 82hab/km2 e no país cerca de 114hab/km2. Estes valores ficam certamente 
a dever-se à grande concentração de população nas zonas urbanas e à maior dispersão na ocupação 
do espaço, em territórios da serra. 
 
Mais refere o relatório do diagnóstico social do concelho que as variáveis – chave, que poderão estar 
na base do aumento populacional verificado no concelho nos últimos anos são: a oferta de habitação; 
os preços mais competitivos da habitação face às principais cidades vizinhas, nomeadamente Faro e 
Loulé; as qualidades ambientais; e a melhoria das acessibilidades que ligam o concelho aos concelhos 
vizinhos.  
 
Nos cenários de crescimento populacional mencionados no relatório do diagnóstico social prevê-se um 
crescimento elevado de 3,5% anuais ou um crescimento moderado de inferior a 3% anuais, o que 
significa que estará sempre previsto um crescimento populacional considerável, ao qual está 
geralmente associado um dinamismo urbano directo. Mais através de outras variáveis esse estudo 
refere ainda que coloca-se no centro das ponderações a hipótese de que os novos habitantes de S. 
Brás poderão ser compostos maioritariamente por jovens casais que ainda não procriaram, o que aliás 
poderá coincidir com as estratégias familiares de tipo padrão, segundo as quais em primeiro lugar 
investe-se na habitação e só depois no alargamento familiar. 
 
- Capacidade de investimento dos agentes imobiliários preenchendo o espaço urbano disponível e 
reconstruindo o já existente. Dos cerca de 52ha disponíveis para zonas de expansão urbana 29ha já 
foram ocupados ou encontram-se comprometidos com licenciamento. Mais se informa que das áreas 
passíveis de ocupação com edificações (exceptuando a área de equipamentos propostos com 10,3ha), 
ou seja as zonas de expansão cumulativamente com as zonas oficinais, zonas turísticas, zonas 
consolidadas e zonas de preenchimento (totalizam 92ha) encontram-se disponíveis cerca de 30ha. 
Mais se esclarece que a maior parte das alterações propostas conta com a concordância dos 
respectivos proprietários, que se manifestaram na fase de audição pública proposta de 25 de Julho a 4 
de Setembro (Aviso n.º 13334-L/2007, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 141, de 24 de 
Julho) 
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4- PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO PLANO 
 
O plano de urbanização tem como macro-objectivo a definição de uma estrutura urbana que promova o 
equilíbrio da composição urbanística respeitando a sua continuidade espacial, e estabelecendo uma 
correcta ligação com a envolvente. Tendo crescido inicialmente em torno da Ermida e depois ao longo 
das estradas nacionais, as opções de ordenamento delineadas na versão original do plano vão de 
encontro da necessidade de, na medida do possível, contrariar este tipo de crescimento, privilegiando a 
consolidação e preenchimento dos espaços deixados livres pela ocupação linear / dispersa ao logo das 
rodovias.  
 
A vila sempre foi vista como um centro polarizador e estruturante do concelho pelos equipamentos e 
serviços, pela acessibilidade que proporciona, bem como, pela elevada qualidade de vida. Esta visão 
mantém-se, sendo que as alterações previstas são de carácter pontual, visando a correcção de alguns 
erros, e a dinamização de algumas áreas infra-estruturadas, mas que se encontram pouco dinamizadas 
do ponto de vista urbanístico. 
 
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. 

 
A Vila de São Brás de Alportel, tem sofrido um crescimento urbano modesto, mas as últimas tendências 
apontam para uma procura exponencial, por parte de pessoas que querem vir viver para a Vila e/ou 
desenvolver a sua actividade económica nela. Este crescimento foi incrementado pelas opções 
urbanísticas tomadas, e pela melhoria das acessibilidades a este núcleo urbano, com destaque para a 
circular sul, que integra a variante à ER 270 (ligação Loulé – São Brás de Alportel), e início da circular 
norte. Mais, prevê-se para breve a execução do acesso à A22 (VLA), que melhorará o acesso ao 
Município de Faro e a toda a região. 
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Estas transformações positivas, de grande impacto no território e que valorizam São Brás de Alportel 
reforçam a necessidade de novas opções e resposta aos desafios colocados e de reequilíbrio do seu 
sistema urbano, acções que deverão ser dominantes nas preocupações dos próximos anos. 

 
Nem sempre a definição de políticas para a Vila de São Brás de Alportel e a forma de as concretizar 
tem tido como resultado um crescimento controlado e equilibrado. São, por isso, necessários objectivos 
devidamente equacionados para que se avaliem também as consequências do crescimento que se 
quer sustentável, visando promover o bem-estar dos seus residentes e das pessoas que, pelas mais 
variadas razões, a demandam. 
 
Assim com as alterações pontuais que se pretendem implementar, visa-se: 

• Uma gestão integrada do território promovendo uma diversificação de oferta nas diversas 
centralidades do Município; 

• Redistribuir o programa e os parâmetros urbanísticos, tendo em conta as particularidades 
das diferentes características do território; 

• Desenvolvimento de modelos de ocupação criativos que reproduzem referências de 
qualidade. 

 
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 experiência adquirida na aplicação do Plano de Urbanização (PU) da Vila de São Brás de Alportel ao 
longo destes quatro anos de gestão urbanística, os novos conceitos e estratégias políticas para o 
desenvolvimento da Vila, assim como, a detecção de situações que importa rectificar, em sede de 
alteração do PU, permitem identificar um conjunto de situações a superar e que em seguida se 
documentam e explanam: 

A) Actualização dos novos equipamentos colectivos, nomeadamente: escola básica/jardim-de-
infância (Imagem 1) piscinas municipais cobertas (Imagem 2), e campo de futebol (imagem 4), 
que se encontravam em equipamento proposto e pretende-se a passagem para equipamento 
existente, (ANEXO 3- Alterações F e E; ANEXO 4 – Alteração G), e creche (imagem 3; ANEXO 
4- Alteração H), que passará para equipamento proposto em vez de zona de expansão de 
baixa densidade. 
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Imagem 1 – Novo equipamento colectivo. Escola 
Básica e Jardim-de-infância 

Imagem 2 – Novo equipamento colectivo. Piscinas 
Municipais Cobertas. 

Imagem 3 – Novo equipamento colectivo. Creche em 
fase de execução. 

Imagem 4 – Novo equipamento colectivo. Campo de 
Futebol, com relvado sintético, em fase de 
expropriação 
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B) Implementação da ciclovia tal como definido no ponto 4.6.6 do PROTAL, com outro traçado, 
aproveitando vias de menor tráfego rodoviário e com estrutura de ciclovia já implementada 
como acontece na circular norte da Vila de São Brás de Alportel, (Imagem 5 e ver planta de 
alterações que acompanha este relatório) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Ajustamento do projecto de execução da circular norte (ANEXOS 1 e 2). 
 

D) O Plano era constituído por três zonas de uso turístico, sobre as quais não se verificou 
qualquer desenvolvimento urbano, colocando esses terrenos ao abandono subestimando infra-
estruturas já existentes. Dessas três zonas, uma (à entrada sul da vila) passa nesta proposta a 
zonas de expansão de baixa e média densidade, (ANEXO 6 alteração J e K). Na tentativa de 
promover a criação de espaços turísticos passa a ser permitido em regulamento do PU da Vila 
de São Brás de Alportel ter uso turístico nas zonas de baixa densidade com índices que 
privilegiam esse mesmo uso face ao habitacional. Nas zonas turísticas confirma-se o número 
de pisos para três mas aumenta-se o índice de implantação. 

 
E) Adaptação do quarteirão norte de alta densidade aos loteamentos aprovados, inscrevendo as 

áreas verdes e de estacionamentos. Mais, pretende-se a criação de uma via que atravesse no 
sentido este-oeste na secção superior do quarteirão, mas esta via conta apenas com um 
sentido de trânsito (sentido para este), dando apenas escoamento ao trânsito vindo da Avenida 
da Liberdade. Pretende-se a criação de estacionamento em espinha do lado norte da via, 
apoiando o estacionamento público necessário numa área de mais alta densidade 
populacional, (ANEXO 2 – alteração D e A). 

 

Imagem 5 - Circular norte com ciclovia integrada 
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F) Ajuste da zona de equipamentos existentes relacionado com a escola Dr. José Belchior Viegas 
e com o posto da GNR, ajuste possível graças ao uso de ortofotomapas que facilitam a 
delimitação deste tipo de equipamentos, (ANEXO 8 – alteração M e N). 

 
G) Integração de duas novas zonas na UOPG 1 de média densidade (alteração B e C do 

ANEXO1). Em ambos os casos pretende-se a dinamização urbana, com especial destaque 
para o caso da alteração B onde actualmente existem armazéns sem grande valor urbanístico. 
No caso da zona assinalada com a letra C a norte da Associação In Loco pretende-se absorver 
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 1.º Juízo sobre o processo 
n.º858/2000 permitindo a urbanização em forma de loteamento na parcela assinalada para a 
alteração.  

 
H) Eliminou-se a via de inversão de marcha existente nas zonas oficinais (UOPG 2), por não se 

justificar a mesma no local, permitindo a adequação ao projecto promovido para o local,  
(ANEXO 7 – Alteração L). 

 
I) Ajuste do quarteirão assinalado no ANEXO 9 com a alteração O ao projecto da casa das artes. 

Este projecto constitui a reabilitação e adaptação do edifício do antigo lagar de São Brás de 
Alportel, localizado na rua João de Deus, fazendo surgir a criação de um edifício público que 
possa ser detentor de alguma versatilidade, (Imagens 6 e 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 6 - Antigo Lagar de São Brás de 
Alportel 
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J) Criação da respectiva faixa verde no sector nascente da circular norte (alteração P do ANEXO 

10), dando continuidade a esse corredor, que se desenvolverá no lado interior da circular. 
 

K) Adaptação ao Plano de Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico de São Brás de Alportel, 
que entrou em vigor a 24 de Junho publicado pela Deliberação n.º 1712/2008 de 23 de Junho 
na 2.ª série do Diário da República. Neste âmbito criou-se uma nova zona turística em 
detrimento de uma zona verde privado (alteração R, ANEXO 12) e uma zona consolidada em 
detrimento de uma zona verde público de integração, (alteração I, ANEXO 5). 

 
L) Alteração de verde privado para zona turística (alteração Q, ANEXO 11), promovendo a função 

turística. 
 

M) Alteração da estatura viária, criando um ponto de inversão no final da via urbana (alteração T, 
ANEXO 13), evitando a criação de mais acessos directos à rua DR José Dias Sancho (ER 
270), que possui uma estreita faixa de rodagem, praticamente sem bermas e sem 
possibilidades de alargamento pela existência de uma zona consolidada de edifícios que a 
ladeia. 

 
N) Alterações no regulamento nomeadamente nos artigos 14.º, 15.º, 22.º, 32.º e 38.º as quais 

concretizam as seguintes situações: 
a. Adaptação das áreas de cedência à Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março. 
b. Maior flexibilização quanto às propostas da rede viária urbana a executar. 
c. Promoção da função turística nas zonas de baixa densidade e nas zonas turísticas. 

Imagem 7 – Projecto Casa das Artes 
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d. Promoção da edificabilidade nas zonas oficinais. 
e. Correcção e alteração do quadro III - síntese de edificabilidade 

 
Em seguida apresenta-se um quadro síntese das alterações propostas para o Plano de Urbanização da 
Vila de São Brás de Alportel e seu enquadramento no Decreto-lei nº 380/99 de 22 de Setembro, pela 
redacção do DL n.º 316/2007 de 19 de Setembro (Quadro I). Mais se informa que através do quadro II é 
possível verificar a área de construção anteriormente permitida pelo plano de urbanização e a área de 
construção permitida na proposta de alteração (Quadro II), sendo que a variação da área de construção 
entre o Plano existente e a presente proposta de alterações é de 2,4%. 

 QUADRO I – SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 
 

Alterações 
 
Enquadramento no DL n.º 316/2007 de 19/09 

Planta de Zonamento - A Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - B Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - C Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - D Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - E Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - F Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - G Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - H Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - I Artigo 97.º alínea a) 
Planta de Zonamento - J Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - K Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - L Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - M Artigo 97.º-A alínea c) 
Planta de Zonamento - N Artigo 97.-Aº alínea c) 
Planta de Zonamento - O Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - P Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - Q Artigo 97.º alínea d) 
Planta de Zonamento - R Artigo 97.º alínea a) 
Planta de Zonamento - S Artigo 97.º alínea d) 

Planta de Zonamento - ciclovia Artigo 97.º alínea a) 

Regulamento: adaptação das áreas de cedência à Portaria 
n.º 216-B/2008 de 3 de Março. 
 

Artigo 97.º alínea a) 

Regulamento: maior flexibilização quanto às propostas da 
rede viária urbana a executar. 
 

Artigo 97.º alínea d) 

Regulamento: promoção da função turística nas zonas de 
baixa densidade e nas zonas turísticas Artigo 97.º alínea d) 

Regulamento: promoção da edificabilidade nas zonas 
oficinais. 
 

Artigo 97.º alínea d) 

Regulamento – quadro III síntese de edificabilidade, 
correcção do número de pisos das zonas turísticas Artigo 97.-Aº alínea b) 

Regulamento – quadro III síntese de edificabilidade, 
alteração dos índices, das zonas de expansão de baixa 
densidade, das zonas turísticas e das zonas oficinais 

Artigo 97.º alínea d) 
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QUADRO II – ZONAMENTO 

Área de Superfície (m2) Área de Construção (m2) LEGENDA 
Original Proposta Original Proposta 

ZONAS CONSOLIDADAS 197.578,1 199.193,1 632.250,0 637.418,0
ZONAS DE PREENCHIMENTO 133.757,7 130.698,7 107.006,2 104.559,0
ZONAS DE EXPANSÃO DE ALTA 
DENSIDADE 42.485,7 43.505,7 33.988,6 34.804,6
ZONAS DE EXPANSÃO DE MÉDIA 
DENSIDADE 299.509,7 315.746,5 179.705,8 18.9448,0
ZONAS DE EXPANSÃO DE BAIXA 
DENSIDADE 173.944,7 178.829,9 52.183,4 89.415,0
ZONAS DE EQUIPAMENTOS 
EXISTENTES 151.751,7 191.365,2 - - 
ZONAS DE EQUIPAMENTOS 
PROPOSTOS 103.123,0 57.454,1 - - 
ZONAS TURÍSTICAS 40.487,1 34.676,7 60.730,6 27741,4
ZONAS OFICINAIS 32.160,6 34.007,2 32.160,6 40.808,6
VERDE PÚBLICO EQUIPADO 32.695,2 47.511,2 - - 
VERDE PÚBLICO DE PROTECÇÃO E 
ENQUADRAMENTO 35.902,5 35.058,1 - - 
VERDE PÚBLICO DE INTEGRAÇÃO 49.471,9 48.527,5 - - 
VERDE PRIVADO 24.562,4 6.889,0 - - 

 TOTAL 1.317.430,4 1.323.462,9 1.098.025,2 1.124.194,6
Variação da área de construção máxima: 2,4%
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