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1- INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Urbanização (PU) da Vila de São Brás de Alportel, que abrange aproximadamente 1%1 da 

área do Concelho de São Brás de Alportel, adiante designado por plano, 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): 

 Retificado pela Declaração n.º 29/2006 (2.ª série) publicada no Diário da República n.º 39 a 23 

de fevereiro de 2006;  

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

de 20 de janeiro); 

 E alterado em 2016 pelo aviso n.º 14761/2016 (publicado no Diário da Republica 2ª serie, n.º 

226 de 24 de novembro de 2016). 

 

Estamos agora na presença da 4ª alteração a este instrumento de gestão territorial, cujo procedimento 

foi formalmente iniciado na reunião de câmara de 23 de janeiro de 2019 com a deliberação favorável 

por maioria.  

 

Esta alteração acontece no quadro do Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio que consubstancia o 

Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial (RJIGT), nomeadamente nos termos dos artigos 

76.º e 119.º desse regime. No seguimento da deliberação da Reunião de Câmara, a 12 de fevereiro de 

2019, foi publicada no Diário da República (DR), 2.ª Série, n.º 30, a decisão da elaboração da alteração 

ao Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel a realizar num período de 8 meses, através 

do aviso n.º 2434/2019. O aviso respeitante ao procedimento de alteração do Plano de Urbanização de 

São Brás de Alportel continha ainda referência ao decurso do período de participação pública 

preventiva, publicitada também no site da Câmara Municipal e no jornal Correio da Manha, que 

decorreu durante 15 dias, contados a partir do dia útil seguinte ao da data da publicação em DR, não 

tendo sido recebida qualquer participação neste período. 

 

Este relatório constitui a fundamentação técnica para a referida alteração do plano, que se traduzirá 

graficamente na respetiva planta de zonamento, pela ampliação de uma das zonas classificadas como 

zona de equipamentos, pela atualização da concretização dos equipamentos existentes e no 

                                                 
1 O PU da vila de São Brás de Alportel tem uma área de intervenção de 1,56km2. 



Relatório de Fundamentação da 4ª alteração do PU da Vila de São Brás de Alportel 
Junho, 2019 

4 

regulamento clarificando a tipologia de atividades admitidas nessa classe de espaços, propondo-se 

uma nova redação a três artigos do mencionado articulado. 

 

 

Os conteúdos do relatório foram estruturados e definidos de modo a responder às exigências legais 

requeridas no RJIGT, bem como às questões que são de ordem específica da área de intervenção e do 

contexto urbanístico em que se insere. O presente relatório de fundamentação é também ele sintético, 

pela simplicidade da alteração em causa, tendo sido aprovado na sua essência por maioria na reunião 

de 16 de abril de 2019, na qual se deliberou remete-la à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve para efeitos de apreciação e para a respetiva conferência procedimental. Esta 

conferência ocorreu no dia 30 de maio de 2019, na qual se colheu parecer das seguintes entidades 

convocadas: 

1- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que demonstrou a sua posição favorável 

condicionada pelo ofício 11098/CDOS08/2019, de 09/05/2019 solicitando que no relatório de 

fundamentação se mencione que foram tomados em consideração a prevenção e redução de 

riscos coletivos. 

2- Direção Geral do Território, que demonstrou a sua posição favorável através do seu ofício n.º 

S-DGT/2019/2547 de 30/05/2019. 

3- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, pela sua informação n.º I01348-

201905-INF-ORD de 30/05/2019, onde expressa o seu parecer favorável, isentando este 

procedimento da avaliação ambiental estratégica, e condicionando previamente à discussão 

pública da proposta à introdução a introdução no novo articulado proposto a indicação de 

parâmetros de edificabilidade, nomeadamente afastamentos mínimos e cércea máxima 

permitida, identificar as categorias de empreendimentos turísticos compatíveis, e melhorar a 

redação do n.º 4 do artigo 35.º proposto. 

 

 

Acatados os condicionamentos identificados na conferência procedimental, desenvolve-se em seguida 

o presente relatório. 
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2- CONTEXTO LEGAL 

 

A política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, definida pela Lei n.º 

31/2014 de 30 de maio, e que serve de pano de fundo a estas temáticas, entre outros, tem como fins: 

 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;  

 Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos, os aglomerados rurais e a coerência 

dos sistemas em que se inserem;  

 Assegurar o aproveitamento racional e eficiente do solo, enquanto recurso natural escasso e 

valorizar a biodiversidade. 

 

Na referida política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, a gestão territorial, 

que constitui uma das missões primordiais das Autarquias, tem definido como objetivos: 

a) A melhoria das condições de vida e de trabalho das populações;  

b) A correta distribuição e localização no território das atividades económicas, das funções de 

habitação, de trabalho, de cultura e de lazer;  

c) A criação de oportunidades diversificadas de emprego como meio para a fixação das 

populações, particularmente nas áreas menos desenvolvidas; 

d) A preservação e defesa de solos com potencialidade para aproveitamento com atividades 

agrícolas, pecuárias ou florestais, de conservação da natureza, de turismo e lazer, de produção 

de energias renováveis ou de exploração de recursos geológicos, de modo a que a afetação 

daqueles solos a outros usos se restrinja às situações em que seja efetivamente necessária e 

se encontre devidamente comprovada;  

e) A adequação de níveis de densidade urbana, impedindo a degradação da qualidade de vida, 

bem como o desequilíbrio da organização económica e social; 

f) A rentabilização de infraestruturas, evitando a extensão desnecessária das redes e dos 

perímetros urbanos e racionalizando o aproveitamento das áreas intersticiais;  

g) A aplicação de uma política de habitação que permita resolver as carências existentes;  
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h) A reabilitação e a revitalização dos centros históricos e dos elementos do património cultural 

classificados, bem como do respetivo parque habitacional em detrimento de nova construção; 

i) Promover a acessibilidade de todos os cidadãos aos edifícios, bem como aos espaços públicos 

e de uso coletivo;  

j) A recuperação e regeneração de áreas degradadas;  

k) A prevenção e redução de riscos coletivos. 

 

Neste quadro de gestão territorial os planos municipais estabelecem entre outros, os princípios e os 

critérios subjacentes a opções de localização de infraestruturas, de equipamentos, de serviços e de 

funções; 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; e 

os parâmetros de uso do solo. O plano de urbanização em particular desenvolve e concretiza o plano 

diretor municipal e estrutura a ocupação do solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de 

referência para a aplicação das políticas urbanas e definindo a localização das infraestruturas e dos 

equipamentos coletivos principais, que servem a coletividade (concelhia e extra concelhia) e se 

materializam na malha urbana da Vila de São Brás de Alportel. 

 

No novo RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) reconheceu-se que a falta de 

agilidade na tramitação administrativa é incompatível com a urgência de iniciativas, pelo que é 

importante agilizar procedimentos, concertar posições e reforçar a contratualização e participação dos 

particulares nos processos de planeamento. 

 

 

A alteração em curso responde à atualização necessária para garantir maior nível de concretização e 

promoção do Plano em vigor, deixando ainda em aberto a revisão conforme esta previsto no novo 

regime que fomentará a revisão de quase todos os instrumentos de gestão territorial que não estejam 

conformes o mesmo, até julho de 2020. 

 

Decorridos 3 anos da última alteração do Plano é consensual que estão reunidas as condições para 

alterar o mesmo nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 115º do RJIGT - Decreto-Lei n.º 80/2015 de 

14 de maio: 

“2 — A alteração dos programas e dos planos territoriais incide sobre o normativo e ou parte da 

respetiva área de intervenção e decorre: 
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a) Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no programa ou no plano;” 

 

Estas alterações propostas carecem de aprovação pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal (artigo 90.º) e de cumprirem o estabelecido nos artigos 191.º a 195.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015 de 14 de maio. 

 

Importa ainda esclarecer que se considera dispensável a avaliação ambiental no âmbito do artigo 

78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, uma vez que as alterações introduzidas ao plano de 

urbanização são de carácter diminuto não suscitando efeitos significativos no ambiente e nas 

infraestruturas, conforme demonstrado no capítulo 6 deste relatório. 
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3-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)2 

No Capítulo 3 do Programa de Ação do PNPOT ainda em vigor 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 acionar as várias 

possibilidades e mecanismos que o Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro3 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. 

 

O PNPOT em vigor está em processo de alteração determinado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, e teve especial enfoque na elaboração de um novo programa 

de ação para o horizonte 2030.  

 

Nesse novo programa e no que concerne à urbanização considera-se que as decisões de ocupação e 

as práticas de gestão do solo são determinantes para assegurar a sua capacidade de fornecimento de 

serviços e para a sua conservação. As atividades humanas, em particular a urbanização, mas também 

                                                 
2 Aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de setembro (Diário da República, 1ª Série, n.º 170) 
3 Antigo RJIGT 

https://dre.pt/application/file/a/75171223
https://dre.pt/application/file/a/75171223
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a artificialização por instalação de infraestruturas e equipamentos, nem sempre são realizadas 

recorrendo às melhores práticas disponíveis. Assim, é exercida sobre o solo uma grande pressão, 

contribuindo para que as ameaças que sobre ele existem, designadamente erosão hídrica, 

impermeabilização, compactação, perda de matéria orgânica, salinização e contaminação, produzam 

impactes significativos diretos sobre o recurso solo, mas também na perda de biodiversidade, nos 

ecossistemas, na produção primária e na qualidade da paisagem. 

 

O sistema urbano é um dos elementos mais estruturantes na organização do território. Reflete as 

dinâmicas de urbanização, identifica as centralidades funcionais, constrói comunidades interurbanas e 

regiões funcionais e projeta os centros urbanos em matéria das redes regionais, nacionais ou 

internacionais. Nos contextos urbanos, os processos de urbanização com a crise económica 

desaceleraram, mas mais recentemente a regeneração urbana tem vindo a dinamizar-se. Em termos 

de sistema urbano, as centralidades urbanas são construídas pela dimensão da oferta funcional, pela 

diversidade de equipamentos, comércio e serviços e pela força polarizadora desenvolvida e traduzida 

nas atratividades urbanas conseguidas. 

 

 Os sistemas de mobilidade (casa-estudo, casa-trabalho, casa-comércio e serviços) constroem 

áreas/regiões funcionais, espaços de relacionamento intraurbano, interurbano e urbano-rurais. Estas 

comunidades configuram subsistemas capazes de estruturarem processos de governança de base 

territorial. 

 

Considerando que os contextos urbanos são fundamentais para os cidadãos poderem construir 

efetivamente níveis satisfatórios de qualidade de vida, de acordo com as suas preferências, 

capacidades e prioridades, avançou-se para uma sistematização territorial de oferta de condições e 

oportunidades de vida. 

 

Assim, considerando a atual descontinuidade, fragmentação e dispersão é crucial apostar na 

estruturação e a qualificação urbana e ambiental dos territórios urbanizados. É necessário promover a 

nucleação e estruturação urbana e a colmatação dos espaços urbanizados, compatibilizando a 

conetividade dos sistemas ecológicos e dos sistemas urbanos, estabilizando alguns espaços rústicos 

intersticiais e procurando integrar atividades agroambientais nas economias urbanas. Isto significa 

aprofundar as complementaridades funcionais, tratando e valorizando os valores diferenciados do solo. 
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A distribuição espacial dos equipamentos e serviços (educação, saúde, apoio social, cultura, entre 

outros), das atividades económicas (indústria, comércio e serviços) e das redes de transporte, são 

importantes estruturadores dos territórios, incutindo-lhes funcionalidades e especializações e 

influenciando decisivamente o modo como a população se movimenta e as instituições cooperam. Um 

sistema urbano organiza-se em torno de várias polaridades, que fixam uma oferta diversificada em 

termos funcionais, potenciando complementaridades e interações interurbanas e urbano-rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise das centralidades urbanas passa também por um estudo mais aprofundado em torno das 

atividades e do pessoal ao serviço no setor do comércio e serviços A análise realizada identifica seis 

tipos de concelhos, onde São Brás de Alportel surge como um Concelho de baixa oferta de comércio e 

serviços, como se pode verificar no mapa supra. 

 

Um dos problemas identificados nesta nova proposta do PNPOT é o desperdício de solo urbanizado e 

infraestruturado, dai a importância de reduzir as áreas infraestruturadas, porém expectantes. 

Mapa – Síntese das atividades de Comércio 
e dos serviços, por concelho (2017), 
Proposta do novo PNPOT 
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- Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve4 

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-

se importante o desenvolvimento da função turística, cultura e património do aglomerado urbano de 

São Brás de Alportel, bem como o estímulo da função comércio e serviços já existente. 

 

 

 

- Plano Director Municipal de São Brás de Alportel5  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Eficaz pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto (Diário da República, 1.ª Série, n,º 149), 
Retificada pela Declaração de Retificação 85-C/2007 (Diário da República, 1.ª Série, n.º 190) 
5 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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4- 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, ao longo dos últimos 3 anos tem se verificado o 

aumento da dinâmica urbanística como se pode visualizar no seguinte gráfico: 
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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 

 

 

Nos últimos anos as operações de maior relevo urbanístico foram o acolhimento de uma unidade 

hospitalar privada, o fomento da reabilitação urbana, a melhoria dos equipamentos desportivos e 

artísticos, a criação e reabilitação de espaços públicos de praças e jardins, a manutenção da aposta na 

melhoria de acessibilidades e criação de uma rede de passeios acessíveis. 

 

A crise financeira que marcou a primeira metade da presente década, deixou marcas no tecido 

económico e social, que se refletiu ao nível dos territórios, nomeadamente no abrandamento da 

construção/urbanização e da migração. Assim, a recuperação da economia dos últimos anos, apesar 
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de se refletir no fomento da atividade da construção civil, não está ainda a ser acompanhada em 

termos populacionais, cuja tendência recente confere uma ligeira quebra no crescimento populacional. 

 

Numa breve análise estatística, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, dados de 20176, São 

Brás de Alportel tem uma taxa de crescimento efetivo anual de -0,7%, contando com 10459 

habitantes7, contrariando as taxas positivas de crescimento que caracterizam o Município nos últimos 

25 anos, situação fortemente influenciada pelo saldo migratório negativo, aliás, uma realidade comum a 

quase todos os municípios do Algarve. A densidade populacional de São Brás de Alportel 

(68,2hab/km2) continua abaixo da média do Algarve (88 hab/km2) e o seu índice de envelhecimento 

está acima da média da região.  

 

De acordo com o Anuário Estatístico de 2017, no ano de 2016 São Brás de Alportel contava 1587 

estabelecimentos, sendo que cerca de 98% destes (1554) pertenciam a empresas com sede no 

município, números abaixo da média do Algarve. Cerca de 98% dos estabelecimentos registavam 

menos de 10 trabalhadores, apenas 34 tinham um número entre 10-49 trabalhadores, sendo que a 

média de trabalhadores não chegava a 2.  

 

Por outro lado São Brás de Alportel em 2016 caracterizava-se por no contexto da região do Algarve ter 

uma baixa densidade de estabelecimentos, concentrando-se o volume de negócios nas 4 maiores 

empresas do Município, conforme atestam os seguintes mapas: 

                                                 
6 Anuário Estatístico da Região Algarve 2017, INE. 
7 Estimativas provisórias, INE. 
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Fonte: Região Algarve em Números 2017, INE (2019) 

 

 

 

 

De acordo com a Carta Social de São Brás de Alportel aprovada pelo Conselho Local de Ação Social 

em 2015, o concelho de São Brás de Alportel, no início da década, havia registado uma perda de 

empregabilidade e um aumento da proporção de residentes que trabalhavam fora do Concelho. 

Segundo a mesma, “vários fatores poderão estar na origem para esta perda de empregabilidade local. 

Por um lado, há uma menor atratividade monetária, devida ao facto do ganho médio mensal dos 

trabalhadores segundo a atividade económica ser inferior no concelho por comparação com a média da 

região, com a única exceção do sector terciário no ano de 2011. Tal não pode ser visto, no entanto, de 

forma determinante pois há um conjunto de fatores que justificam igualmente a escolha de um posto de 
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trabalho e a remuneração não é suficiente para explicar essa perda de pessoal ao serviço dos 

estabelecimentos locais. De resto, essa situação colocaria o problema do lado da procura, quando é 

claramente visível um problema do lado da oferta. Não havendo oferta local, a procura tende a fazer-se 

fora. Mais do que a remuneração do trabalho, estará em causa a ausência de ofertas locais que fazem 

adensar os movimentos pendulares. O que parece ser evidente é que as remunerações mais baixas 

que se fazem sentir no concelho poderão estar a contribuir para um menor poder de compra no 

concelho, o que fragiliza igualmente a sua capacidade de atratividade.”8 

 

A mesma Carta Social apontou como estratégia para aumento da empregabilidade a promoção e 

estímulo do empreendedorismo, da economia e do emprego local. Portanto, para o efeito, haverá que 

criar melhores condições locais para a criação de emprego que permitam a fixação da população e, 

paralelamente, assegurar a criação de um ambiente acolhedor e competitivo que estimule a fixação e a 

criação de novas empresas e que garanta a manutenção daquelas que se localizam no concelho. 

 

Face a este quadro de abrandamento da dinâmica demográfica, contraposta com a dinâmica 

urbanística e económica, é importante responder às solicitações dos agentes económicos que operam 

e pretendem operar no concelho e fomentar as condições de atratividade, tentando, através das 

ferramentas que nos estão acessíveis, consolidar a urbanização da Vila de São Brás de Alportel. 

 

Em face desta evolução, entendemos que a presente alteração do PU da Vila de São Brás de Alportel 

é um forte contributo para o fomento da criação de oportunidades com o objetivo de captação de novos 

investimentos privados, num contexto de circunstâncias excecionais derivadas da conjuntura 

económica que a região em particular e o país em geral atravessam, e aprofundar o investimento 

público nos setores de serviços à população, designadamente na área da educação, sendo que em 

ambos os casos pela sua natureza e serviço prestado, consideram inviável a sua instalação em espaço 

distante da Vila de SBA. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 PG 61, Relatório da Carta Social de São Brás de Alportel, 2014-2020. 
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5- PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO PLANO 

 

O Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, adiante designado por PU, publicado em 

Diário da República em 2003, veio promover, entre outros, o ordenamento do espaço da Vila zonando 

dentro do seu perímetro de acordo com as seguintes categorias, estabelecidas no art.º 24.º do 

Regulamento do PU: consolidada (artigos 25.º e 26.º); preenchimento (artigos 27.º e 28.º), expansão 

(artigos 29.º e 30.º), equipamentos (artigos 33.º a 35.º), turística (art.º 36.º), oficinais (artigos 37.º e 

38.º) e verdes (artigos 39.º a 43.º). 

 

O Regulamento do PU aponta para que as zonas consolidadas, de preenchimento e de expansão 

tenham como uso principal a habitação, embora sejam permitidos outros usos desde que compatíveis 

com a mesma. Os restantes zonamentos destinam-se a permitir a existência de espaço livre para 

outros usos (espaços, edifícios, infraestruturas e equipamentos) com requisitos especiais 

(estacionamento, por exemplo) e que, pese embora sejam complementares à vida da população pois 

constituem espaços de trabalho, lazer, desporto e ensino, pretendem distinguir-se das zonas 

habitacionais, fugindo da conceção monocromática dos espaços urbanos dormitório, típicos da 

segunda metade do século XX. 

 

No que respeita às zonas de equipamentos, que totalizam uma área de aproximadamente 27 hectares 

dentro do Plano de Urbanização, as mesmas reúnem atualmente funções diversas (ver anexo I) que 

servem a população nas suas necessidades: sociais (lares, creches); educativas e formativas (escolas, 

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

(bombeiros, GNR); saúde (hospital e centro de saúde); administrativas (Camara Municipal e Junta de 

Freguesia); desportivas (piscinas, campos de ténis e futebol, parque de skate); de carácter económico 

(mercado municipal), podendo incluir-se ainda outras com interesse público, como o serviço de energia 

elétrica (postos de transformação).  

 

O artigo 33º do Regulamento do PU da Vila de São Brás de Alportel define para a categoria de zonas 

de equipamentos a edificação que se destine à “prestação de serviços à coletividade, nomeadamente 

no âmbito da saúde, educação, assistência social, segurança e proteção civil, à prestação de serviços 

de carácter económico, e à prática, pela coletividade, de atividades culturais, de desporto, de recreio e 

de lazer”. A mesma categoria subdivide-se nas seguintes subcategorias, conforme delimitação 

constante da Planta de Zonamento: 
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a) Zonas de Equipamentos Existentes; 

b) Zonas de Equipamentos Propostos. 

 

As zonas de equipamentos existentes, nos termos do Regulamento, “consistem em áreas de 

Equipamentos Coletivos para as quais se propõe a sua manutenção e ampliação em alguns casos.”. 

 

Por sua vez, as zonas de equipamentos propostos “destinam-se a novos equipamentos previstos ou 

outros de manifesto interesse público que surjam no prazo de vigência do plano. A configuração e 

implantação dos edifícios e o tratamento dos espaços exteriores das zonas destinadas aos 

Equipamentos deverão ser definidas em estudos posteriores de maior detalhe. Na elaboração de 

Planos de Pormenor e Projetos de Loteamento serão respeitadas as Zonas destinadas a 

Equipamentos delimitadas na Planta de Zonamento do Plano, sem prejuízo da criação de novas zonas 

de equipamentos coletivos a integrar nas diferentes zonas urbanas (…). Os projetos para 

equipamentos deverão ser desenvolvidos tendo sempre em atenção as condições topográficas, 

morfológicas e ambientais que caracterizam a envolvente, bem como a altura total dominante dos 

edifícios aí existentes.”. 

 

Nos últimos anos de execução do PU a prática tem revelado, por um lado, que alguns aspetos da 

redação dos artigos constantes na Secção IV do seu Regulamento, por demasiada abrangência e uma 

certa ambiguidade, são fonte de interpretações diversas por parte dos serviços públicos e dos 

promotores e investidores externos, não concorrendo positivamente para que sejam atingidos os 

objetivos do próprio PU e para a segurança jurídico-legal dos atos administrativos praticados e, por 

outro lado, revelam uma desadequação em face da evolução social e económica e da própria 

conceção atual do urbanismo. 

 

A título de exemplo, Dulce Lopes, num parecer jurídico emitido em 2018 no âmbito de um pedido de 

informação prévia no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação junto desta autarquia, 

defende que “cada vez mais a noção de equipamento tende a cobrir um conjunto amplo de usos que 

são social e economicamente relevantes e que vão acompanhando as necessidades de utilização 

coletiva da população.”. 
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Fruto dessa evolução social, há também necessidade de se proceder à alteração da Planta Síntese do 

PU, por forma a responder a novas necessidades de equipamentos, nomeadamente na área educativa, 

e à sua atualização, uma vez que desde a última alteração ao PU há novos equipamentos existentes. 

 

Na elaboração das presentes propostas foram também tomados em consideração a prevenção e 

redução de riscos coletivos. 

 

Assim, em resumo, é nosso objetivo promover a alteração do articulado da Secção IV do Regulamento 

do PU e à alteração da sua Planta Síntese. 

 

 

Proposta de Alteração da Redação da Secção IV do Regulamento do PU da Vila de 

São Brás de Alportel 

 

Conforme anteriormente referido, certos aspetos da redação da Secção IV – Zonas de Equipamentos 

(artigos 33.º a 35.º do Regulamento do PU) carecem de melhor esclarecimento sendo esse, portanto, 

um dos objetivos da presente proposta de alteração ao PU. 

 

Assim, propõe-se uma alteração da redação dos referidos artigos, que contribua desde logo para 

determinar com maior objetividade a natureza (privada, pública ou público-privada) e a tipologia de 

atividades/usos que podem ser integrados no conceito de equipamento, que também se pretende 

melhorar.  

 

Esta nova redação vai ao encontro do definido no novo RJIGT, que menciona no seu artigo 10.º que os 

plano territoriais como é o caso do PU devem identificar a localização e distribuição das atividades 

económicas, bem como definir as condições e os critérios de localização e a distribuição dessas 

atividades (artigo 19.º do DL 80/2014) 

 

 

A atual redação da secção IV do Regulamento do PU da Vila de São Brás de Alportel é a seguinte: 

“Artº 33º - Definição 

 

1 - As Zonas de Equipamentos são espaços ou edificações destinados à prestação de serviços à coletividade, 

nomeadamente no âmbito da saúde, educação, assistência social, segurança e proteção civil, à prestação de serviços de 

carácter económico, e à prática, pela coletividade, de atividades culturais, de desporto, de recreio e de lazer. 
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2 - A Categoria de espaço Zonas de Equipamentos subdivide-se nas seguintes Subcategorias, conforme delimitação 

constante da Planta de Zonamento: 

 

a) Zonas de Equipamentos Existentes 

b) Zonas de Equipamentos Propostos 

 

 
Artº 34º - Zonas de Equipamentos Existentes 

 

As zonas de Equipamentos Existentes consistem em áreas de Equipamentos Coletivos para as quais se propõe a sua 

manutenção e ampliação em alguns casos. 

 

 
Artº 35º - Zonas de Equipamentos Propostos 

 

1 - Destinam-se a novos equipamentos previstos ou outros de manifesto interesse público que surjam no prazo de vigência 

do plano. 

 

2 - A configuração e implantação dos edifícios e o tratamento dos espaços exteriores das zonas destinadas aos 

Equipamentos deverão ser definidas em estudos posteriores de maior detalhe. 

 

3 - Na elaboração de Planos de Pormenor e Projetos de Loteamento serão respeitadas as Zonas destinadas a 

Equipamentos delimitadas na Planta de Zonamento do Plano, sem prejuízo da criação de novas zonas de equipamentos 

coletivos a integrar nas diferentes zonas urbanas, sempre que necessário e de acordo com o Artº 14º. 

 

4 - Os projetos para equipamentos deverão ser desenvolvidos tendo sempre em atenção as condições topográficas, 

morfológicas e ambientais que caracterizam a envolvente, bem como a altura total dominante dos edifícios aí existentes.” 
 

 

Pretende-se com a presente alteração à redação dos artigos 33º e 35º do Regulamento do Plano incutir 

o maior grau de certeza possível e confiança aos seus destinatários, identificando com maior clareza 

as atividades passiveis de admissão e criando um conjunto de critérios de salvaguarda do ambiente, e 

procurando o enriquecimento da malha urbana, orientando e balizando também os interesses privados 

convergentes no território. 

 

 Assim esta proposta surge no sentido de não haver duvidas que quando nestas zonas se menciona a 

possibilidade de instalação de serviços económicos se entenda que “refere-se amplamente a 

atividades de natureza económica que tenham interesse público e/ou coletivo para a comunidade 

juridico-politica em que se inserem. Não se deve reduzir aquele conceito à indicação de um modo 

técnico de interação económica.” (LOPES, D. 2018). 

 

Por isso dada a natureza indeterminada do conceito de equipamento considera-se que nele pode ser 

incluído, tendo em consideração a realidade local, um estabelecimento de cariz económico. Na 
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generalidade trata-se de serviços ou atividades que proporcionam benefícios para a sociedade, em 

especifico para os seus utilizadores, por materializarem aspirações ou necessidades essenciais da 

sociedade. 

 

Assim consegue-se perceber porque logo na conceção original do plano de urbanização em causa foi 

integrado como zona de equipamentos o espaço do mercado municipal que no fundo é comércio a 

retalho de produtos alimentares, tendo sido reconhecido a sua utilidade de interesse público 

imprescindível à qualidade de vida das populações. Outros estabelecimentos retalhistas do setor da 

distribuição alimentar tem vindo a implantar-se no Concelho e são o reflexo da evolução dos novos 

conceitos e comportamentos consumistas, onde se destacam os supermercados. 

 

Pretende-se então que as zonas de equipamentos propostos ainda disponíveis mantenham apetência 

para vários usos, sendo o mais importante garantir a complementaridade e a harmonia entre esses 

diferentes usos, permitindo otimizar a localização de atividades de diferente natureza, não obstante 

haver um uso a privilegiar, a dos equipamentos de utilização coletiva. 

 

Finalmente na nova redação do artigo 35.º do regulamento do PU esmiúçam se os usos permitidos nas 

zonas de equipamentos propostos, que constituem zonas de solo urbano, expectante e com elevado 

nível de infraestruturação, admitindo-se um mais variado leque de atividades, pese embora sejam 

introduzidos claros critérios de implementação, com vista à salvaguardar da qualidade de vida urbana e 

ambiental, e orientando as iniciativas que sejam de iniciativa privada. 

 

Assim, propõe-se a seguinte redação à secção IV do regulamento do Plano de Urbanização de SBA: 

SECÇÃO IV 
Zonas de equipamentos 

Artigo 33.º 
Definição 

1- As Zonas de Equipamentos são espaços ou edificações, destinados à iniciativa 

pública, privada ou público-privada, com especiais necessidades de afetação e 

organização do espaço urbano e que visam assegurar o uso para a satisfação das 

seguintes necessidades coletivas: 

a) Prestação de serviços no âmbito da saúde, educação, assistência social, 

mobilidade, segurança e proteção civil;  

b) A prática, pela coletividade, de atividades culturais, de desporto, de recreio e de 

lazer; 
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c) Atividades de natureza económica, compatíveis e complementares a outros 

equipamentos de utilização coletiva, que promovam o aumento da qualidade de 

vida das populações e/ou a atratividade da zona, da Vila e do concelho; 

d) Outros usos compatíveis, que garantam o cumprimento de pelo menos uma das 

funções anteriormente definidas, ou sejam de reconhecido interesse municipal. 

2- É admitida a conjugação dos vários usos, anteriormente mencionados, desde que 

seja garantida a compatibilidade e complementaridade entre si. 

3- A Categoria de espaço Zonas de Equipamentos subdivide–se nas seguintes 

Subcategorias, conforme delimitação constante da Planta de Zonamento: 

a) Zonas de equipamentos existentes; 

b) Zonas de equipamentos propostos. 

 

 

Artigo 34.º 

Zonas de Equipamentos Existentes 

As zonas de equipamentos existentes consistem em áreas de equipamentos 

diversos já implementados, devendo manter-se as suas condições de 

funcionalidade, salubridade e segurança, devendo as novas construções e as 

reabilitações seguir o mencionado nesta secção. 

 

Artigo 35.º 

Zonas de Equipamentos Propostos 

1 - As zonas de equipamentos propostos, destinam-se à execução de novos 

equipamentos de utilização coletiva, a usos comerciais, de serviços ou outras de 

cariz económico e com funções complementares às referidas no n.º 1 do artigo 

33.º, ou à ampliação dos existentes. 

2 – Admitem-se unidades inseridas nas categorias de empreendimentos turísticos, 

regulando-se a sua edificabilidade pelo disposto no quadro III do presente 

regulamento, relativo às zonas turísticas, não sendo porém admitidos 

empreendimentos turísticos parques de caravanismo e de campismo e os 

apartamentos turísticos. Admitem-se áreas de serviço de autocaravanas. 

3 - A execução ou criação de zonas de equipamentos, referidas nos números 

anteriores e no artigo 33.º, devem dar cumprimento às normas legais e 

regulamentares aplicáveis, bem como devem assegurar que:  
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a) A edificabilidade cumpre, os afastamentos mínimos da construção principal em 

relação ao limite da parcela ou lote, conforme o disposto no quadro I do presente 

regulamento, relativo às construções isoladas, e a uma cércea máxima até 

11metros; 

b) Os efluentes resultantes da atividade a desenvolver devem ter características 

similares às águas residuais domésticas, ou caso não tenham devem receber 

tratamento prévio adequado para poder ser drenado para sistema público. 

c) Os resíduos sólidos resultantes da atividade a desenvolver devem apresentar 

características semelhantes a resíduos sólidos urbanos, e acautelar o seu 

tratamento; 

 d) Não podem produzir fumos, cheiros ou resíduos, que afetem negativamente as 

boas condições de salubridade; 

e) O ruído resultante da laboração não deve causar incómodos a terceiros, 

garantindo-se o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído; 

f) O uso a instalar deverá garantir as condições de segurança contra incêndios e 

de emergência; 

g) O uso a instalar deverá garantir harmonização com as condições de trânsito e 

mobilidade existentes no local. 

h) Fique demonstrada necessidade funcional/social e o enquadramento 

paisagístico da pretensão, salvaguardando as capacidades biofísicas existentes, 

com destaque para as linhas de água, valores paisagísticos e naturais e os 

valores patrimoniais. 

i) Fique demonstrada a evidência do reforço da estrutura urbana e da 

qualidade/vivência do aglomerado populacional. 

j) A configuração e implantação dos edifícios e o tratamento dos espaços 

exteriores deverão ser definidas em estudos posteriores de maior detalhe, que 

podem ser desenvolvidos em pedidos de informação prévia ou no âmbito dos 

pedidos de controlo prévio, garantindo a análise para além dos limites da 

pretensão numa moldura de pelo menos 100m 

4 – Quando os usos admitidos nesta categoria sejam de iniciativa privada 

(espaços ou edificações) para além do cumprimento do exposto no número 

anterior, todas as infraestruturas devem ficar a cargo dos interessados, podendo 

em caso justificado ser celebrado contrato de urbanização entre os mesmos e o 

Município. 



Relatório de Fundamentação da 4ª alteração do PU da Vila de São Brás de Alportel 
Junho, 2019 

23 

 

Proposta de Alteração da Planta Síntese de Ordenamento do PU da Vila de São 

Brás de Alportel 

 

 

Para além desta alteração que se materializa na alteração do articulado do regulamento do Plano de 

Urbanização, efetua-se atualização na planta de ordenamento dos equipamentos propostos para 

existentes no caso da concretização ou o compromisso já estar assumido, e pretende-se ampliar 

uma zona de equipamentos propostos em cerca de 2245m2, (ver o anexo II) por forma a permitir a 

ampliação de um estabelecimento público de educação pré-escolar. Essa ampliação ocorre para uma 

parcela de terreno, cedida para domínio público no âmbito de um loteamento urbano com o Alvará n.º 

2/93 para equipamentos (anexo III). A ampliação desta zona de equipamentos propostos (Anexo II 1 – 

D) nesta zona fortemente marcada pela existência de estabelecimentos de ensino (pré-escolar, creche 

e 1º ciclo), constitui uma resposta social para necessidades atuais, tendo em conta que as matrículas 

efetuadas no último ano letivo (2018/2019), na educação pré-escolar, ficou uma lista de espera de 

cerca de 19 crianças, que não obtiveram vaga nos jardins-de-infância do Concelho de São Brás de 

Alportel. 

 

Por outro lado, a tendência crescente de crianças que, no decorrer do ano, vieram transferidas de 

outros concelhos, veio aumentar esta carência. 

 

Importa também mencionar que frequentam a educação pré-escolar 4 crianças, a quem foram 

identificadas dificuldades de aprendizagem/desenvolvimento, que, no próximo ano determinarão a 

redução do número de alunos de mais uma turma, para além da que já é reduzida no presente ano 

letivo (redução de  5 alunos em cada turma, quando na turma integra uma criança com necessidades 

especiais). 

 

Estamos a falar da ampliação do estabelecimento do Jardim de Infância denominado as Joaninhas 

que, há cerca de dois anos, a reduzida sala polivalente do mesmo foi transformada em sala de 

refeições, adaptando-se uma sala de atividades em sala de movimento/educação física, pese embora 

esta tenha condições pouco adequadas à prática de atividade física. 
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Nesta conformidade, torna-se urgente a ampliação do Centro Escolar, para que seja dotada de mais 

salas de aula, e de uma sala polivalente para a prática de educação física e para o serviço de refeitório 

diariamente e pontualmente permita a realização de grandes eventos educativos em articulação com 

os encarregados da educação e numa perspetiva de abertura à comunidade. 

 

Atualmente o sistema público pré-escolar em São Brás de Alportel tem uma capacidade de acolhimento 

de aproximadamente 225 alunos, pese embora esta capacidade possa ser variável sempre que 

contamos com alunos com necessidades educativas especiais, pois o número de alunos por turma 

neste caso reduz-se. 

 

Assim com esta nova área de equipamentos previstas contigua a sul à zona de equipamentos 

existente, permite aumentar a capacidade do pré-escolar em aproximadamente 20% a 25%, sendo que 

não se registam quaisquer compromissos urbanísticos nessa zona. 

 

 

As restantes atualizações de zonas de equipamentos propostos para existentes sintetiza-se nos 

seguintes pontos: 

 Anexo II – 1 - A – Instalação do novo terminal rodoviário. 

 Anexo II – 1 – B – Implementação do hospital particular, do edifício administrativo da junta de 

freguesia e do parque urbano jardim das amendoeiras. 

 Anexo II – 2 - C – Implantação dos equipamentos desportivos, piscinas municipais cobertas, 

campos de ténis e futebol. 

 Anexo II - 3 – E – Implantação de campo de jogos, centro de apoio à comunidade e parque de 

estacionamento. 

 

Face ao enquadramento legal das alterações propostas em planta de ordenamento todas elas se 

inserem na alínea a) do n.º 2 do artigo 115º do RJIGT, como se pode ver pelo quadro I, e encontram-se 

vertidas no quadro síntese (quadro II) das áreas e edificabilidade do Plano: 

 

QUADRO I – SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 
Alterações 

 
Enquadramento no DL n.º 80/2015 de 14 de 
maio 

Planta de Zonamento - A Artigo 115.º n.º 2 alínea a) 

Planta de Zonamento - B Artigo 115.º n.º 2alínea a) 

Planta de Zonamento - C Artigo 115.º n.º 2alínea a) 
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Planta de Zonamento - D Artigo 115.º n.º 2alínea a) 

Planta de Zonamento - E Artigo 115.º n.º 2alínea a) 

 

 
 QUADRO II- SÍNTESE DAS ÁREAS E EDIFICABILIDADE  

LEGENDA ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS

ZONAS CONSOLIDADAS 199.193,1 199.193,1 637.418,0 637.418,0

ZONAS DE PREENCHIMENTO 130.698,7 130.698,7 104.559,0 104.559,0

ZONAS DE EXPANSÃO DE ALTA DENSIDADE 43.505,7 43.505,7 34.804,6 34.804,6

ZONAS DE EXPANSÃO DE MÉDIA DENSIDADE 321.008,5 319295,5 189.448,0 191.577,3

ZONAS DE EXPANSÃO DE BAIXA DENSIDADE 173.567,9 173567,9 89.415,0 86.784,0

ZONAS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES 191.365,2 206.100,2

ZONAS DE EQUIPAMENTOS PROPOSTOS 57.454,1 44.964,1

ZONAS TURÍSTICAS 34.676,7 34.676,7 27.741,4 27.741,4

ZONAS OFICINAIS 34.007,2 34.007,2 40.808,6 40.808,6

Verde Público Equipado 47.511,2 47.511,2

Verde Público de Protecção e Enquadramento 35.058,1 35.058,1

Verde Público de Integração 48.527,5 48.887,5

Verde Privado 6.889,0 6.889,0

1.323.462,9 1.324.354,9 1.124.194,6 1.123.692,9

Área de Construção (m2)Area de Superficie (m2)
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6- AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

O presente capítulo tem como objetivo responder às exigências legais expressas no Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, diploma que procede à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), e, no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 58/2011, de 4 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), em relação à eventual necessidade de a alteração do 

Plano de Urbanização ser sujeita a AAE. Segundo Partidário, Maria do Rosário, 2012, a AAE define-se 

como “um instrumento de natureza estratégica que ajuda a criar um contexto de desenvolvimento para 

a sustentabilidade, integrando as questões ambientais e de sustentabilidade na decisão e avaliando 

opções estratégicas de desenvolvimento face às condições de contexto.” (in Guia de melhores práticas 

para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas para um pensamento estratégico em 

AAE, Agência Portuguesa do Ambiente, Lisboa, 2012). A autora refere que “O propósito da AAE, é 

assim, o de ajudar a compreender o contexto de desenvolvimento da estratégia a avaliar, identificar as 

problemáticas e potencialidades e as principais tendências, e avaliar as opções estratégicas que, 

sendo viáveis sob uma perspetiva ambiental e de sustentabilidade (i.e. são cautelares, ou previnem 

riscos e estimulam oportunidades), permitem atingir os objetivos estratégicos.” A Lei n.º 31/2014, de 30 

de maio - Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

– consagra no seu artigo 3.º, n.º 2, c), que as políticas públicas e as atuações administrativas 

contribuem, ainda, para a preservação do ambiente e estão subordinadas, entre outros, ao seguinte 

princípio ambiental: c) Da transversalidade e da integração de políticas ambientais nas políticas de 

ordenamento do território e urbanismo, nomeadamente mediante a realização de avaliação ambiental 

que identifique e monitorize efeitos significativos no ambiente que resultem de um programa ou plano 

territorial; No que concerne à AAE das alterações aos IGT, nos termos do n.º 1 do artigo 120.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, as pequenas alterações aos programas e aos planos 

territoriais só são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter 

efeitos significativos no ambiente. 

 

 Tem-se portanto, um nível de discricionariedade que advém da utilização de conceitos indeterminados 

como “pequenas alterações” e “suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente”, que compete à 

entidade responsável pela elaboração do plano ou programa a qualificação das alterações, de acordo 

com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, precedida de consulta às entidades às quais, em virtude das 

suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 
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aplicação do plano cfr. o n.º 2 do artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, determinar a 

necessidade de AAE. 

 

De acordo com o Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 

4 de maio, os critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente são os 

seguintes:  

1 - Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

 a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras atividades no 

que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de funcionamento ou pela afetação de 

recursos; 

 b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo os inseridos 

numa hierarquia; 

 c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, em especial 

com vista a promover o desenvolvimento sustentável;  

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa;  

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria de ambiente.  

2 - Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

 b) A natureza cumulativa dos efeitos;  

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos;  

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a acidentes;  

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão da 

população suscetível de ser afetada; 

 f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a:  

i) Características naturais específicas ou património cultural;  

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 

 g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, comunitário ou 

internacional. 

 

Em termos de caracterização da natureza da alteração do PU e da área de intervenção envolvida, está-

se em presença de uma alteração que não é suscetível de produzir efeitos ambientais significativos, 

tendo presente os seguintes critérios a seguir descritos. 
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QUADRO III. CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE DA 4.ª 
ALTERAÇÃO DO PU EXPRESSOS NO ANEXO AO DL 232/2007, DE 15 DE JUNHO COM A REDAÇÃO ATUAL 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

1 - Características dos planos e 
programas, tendo em conta, 
nomeadamente: 

 

a) O grau em que o plano ou programa 
estabelece um quadro para os projetos 
e outras atividades no que respeita à 
localização, natureza, dimensão e 
condições de funcionamento ou pela 
afetação de recursos; 

A alteração do PU vem objetivar as atividades permitidas em zonas de 
equipamentos propostos e anteriormente delimitados na planta síntese e ampliar 
uma zona de equipamentos propostos em detrimento de outra com 
edificabilidade atribuída como é o caso da zona de expansão de media 
densidade. 
 
Deste modo, a alteração do PU no que respeita à localização, natureza, 
dimensão e condições de funcionamento ou pela afetação de recursos é 
irrelevante. 

b)O grau em que o plano ou programa 
influencia outros planos ou programas, 
incluindo os inseridos numa hierarquia; 

A alteração do PU abrange áreas de equipamentos não tendo repercussões em 
outros Planos ou programas. 
 
 
 

c) A pertinência do plano ou programa 
para a integração de considerações 
ambientais, em especial com vista a 
promover o desenvolvimento 
sustentável; 

A alteração do PU concorre para a promoção do desenvolvimento sustentável, 
defendendo a complementaridade e compatibilidade das atividades nas zonas 
de equipamentos, e adicionamos um conjunto de critérios de salvaguarda e 
valorização ambiental. 

d) Os problemas ambientais 
pertinentes para o plano ou programa 
parâmetros aceitáveis para a zona. 

Com a alteração do PU não se esperam quaisquer agravamentos de problemas 
ambientais, até porque são acautelados critérios que preveem a ponderação dos 
impactes ambientais que as várias atividades admissíveis possam vir a ter, e sua 
integração nas infraestruturas públicas 
  

e) A pertinência do plano ou programa 
para a implementação da legislação 
em matéria de ambiente.  

A alteração do PU em nada interfere com a implementação da legislação em 
matéria de ambiente. Toda e qualquer instalação de uso deve atender às 
normas regulamentares em termos ambientais. 

2 - Características dos impactes e da 
área suscetível de ser afetada, tendo 
em conta, nomeadamente: 

 

a) A probabilidade, a duração, a 
frequência e a reversibilidade dos 
efeitos;  

Tendo em conta as especificidades da alteração do PU, e dada à variedade de 
atividades já admitida na versão original do Plano não se consideram aplicáveis 
as características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em 
conta, a probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos 
significativos no ambiente. 

b) A natureza cumulativa dos efeitos;  Tendo em conta as especificidades da alteração do PU limitada às zonas de 
equipamentos, com destaque para as zonas remanescentes de equipamentos 
propostos e uma vez que se fomenta a complementaridade e compatibilidade de 
usos com alteração da redação do regulamento do PU com vista a viabilizar 
projetos que garantam um maior nível de concretização da urbanidade em zonas 
que já estão em contexto urbano não se consideram aplicáveis as características 
dos impactes e da área suscetível de ser afetada 

c) A natureza transfronteiriça dos Não aplicável. 
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efeitos;  

d) Os riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente, designadamente 
devido a acidentes;  

Na alteração regulamentar prevista e dado ao leque variado de atividades 
permitidos, não obstante os critérios de salvaguarda ambiental, bem como na 
ampliação da zona de equipamentos propostos para aumento do parque escolar 
não se consideram aplicáveis as características dos impactes e da área 
suscetível de ser afetada, tendo em conta os riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente, designadamente devido a acidentes. 

e) A dimensão e extensão espacial dos 
efeitos, em termos de área geográfica 
e dimensão da população suscetível 
de ser afetada;  

A alteração do PU afeta áreas consolidadas e infraestruturadas classificadas 
como solo urbano, pelo que não se consideram aplicáveis as características dos 
impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, a dimensão e 
extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão da 
população suscetível de ser afetada 

f) O valor e a vulnerabilidade da área 
suscetível de ser afetada, devido a: 

 

         i) Características naturais 
específicas ou património cultural;  

A alteração do PU não coloca em causa as características naturais específicas 
ou património cultural da área suscetível de ser afetada, porquanto não é dotada 
de nenhum património cultural classificado, ou mesmo outro de relevância 
municipal, e, porque não se encontra sujeita aos regimes da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), da Reserva Ecológica Nacional (REN) nem colide com zonas 
sensíveis, capazes de provocar impactes em sítios de interesse comunitário, 
conforme definidos no Plano Setorial da Rede Natura 2000. 
Ressalva-se apenas a necessidade de acautelar os impactes nas linhas de água 
existentes, nomeadamente nas parcelas que se localizam na zona de 
equipamentos propostos a norte, na zona de localização do novo terminal 
rodoviário, entre outras. 

          ii) Ultrapassagem das normas ou 
valores limite em matéria de qualidade 
ambiental;  

A alteração ao PU, porque circunscrita à sua especificidade e dimensão 
territorial não contempla efeitos no que respeita à ultrapassagem das normas ou 
valores limite em matéria de qualidade ambiental. 

           iii) Utilização intensiva do solo; A alteração ao PU, porque circunscrita à sua especificidade e dimensão 
territorial não contempla efeitos no que respeita à utilização intensiva do solo, 
solo esse que se poderia considerar expectante por se inserir na malha urbana 
do PU da Vila e não ter níveis de concretização satisfatórios desde 2003, ano 
em que o PU foi aprovado. 

g) Os efeitos sobre as áreas ou 
paisagens com estatuto protegido a 
nível nacional, comunitário ou 
internacional. 

Não aplicável. 

 

 

 

Ponderados os vários aspetos em presença, considera-se que não se está em presença de alterações 

que, atentos os critérios relativos à determinação da probabilidade de efeitos significativos no 

ambiente, sejam suscetíveis de se dar por verificados no presente caso.  

 

Assim, a 4ª alteração do PU da Vila de São Brás de Alportel não é suscetível de comportar efeitos 

ambientais significativos, motivo pelo qual se fundamenta a decisão do município de São Brás de 

Alportel em proceder à dispensa do procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica no âmbito da 4.ª 

alteração do PU da Vila de SBA nos termos do n.º 1 do artigo 120.º do RJIGT. 
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ANEXO I 

LISTAGEM DAS ZONAS DE EQUIPAMENTO INSERIDAS NO PU DA VILA DE SBA: 

N.º  Nome 

1 Escola Secundária 

2 Posto da GNR 

3 Igreja 

4 Cemitério 

5 IPSS Santa Casa da Misericórdia (lar, cento de dia, creche, Jardim de Infância, ATL, 

refeitório) 

6 Infraestrutura Elétrica (posto de transformação) 

7 Terminal Rodoviário 

8 Câmara Municipal 

9 Igreja 

10 Biblioteca 

11 Centro de artes e Ofícios (veterinário Municipal, universidade sénior, posto turístico, etc) 

12 Cineteatro e Galeria Municipal 

13 Mercado Municipal 

14 Junta de Freguesia, Parque das Amendoeiras e Hospital Particular 

15 In loco e terminal rodoviário 

16 Escola e pavilhão desportivo 

17 Complexo desportivo (ténis, piscinas, e futebol) 

18 Campo de futebol 

19 Cento de Saúde 

20 Museu do Traje 

21 Industria: madeira 

22 Escola Primária 

23 Bombeiros 

24 Igreja 

25 Escolas 

26 Escola 

27 Creche 

28 Campo de jogos 
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MAPA COM A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotomapa 2014, Fonte: DGT, Sinergic. 
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ANEXO II 
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Anexo III 
 

Documento da parcela cedida no âmbito do Alvará de loteamento n.º 2/93 
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