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PROPOSTA N.º 235 /2019/CM 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESPAÇOS VERDES, PARQUES E ÁREAS 

DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE DE FARO 

 

Tendo em consideração o seguinte: 

- O direito ao ambiente está indissociavelmente ligado ao dever de o proteger, de o 

preservar e de o respeitar, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável a longo 

prazo, nomeadamente para as gerações futuras; 

- O desenvolvimento sustentável dos agregados populacionais não pode acontecer sem 

que se criem, preservem e promovam espaços verdes, como zonas de lazer, recreio e áreas 

de conservação da paisagem e da biodiversidade; 

- A existência de espaços verdes assume uma importância fundamental na melhoria da 

qualidade de vida das populações, não só porque permite alcançar o equilíbrio ecológico 

das paisagens urbanas, bem como porque tem um efeito compensador, relaxante e indutor 

do convívio social e possibilita um crescimento físico e psíquico equilibrado das 

populações; 

- Os espaços verdes têm relevante importância na gestão e adaptação às alterações 

climáticas, pois podem evitar e/ou minimizar vulnerabilidades na Natureza associadas, 

ou não, à ação do Homem, que poderão ser catastróficas e conduzir às alterações 

climáticas; 

- No Algarve, as alterações climáticas têm especificidades que aceleram o 

processo de seca e desertificação - níveis baixos de humidade, precipitação e 

disponibilidade hídrica; temperaturas elevadas; subida do nível médio das águas 

do mar; cheias e inundações; 

- É evidente que o concelho de Faro oferece aos cidadãos, residentes e visitantes, um 

reduzido espaço verde público (o único Jardim público construído em Faro, é o centenário 

Jardim da Alameda João de Deus, existindo, também, a envelhecida Mata do Liceu), que 

não tem escala face à dimensão do respetivo território; 

- Os espaços verdes no concelho de Faro não têm tido, de uma forma geral, o adequado 

tratamento ao nível da sua criação/implantação e/ou ao nível da sua gestão e manutenção, 

não satisfazendo as necessidades das populações e as atuais exigências ambientais na 

prossecução de um desenvolvimento sustentável, pois o sistema de vegetação constitui o 

principal património natural do território e representa o principal prestador de serviços 

ecossistémicos; 
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- Com o objetivo de assegurar o desenvolvimento sustentável no concelho de Faro, com 

repercussão à região do Algarve, o Município de Faro deverá empenhar-se na criação, 

preservação e promoção de espaços verdes públicos, assim como na preservação e 

promoção de parques e áreas de conservação da natureza e da biodiversidade; 

- Todavia, a expansão e manutenção das zonas verdes implica necessariamente o 

estabelecimento de um conjunto de regras e normativos que garantam a preservação e 

fruição daquelas por todos os cidadãos, zelando-se pela sua proteção e conservação, pelo 

que assume especial importância a criação de instrumentos regulamentares que permitam 

a prossecução desses objetivos; 

- É fundamental criar regras técnicas que promovam e sistematizem as intervenções da 

autarquia no planeamento, implantação, gestão e manutenção dos espaços verdes, para 

todos os intervenientes, ressalvando que: 

- Toda a vegetação do concelho é considerada elemento de importância ecológica 

e ambiental a preservar, devendo para tal serem tomadas as necessárias medidas 

que acautelem a sua proteção e conservação; 

- A vegetação a usar nos espaços verdes públicos deve ser adequada ao clima e às 

alterações climáticas, diminuindo as necessidades de manutenção e rega; 

- Nos espaços verdes públicos deve ser promovido o uso de espécies de flora 

espontânea da região, usando espécimes produzidos a partir de plantas-mãe locais, 

para evitar a contaminação genética da flora espontânea; 

- Sempre que, na prossecução do interesse público, haja necessidade de 

intervenção que implique a poda, o abate, o transplante, ou outra operação que de 

algum modo fragilize as árvores, deverá a mesma ser previamente sujeita a parecer 

prévio dos serviços municipais competentes, de forma a determinar os estudos a 

realizar, medidas cautelares e modo de execução dos trabalhos; 

os Vereadores do PS vêm propor ao executivo camarário o seguinte: 

1) Elaborar uma Proposta de Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques 

e Áreas de Conservação da Natureza e da Biodiversidade de Faro, tendo como 

objetivo criar um quadro de atuação que promova e sistematize as intervenções da 

autarquia no planeamento, implantação, gestão e manutenção dos espaços verdes, 

para todos os intervenientes; 

1.1) Tendo em vista a promoção de uma participação mais ativa e empenhada 

das populações na qualificação do espaço urbano, com reflexos na sua 

qualidade de vida, poderá considerar-se atribuir a gestão dos espaços verdes 

a moradores ou a grupo de moradores, associações ou outras pessoas 

singulares ou coletivas, nos termos constitucionais e legais; 
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1.2) No âmbito desta proposta, promover campanhas de sensibilização à 

população destacando o papel e importância dos espaços verdes/árvores nos 

espaços urbanos; 

1.3) Esta proposta deverá ser sujeita a consultas informais durante a sua 

elaboração, tanto a entidades públicas como privadas, e ser submetida, nos 

termos legais, à consulta pública, antes da sua aprovação pelos órgãos 

municipais, devendo ser ponderadas as sugestões, observações e críticas 

recebidas; 

2) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a Proposta de Regulamento 

Municipal acima identificado. 

 

Faro, 11 de junho, de 2019, 

 

Os Vereadores do PS, 

Miguel Sengo Costa 

Carlos Gordinho 

Cristina Grilo 

Aquiles Marreiros 

 

 


