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PROPOSTA N.º 236 /2019/CM 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL - PLANO DE ESTRUTURA VERDE 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; 

- Face ao supra exposto, os espaços verdes têm uma incontornável importância no 

ordenamento do território, pelo é imperioso que o seu planeamento no território se efetue 

de forma adequada, integrada e harmonizada com os espaços envolventes, devendo 

incluir a criação de espaços verdes com dimensão à escala do concelho, que efetuem a 

transição das zonas urbanas para as zonas rurais, e que recuperem e valorizem, em termos 

paisagísticos e ambientais, as linhas de água mais importantes; 

- Foi presentado um Plano de Estrutura Verde de Faro em 1995, o qual foi revisto em 

2007, sem que tenha sido formalizada a sua concretização; através deste plano foram 

quantificadas todas as áreas de espaços verdes da cidade, tendo-se concluído que era das 

mais baixas do país por habitante; 

- O Plano de Estrutura Verde de Faro, acima identificado, não está consagrado como 

instrumento de ordenamento previsto em legislação, sendo, por isso, de difícil 

operacionalização (só através da articulação com outros instrumentos de ordenamento 

territorial); 

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

1) Efetuar a revisão do Plano de Estrutura Verde de Faro, acima identificado, 

alargando o seu o âmbito territorial e estratégico a todo o concelho de Faro; 

2) Elaborar uma Proposta de Regulamento Municipal alusivo ao Plano de Estrutura 

Verde de Faro, acima identificado, por forma a criar o devido enquadramento legal 

para a sua implementação/operacionalização; 

2.1) 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; 
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3) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a Proposta de Regulamento 

Municipal alusivo ao Plano de Estrutura Verde de Faro, acima identificado. 

 

Faro, 11 de junho, de 2019, 

 

Os Vereadores do PS, 

Miguel Sengo Costa 

Carlos Gordinho 

Cristina Grilo 

Aquiles Marreiros 

 


