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A reabilitação urbana é assumida pelo Município de Silves como um 

desígnio de modernidade, uma aposta na cidade, nos seus residentes, na 

sua malha e nos edifícios existentes e nas atividades que lhe dão suporte e 

vida. É também uma oportunidade para revitalizar a cidade, renová-la e 

dinamizá-la, no respeito e com o enfoque na identidade e memória local e 

no património construído. 

 

Acreditamos assim que a atratividade e competitividade da cidade decorrerão em parte da qualificação 

do edificado e do espaço público, dotando-o de condições que lhe confiram acessibilidade, inclusão, 

conforto e segurança, mas também funcionalidade. Qualificar a cidade de Silves e promover a sua 

centralidade e dinamismo económico e social e a valorização do ambiente urbano é pois um desafio 

que se coloca a todos - à administração local e à população em geral. 

 

O momento é agora. A oportunidade que se apresenta, por via do financiamento comunitário, permitirá 

um salto qualitativo a todas as cidades que reúnam projetos de reabilitação urbana com um horizonte 

temporal até 2020. É neste sentido e com esta visão de fundo que se pretende efetuar uma 

candidatura ao Portugal 2020, e para a qual o Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) é 

fundamental. 

 

Esta candidatura é o resultado de um intenso trabalho de identificação, desenvolvimento e 

amadurecimento de prioridades de investimento no quadro da estratégia municipal de reabilitação 

urbana definida e o resultado de um conjunto significativo de parcerias assumidas com os atores locais, 

fazendo deste um processo participado, democrático e de cidadania. 

 

Por este motivo deixo, aqui o meu agradecimento aos muitos particulares que, acreditando e apostando 

na cidade de Silves, tornaram esta candidatura uma realidade, perspetivando o momento de viragem e 

a qualificação, revitalização e regeneração da cidade de Silves. 
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1. AMBITO E ALCANCE 

 

Os espaços urbanos são, por excelência, locais de concentração de edifícios, pessoas, atividades, 

equipamentos, infraestruturas, serviços, capitais, fluxos (energia, pessoas, tráfego…) e inteligência. 

Como tal, constituem um sistema complexo onde múltiplos fenómenos (socias, demográficos, 

económicos, políticos, urbanísticos, etc.) interrelacionados tomam lugar e de onde decorre o seu 

dinamismo e atratividade e campo de influência. Sofrem, por isso, comparativamente às áreas 

periféricas-rurais, uma forte pressão humana e dinâmica (social, económica, demográfica, urbanística, 

etc.) acentuada, inclusivamente fruto das relações alargadas que estabelecem com outros espaços. 

Podem daí emergir sintomas e situações de degradação e desqualificação do ambiente urbano, que no 

limite, condicionam a qualidade de vida da população, o dinamismo e a atratividade – para residir, 

visitar ou investir - de um lugar. 

 

De notar ainda que o paradigma de desenvolvimento vivido nas últimas décadas, baseado na 

construção e no imobiliário, favorecia o crescimento de novas áreas urbanas (crescimento dos 

perímetros urbanos) em detrimento da ocupação de interstícios, preenchimento das malhas e a 

recuperação de edifícios degradados, nem sempre tarefa fácil face às “novas” exigências construtivas e 

de procura de conforto, espaço e funcionalidade. 

 

Os espaços onde este fenómeno mais se faz sentir são centrais, de génese histórica, marcados por 

malhas e edifícios com caraterísticas morfotipológicas específicas, onde não são raros os sinais de 

outros tempos da penetração da indústria no interior dos aglomerados, mas cuja atividade assim como 

os edifícios, por vezes com valor patrimonial e identitário, se encontram abandonados e nalguns casos 

em elevado estado de degradação e com riscos para a saúde e segurança publica.  

 

 

A cidade de Silves constitui claramente um exemplo paradigmático desta situação, com uma riqueza 

patrimonial e identitária impar, onde se conjugam e coexistem, no tempo e no espaço, intervenções 

contemporâneas de dinamização e vivificação do espaço urbano, com elementos degradados e 

abandonados, desqualificadores da urbe e da qualidade de vida da população (residente e visitante) no 
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seu interior. É ainda um paradigma pela densidade e diversidade que apresenta do ponto de vista da 

malha urbana, sua morfotipologia, dinamismo social e económico, património e ainda equilíbrio 

ambiental e paisagístico. 

 

Esta condição do espaço urbano exige assim um enfoque orientado no sentido de garantir o equilíbrio 

do sistema que encerra. 

 

Atendendo a este pano de fundo, o Município de Silves deliberou proceder à delimitação de uma Área 

de Reabilitação Urbana (ARU) na cidade de Silves, com o propósito de fomentar a sua reabilitação e 

a regeneração, numa palavra, a revitalização da cidade. 

 

É neste contexto, e com o objetivo fundamental de dar prosseguimento aos objetivos e ações previstas 

no âmbito da ARU, que o Município de Silves elaborou o Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU), a submeter ao Programa Operacional Regional do Algarve1, concretamente à Prioridade de 

Investimento (PI) 6.5 - adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a 

reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído. O objetivo específico desta PI é, 

nos termos do Aviso ALG-16-2015-17, a promoção da “qualidade ambiental e paisagística do território 

em áreas urbanas”, ou, de acordo com o artigo 119.º da Portaria 57-B/2015, de 27 de fevereiro (RE 

SEUR)2, “a melhoria do ambiente urbano através da revitalização das cidades, em especial nos centros 

urbanos, por via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio, serviços, 

equipamentos de utilização coletiva e do espaço público envolvente, da qualificação ambiental e 

urbanística das áreas industriais abandonadas bem como da redução da poluição do ar e do ruído”. 

 

Deste modo, seguindo, de forma geral, a estrutura e conteúdos definidos no aviso de abertura do 

concurso, o presente PARU estrutura-se, genericamente, em 10 capítulos, além do capítulo 1 relativo 

ao âmbito e alcance deste plano. A este segue-se, no capítulo 2, um breve enquadramento e 

caraterização da área em causa. O capítulo 3, por sua vez, traduz o diagnóstico da situação existente, 

com enfoque nas caraterísticas funcionais do espaço, identificando as principais debilidades e 

fragilidades, sendo sucedido (capítulo 4) pela definição dos objetivos estratégicos do PARU, em 

                                                 
1 Especificamente o eixo prioritário 4 (reforçar a competitividade do território), objetivo temático 6 (preservar e proteger o ambiente e 
promover a utilização eficiente dos recursos). 
2 Portaria que aprova o regulamento específico da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 
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estreita articulação com os definidos para a ARU, mas com enfoque nas especificidades deste plano. 

Os capítulos seguintes (5 e 6) são dedicados à concretização do modelo habitacional e modelo 

económico, respetivamente, preconizados para a ARU, a obter da conjugação das ações previstas. No 

capítulo 7 são identificados os investimentos a realizar, remetendo para anexo as fichas de 

caraterização dos investimentos públicos, de natureza vinculativa, (anexo 3) e privados, de natureza 

indicativa (anexo 4). Acresce ainda, neste ponto, a definição do cronograma físico dos investimentos 

propostos, assim como a identificação, a título indicativo, das intenções de investimento do Município 

às prioridades de investimento complementares. Por fim estabelecem-se algumas regras e critérios 

de proteção do património (capítulo 8), a identificação dos resultados esperados, sua monitorização e 

acompanhamento (capítulo 9) assim como as caraterísticas e regras do modelo de governação 

(capítulo 10). 

 

 

2. ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE SILVES 

 

 

A ARU de Silves compreende uma grande parte da cidade de Silves (vd. figura 1), sendo, grosso 

modo, delimitada a sul pela margem direita do Rio Arade, e a norte pela rua atrás dos muros como 

localmente é denominada e reconhecida. A este é truncada na área do Palácio da Justiça e a oeste 

pelo Barranco da Caixa de Água, totalizando uma área de 89,9ha. 

 

Do ponto de vista funcional e morfotipológico, a ARU integra uma malha com alguma diversidade, 

podendo destacar-se 6 áreas relativamente distintas, nomeadamente: 

1. o centro histórico da cidade, i.e., a área com a malha mais antiga da cidade, com maior presença 

de elementos patrimoniais, onde as condições de habitabilidade são mais críticas e onde o 

abandono do edificado mais se faz sentir; 

2. o espaço comercial que corresponde à “baixa” da cidade, onde há uma maior concentração de 

atividade económicas, não obstante a perda acentuada de dinamismo nos últimos anos a par com 

alguma degradação do edificado. Imperam assim necessidades de dinamização, animação e 

promoção da atividade económica; 

3. a área ribeirinha da cidade que, apesar de ter sido objeto de algumas intervenções de 

requalificação urbana, pela centralidade e visibilidade que possui e ainda pelo potencial de 
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aproveitamento da relação do rio com a cidade, carece de intervenções de revitalização e 

requalificação. Acresce ainda o fato de esta ter sido uma das áreas mais afetadas pelo tornado que 

assolou a cidade em 2012, permanecendo até hoje algumas das estruturas degradadas; 

4. os espaços de equipamentos localizados a nascente e a poente da ARU. Estes espaços pelo 

dinamismo social que possuem e pela procura que lhe está associada constituem fortes contributos 

para a qualificação do território. Apresentam contudo, em alguns casos, necessidade de 

requalificação ao nível da funcionalidade, do espaço exterior do equipamento e da envolvente; 

5. os espaços industriais abandonados dispersos um pouco por toda a ARU, com particular 

incidência no setor SW, que correspondem, na sua maioria, a antigas fábricas desativadas, agora 

abandonadas e degradadas; 

6. os espaços residenciais que ocupam parte substantiva da ARU embora a sua concentração se 

faça sentir em particular no setor SW e SE da cidade. Correspondem essencialmente a espaços 

mais recentes mas cujo edificado apresenta alguma necessidade de reabilitação e o espaço 

público possui carências ao nível da circulação e acessibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Delimitação Territorial da Área de Reabilitação Urbana de Silves 

 
Fonte: IGP, CAOP 2015; IGP/CMS, Ortofotomapa 2012; Sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89, elipsoide GRS80, Projeção cartográfica 
Transversa de Mercator. 
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Face a esta diversidade de elementos e da inter-relação que ocorre entre estes, é fundamental 

proceder a um diagnóstico síntese da realidade social, económica, urbanística e patrimonial da área 

agora objeto de intervenção. Esta necessidade é tão mais premente quanto a intervenção de 

reabilitação se deverá assumir com um carater global e integrado, holístico e sistémico. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO 

 

 

A cidade de Silves tem impressa na sua malha urbana a heterogeneidade associada às caraterísticas 

identitárias de cada período da sua evolução histórica que resultaram em diferentes perspetivas de 

utilização do espaço. Existem dois períodos distintos que marcaram particularmente a identidade da 

cidade e que são ainda bastante evidentes na atualidade. Um desses períodos reporta à época 

muçulmana que se revela, parcialmente, nos arruamentos tortuosos e irregulares1, visível junto da 

área mais próxima do Castelo. Na viragem para o século XX, Silves sofreu uma importante expansão 

impulsionada pelo crescimento da indústria corticeira. A evolução urbana verificada traduziu-se em 

diferentes modelos construtivos (edificações) que tipologicamente se poderiam dividir em unidades 

fabris, habitações tradicionais associadas à classe operária e, pontualmente, alguns edifícios 

“apalaçados” da classe burguesa. Surge, igualmente neste período, uma nova tipologia do edificado 

vocacionada para o comércio na área correspondente à atual baixa da cidade (GOES, 1998). A 

estruturação da cidade evoluiu segundo uma malha essencialmente ortogonal, sobretudo na 

extremidade SE da cidade. A malha urbana referente aos bairros operários, instalados na vertente SW 

da cidade, resultou num desenho urbano rectilíneo, mas, talvez condicionada pela morfologia do 

terreno, não se estruturou em quarteirões ortogonais perfeitamente definidos. 

 

Como consequência desta evolução histórica, na ARU, do ponto de vista do edificado2, quase um 

terço dos edifícios são anteriores ao ano de 1945, sendo que 13,2% foram construídos antes de 1919, 

                                                 
1 Note-se que a escavação arqueológica efetuada nestas áreas tem demonstrado que o atual traçado dos arruamentos corresponde à 
época moderna. Ainda relativamente à evolução histórica da malha urbana de Silves, veja-se o “Livro do Almoxarifado de Silves” (1474) 
(Leal e Domingues, 1984). 
2 Ver a este respeito anexos 1 e 2. 
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valores expressivos e que traduzem a antiguidade do edificado1. A maioria apresenta um uso 

exclusivamente residencial (83,3%), e cerca de 80% não ultrapassa os dois pisos. Sensivelmente 1/4, 

correspondem a alojamentos vagos, o que talvez justifique que 15% e 6% dos edifícios, 

respetivamente, se encontrem degradados ou em ruína (vd. anexos 1 e 2). 

 

Do ponto de vista do espaço público2, alguns locais apresentam debilidades ao nível do pavimento 

(9% do total dos arruamentos encontra-se com um estado de conservação considerado de 

“degradado”, mais visível na área histórica de Silves) (vd. anexo 1); existe um excesso de elementos de 

infraestruturas apensos às fachadas dos edifícios e na cobertura; as condições de acessibilidade e 

condições de circulação são deficientes, decorrente, essencialmente, da existência de barreiras 

arquitetónicas e da própria configuração da rede viária (perfil, dimensionamento e morfologia). Resulta 

daqui uma coexistência pouco saudável entre peões e viaturas. Acresce ainda a carência de espaços 

públicos qualificados (praças, jardins e outros). 

 

Do ponto de vista das atividades económicas2 relacionadas com o edificado é possível verificar que 

alguns edifícios (15,1%) apresentam outros usos que não o exclusivamente residencial e somente 

1,6% do total não têm qualquer fim habitacional. Nestas situações surgem algumas atividades de 

comércio, com destaque para algum comércio local, serviços e restauração. 

 

Relativamente à população residente2 na ARU, destaca-se o seu envelhecimento já que a 

percentagem de idosos (23,5%) é quase o dobro da dos jovens (13,5%). Trata-se de uma população 

com níveis habilitacionais muito baixos dado que 25% da população total não sabe ler nem escrever ou 

possui somente o 1.º ciclo do ensino básico completo. Esta realidade tem vindo a alterar-se 

progressivamente pelo que 11, 3% da população surge já com ensino superior. Relativamente à 

situação face ao emprego, o valor mais expressivo corresponde a população empregada a desenvolver 

a sua profissão no setor terciário (84%), apesar do peso que a população pensionista e reformada 

(25,4%) tem no total da população residente. 

 

No que se refere aos elementos patrimoniais é possível verificar que estes marcam uma forte 

presença em todo o espaço (vd. anexos 1 e 2). Para além do património classificado e em vias de 

                                                 
1 Note-se que existem inclusive alguns edifícios datados do seculo XIX e, pelo menos dois com caraterísticas quinhentistas, localizados 
na Travessa do Hospital e na Rua da Cadeia. 
2 Vd. anexos 1 e 2. 
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classificação, a cidade apresenta ainda edifícios cujas fachadas, pelas caraterísticas e singularidades 

arquitetónicas (materiais de revestimento, cores, platibandas, traços arquitetónicos, entre outras), 

contribuem para o reforço da identidade da região e/ou da cidade e que por isso deveriam ser 

preservadas pela beleza e alusão histórica que encerram. Mais de 1/3 dos edifícios da ARU, entre os 

quais edificações mais antigas e outras que foram alvo de intervenções recentes, exibem fachada com 

interesse (vd. anexos 1 e 2), reflexo claro do valor e da importância patrimonial da cidade. Nem 

sempre, o estado de conservação desses edifícios é bom ou razoável pelo que seria desejável 

proceder a intervenções de reabilitação. 

 

Está por esta via clara a necessidade de uma abordagem integrada sobre a cidade e em particular 

sobre a área de intervenção da ARU, dando particular enfoque ao património existente, por vezes em 

situação de degradação avançada ou em risco face ao contexto onde se insere. A ARU e o PARU 

podem ser uma oportunidade e um estímulo para a ação. 

 

Apresenta-se de seguida a matriz SWOT para a ARU de Silves, a fim de sistematizar os principais 

elementos de caraterização (vd. quadro 1). 

 

Quadro 1 

Matriz SWOT para a ARU de Silves 
 

 
PONTOS FORTES 

 

 
PONTOS FRACOS 

CULTURA, PATRIMÓNIO E RECURSOS 

 Riqueza e diversidade patrimonial: Património Arqueológico, 

Arquitetónico e Natural; 

 Legado cultural árabe; 

 Rio Arade; 

 Eventos culturais importantes: Feira Medieval, Festa da 

Cerveja, Sunset; 

 Clima; 

 

 Imóveis de interesse patrimonial degradados e 

devolutos;  

 Património pouco divulgado, subvalorizado e 

subaproveitado; 

 Elevado número de edifícios degradados e 

devolutos;  

 Dinamismo cultural pouco competitivo na região; 

 Subaproveitamento do “misticismo” da cidade de 

Silves (dia/noite); 

 Iniciativas culturais relevantes centradas no 

período estival; 

ACESSIBILIDADES E POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
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 Posição geográfica/centralidade regional (posição de 

charneira entre importantes centros, e.g., Albufeira-Faro e 

Portimão); 

 Acessibilidades ao Concelho (IC1, A22, A2, Rede Ferroviária, 

EN125); 

 Existência de uma ciclovia na cidade; 

 Existência de um áudio-guia (para turismo); 

 Reduzida oferta de transportes públicos; 

 Degradação de alguns arruamentos; 

 Insuficiente oferta de ciclovias e vias pedonais; 

 Barreiras arquitetónicas em edifícios e espaços 

públicos; 

 Modelo de “acessibilidades para todos” pouco 

explorado; 

DINÂMICA SOCIAL E DEMOGRÁFICA 

 Saldo migratório positivo; 
 Tendência para o duplo envelhecimento; 

 Baixo nível de qualificação da população; 

SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS 

 Rede diversificada de equipamentos: Museu de Arqueologia, 

Teatro Mascarenhas Gregório, Biblioteca Municipal, Casa da 

Cultura Islâmica, Instituto Piaget; 

 Existência de parques e estação de autocaravanismo; 

 Equipamentos desportivos pouco diversificados; 

 Reduzida oferta e dinamismo dos equipamentos 

de cultura; 

 Baixa taxa de cobertura de fibra óptica e wireless; 

ESTRUTURA PRODUTIVA, GOVERNANCIA E COMPETITIVIDADE 

 Imagem da cidade associada à indústria corticeira, citrinos e 

vinhos; 

 Ritmo de Vida; 

 Carência de projetos estruturantes e competitivos; 

 Base económica pouco diversificada, inovadora e 

dinâmica; 

 Baixa tradição em associativismo e 

estabelecimento de parcerias; 

 Fraca capacidade hoteleira;  

 Reduzida participação da sociedade civil e 

agentes locais; 

 Fraca modernização e burocracia dos serviços 

públicos; 

 Falta de projeção da imagem da cidade de Silves; 

 Resistência à mudança; 

AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA 

 Qualidade ambiental; 

 Território seguro; 

 Assoreamento do Rio Arade; 

 Carência de contentores para deposição de monos 

e/ou verdes; 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

 Revisão do PDM em curso; 

 Crescendo de esforços políticos e técnicos para qualificar o 

território; 

 PDM em vigor estrangulador do desenvolvimento; 

 Fraca sensibilidade para um modelo de 

desenvolvimento sustentável: construção, energia, 

acessibilidade para todos, transportes, resíduos 

sólidos, etc.; 

 Áreas de perigosidade a cheias e inundações; 
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OPORTUNIDADES 

 

 
AMEAÇAS 

ACESSIBILIDADES 

 Aproveitamento da proximidade ao aeroporto internacional de 

Faro e aeródromos; 

 “Acessibilidade para todos” como um vetor de 

desenvolvimento estratégico nacional e internacional;  

 

ESTRUTURA PRODUTIVA, GOVERNANÇA E COMPETITIVIDADE 

 Proximidade a importantes centros aglutinadores de bens, 

serviços, turismo; 

 Integração no eixo Portimão – Faro; 

 Incentivo à utilização e progressiva massificação das TIC; 

 Tendências crescentes e diversificadas da procura turística 

(short break, MICE, Turismo Cultural); 

Imagem do golfe no Algarve; 

 A imagem do Algarve (clima, sol, praia, património, segurança 

e atratividade); 

 O acentuar da utilização e aproveitamento da tecnologia; 

 Carência nacional e regional de pólos de I&D: biomedicina, 

farmácia, cosmética, perfumaria, aeronáutica, informática, 

tecnologias de informação e comunicação, energia, etc. 

 Projetos competitivos nos concelhos vizinhos potenciadores 

de economias de escala e de complementaridades; 

 Parcerias inter-concelhias e internacionais; 

 Valorização e sensibilidade crescente dos recursos naturais e 

patrimoniais pela sociedade; 

 Conjuntura económica e financeira internacional e 

nacional instável e incerta; 

 Crescente competitividade da escala regional à 

internacional; 

 Projetos de desenvolvimento estruturante e com 

grande poder de atração e forte potencial gravítico em 

concelhos vizinhos; 

 Fraca disponibilidade de recursos financeiros; 

 Aumento da capacidade de influência das áreas 

adjacentes; 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RISCOS 

 Abrandamento do modelo de desenvolvimento apoiado na 

imobiliária e construção; 

 PNPOT e PROT; 

 Projeto de desassoreamento do Rio Arade; 

 Gestão pouco sustentável dos recursos hídricos 

(disponibilidade e qualidade); 

 Erosão Costeira; 

 Aumento do nível do mar; 

 Irregularidade climática; 

 Risco sísmico elevado; 

 Rutura de barragens; 

FUNDOS ESTRUTURAIS 

 Aumento de fundos estruturais nas áreas do ambiente, 

ordenamento do território (incluindo floresta), riscos naturais, 

acessibilidades e mobilidade, redes TIC; 

 

 Redução progressiva da disponibilidade financeira 

dos fundos estruturais. 
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 Incentivos crescentes à utilização de energias 

alternativas/renováveis. 

 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

A estratégia municipal de intervenção na ARU de Silves concretiza um compromisso para com a 

competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades, promotor de um dinamismo 

económico com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a diversidade 

patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto sustentável e 

requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num quadro participado 

e inclusivo de justiça e coesão social. Articula-se assim com a estratégia1 definida no âmbito do 

SILVES CIDADE 2020, que visa “incentivar o desenvolvimento socioeconómico do tecido urbano de 

Silves (…), promovendo o empreendedorismo e criação de emprego, através de ações que valorizem, 

potenciem, explorem e utilizem os valores patrimoniais, materiais e imateriais” (Parceria Silves Cidade 

2020, 2015, pp. 13) e assume como “estratégia macro de desenvolvimento: reestruturar as atividades 

económicas em torno do património histórico e cultural, material e imaterial, da cidade de Silves, de 

forma criativa e dinâmica” (Ibidem, pp. 13). 

 

Num quadro de coerência, articulação e complementaridade de estratégias de desenvolvimento 

territorial, os objetivos preconizados para a ARU de Silves e com incidência nas ações propostas para 

o PARU organizam-se em 4 eixos fundamentais que a seguir se apresentam, sinteticamente. 

 

 

4.1. EIXO 1 - DINAMISMO ECONÓMICO 

 

O dinamismo económico, com enfoque no aumento da oferta de emprego, desta área constitui uma 

condição para a sua regeneração e revitalização. Ao mesmo tempo a promoção dos recursos 

                                                 
1 Esta articulação de estratégia tem a sua origem na estratégia de desenvolvimento territorial definida no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento de Silves (CMS, 2009) que depois se amadureceu e adaptou, no âmbito dos trabalhos de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Silves (CMS, 2013) e que, por sua vez, foi adaptada para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Silves (CMS, 
2016). Trata-se assim de uma estratégia global com incidência local. 
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existentes, por meio de uma política de comunicação e divulgação criativa, possibilita o reforço da sua 

atratividade. Nesse sentido os objetivos a prosseguir são: 

a) Atrair atividades económicas âncora que promovam o dinamismo socioeconómico local, como seja o 

alojamento turístico, os equipamentos de apoio social ou as iniciativas culturais, de forma inovadora e criativa 

e no respeito pelo património cultural presente; 

b) Dinamizar os espaços e as atividades em estreita articulação com os atores locais, envolvendo-os e 

coresponsabilizando-os (e.g., concursos de fotografia, festas temáticas, exposições, animação, entre outras); 

c) Atrair para a cidade start-ups de empresas que contribuam para o aumento do dinamismo económico, a 

fixação de atividade económica e a criação de empregos; 

d) Promover territorialmente esta área, junto da população em geral e de atores económicos em particular 

(e.g. as agências de viagens, os grupos hoteleiros, entre outros); 

e) Diversificar a base económica local por via de apoio a atividades de cariz não sazonal e de base nos 

recursos endógenos e seu potencial de desenvolvimento. 

 

 

4.2. EIXO 2 - QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL 

 

A qualificação territorial, visando o reforço da atratividade da ARU e assim o aumento do número de 

residentes e do número de atividades económicas, é encarada aqui numa dupla perspetiva, não 

obstante o seu carater sistémico. Dividem-se assim os objetivos em intervenções ao nível do edificado 

visando a estrutura edificada e suas condições de habitabilidade/funcionalidade e ao nível do espaço 

público, focando a qualificação paisagística, funcional e urbana, com destaque para as condições de 

acessibilidade e mobilidade. 

 

1. ao nível do edificado, visando a sua requalificação e atratividade, os objetivos são: 

a) Apoiar tecnicamente os proprietários que pretendam reabilitar os seus edifícios, desde um apoio à 

realização da operação urbanística (e.g. com a disponibilização de um manual de boas práticas), passando 

pelo apoio e informação referente aos diferentes apoios fiscais e financeiros disponíveis; 

b) Simplificar e agilizar os procedimentos administrativos municipais, através da criação de uma via verde 

de licenciamento para estas situações, incluindo a desmaterialização dos processos; 

c) Estabelecer isenções e reduções de taxas municipais para as intervenções de reabilitação urbana, a par 

com outros incentivos, de natureza fiscal e administrativa, definidos pela administração central e pelo sistema 

bancário; 
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d) Promover a realização de ações de formação de técnicas de reabilitação urbana e a criação e divulgação 

de um código de boas práticas na reabilitação do edificado; 

e) Identificar e agir prioritariamente sobre os imóveis degradados cuja situação possa pôr em causa a 

segurança e a integridade de pessoas e bens; 

f) Apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica do edificado; 

g) Garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as habitações, de forma a melhorar o 

conforto, segurança e salubridade das habitações e em consequência a atratividade da cidade; 

h) Promover a reabilitação de edifícios (propriedade do município) para fins de instalação de alojamento 

municipal, preferencialmente destinado a fixar jovens casais. 

 

2. ao nível do espaço público, visando a sua qualificação paisagística, funcional e urbana, os 

objetivos do Município de Silves são: 

a) Promover a regularização e beneficiação dos arruamentos, tendo em vista a melhoria das condições de 

segurança e acessibilidade; 

b) Proceder, progressivamente, à substituição e renovação das redes de infraestruturas, aproveitando a 

oportunidade para eliminar os elementos visíveis e ainda para manter valas técnicas de manutenção das 

redes de infraestruturas; 

c) Implementar uma política de uniformização/harmonização de mobiliário urbano, de forma a reforçar a 

identidade e unicidade destes territórios; 

d) Rever os sentidos de circulação automóvel, com vista a reduzir a circulação de trafego nestas áreas, 

devolvendo-as, sempre que possível, aos peões e a outros modos suaves de circulação; 

e) Criar uma sinalética acessível e que reforce a centralidade, visibilidade e identidade destas áreas; 

f) Aumentar a rede de cobertura das infraestruturas de comunicação e informação, disponibilizando, 

sempre que possível, uma rede wi-fi aos visitantes/moradores destas áreas; 

g) Garantir uma iluminação pública eficiente, no respeito pelos valores patrimoniais e como reforço da 

identidade local e da valorização do património; 

h) Proceder a um progressivo ordenamento dos elementos de publicidade exterior dos estabelecimentos 

comerciais, por forma a garantir uma qualificação do espaço público e um reforço da identidade do lugar; 

i) Promover a requalificação paisagística de alguns dos pontos de encontro e espaços centrais da 

dinâmica socioeconómica local a fim de melhorar e/ou reforçar a atratividade e o conforto destes espaços; 

j) Definir uma rede de espaços ou parques de estacionamento de apoio ao Centro Histórico, incluindo aqui 

a requalificação de algumas áreas de estacionamento já existentes e o lançamento de novos parques de 

estacionamento, com o objetivo de se constituírem novos lugares num horizonte temporal de 10 anos, com 

disponibilização de lugares e facilidades de estacionamento especificamente destinados a residentes e 

atores económicos; 
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l) Reforçar as condições de mobilidade ecológica e sustentável através da criação de corredores para a 

circulação de modos suaves, aluguer de bicicletas, aquisição de viaturas elétricas, criação de postos para 

recarga de veículos elétricos, entre outras. 

 

 

4.3. EIXO 3 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

A riqueza e diversidade patrimonial da cidade de Silves constituem uma das bases de sustentação da 

sua atratividade. Neste sentido, visando a salvaguarda e valorização do património cultural, o 

Município de Silves prossegue os seguintes objetivos: 

a) Promover a notoriedade do património cultural, com recurso a campanhas de divulgação e visibilidade, 

a fim de atrair mais visitantes; 

b) Articular funcionalmente os diferentes elementos de património cultural (e.g. gastronómico, industrial, 

artístico, arquitetónico, arqueológico, entre outros), a fim de ganhar escala e promover sinergias entre eles; 

c) Desenvolver ações de promoção do conhecimento do património existente com recurso a diferentes 

meios, como sejam a investigação arqueológica, a realização/apoio de estudos sobre a história local ou 

“espaços” interpretativos do património; 

d) Promover a conservação e recuperação do património cultural existente, concretamente do arquitetónico 

e arqueológico; 

e) Valorizar o património cultural existente, promovendo a sua vivificação pela atribuição de usos e funções 

compatíveis com as suas caraterísticas; 

f) Implementar percursos temáticos que, com algum grau de autonomia, permitam ao visitante fazer um (ou 

mais) circuito(s) de reconhecimento destas áreas, preferencialmente em articulação com todo o restante 

aglomerado, por forma a ganhar escala; 

g) Requalificar as condições de usufruto e funcionalidade dos valores patrimoniais naturais existentes. 

 

 

4.4. EIXO 4 - GOVERNANÇA, CIDADANIA E COESÃO 

 

Toda a intervenção municipal nesta área tem por população alvo os residentes, os visitantes e os 

investidores, pelo que a sua participação e envolvimento são condição para o sucesso e eficiência da 

política publica de reabilitação e regeneração urbana. Procura-se assim atingir os seguintes objetivos: 

a) Implementar um programa de participação e debate relativo às potencialidades e fragilidades desta área, 

com enfoque na ação de cada um, para o seu aproveitamento e minimização, respetivamente; 
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b) Definir uma discriminação positiva para a utilização dos equipamentos culturais dos residentes, das 

associações e entidades locais; 

c) Apoiar as intervenções de reabilitação urbana que visem a colocação no mercado de arrendamento de 

alojamento, e assim promovam a fixação de população residente; 

d) Apoiar as coletividades locais de cariz desportivo, cultural ou social de forma a reforçar as suas 

condições de funcionamento e de ação na comunidade local; 

e) Promover a divulgação de boas praticas de reabilitação urbana, incluindo as referências aos apoios e 

mecanismos existentes. 

 

 

5. MODELO HABITACIONAL 

 

 

Uma das principais fragilidades da ARU, tal como referido no diagnóstico, é o envelhecimento da sua 

população e o seu abandono, fruto da perda de atratividade desta área para a fixação de novos 

habitantes e novas atividades. Numa perspetiva sistémica, o envelhecimento da ARU resulta e 

determina esta perda de atratividade e de dinamismo, pelo que, inverter esta tendência constitui um 

objetivo central de toda a política municipal de reabilitação urbana. 

 

Concretamente para Silves, com a delimitação da ARU, o Município definiu um conjunto de iniciativas 

(de cariz fiscal, financeiro, administrativo, de entre outros) que, se prevê, venham a atrair investimento 

privado/particular no domínio da atividade económica, mas também com soluções habitacionais 

diversificadas (arrendamento, alojamento permanente ou outras) e, deste modo, inverter o 

envelhecimento e abandono da cidade, regenerando-a e revitalizando-a. 

 

Prevê-se assim que, numa perspetiva teórica1 do modelo habitacional local, a cidade de Silves atraia 

aproximadamente mais 950 habitantes (vd. figura 2) no horizonte temporal desta intervenção. Esta 

dinâmica decorrerá essencialmente da ocupação dos alojamentos vagos, em resultado, na grande 

maioria das vezes, de intervenções de reabilitação urbana atendendo ao peso que os edifícios 

degradados e em ruínas possuem no total da cidade.  

                                                 
11 Note-se que esta análise é apenas académica, na medida em que o comportamento do mercado não se rege por linearidade, mas sim, 
com alguma incerteza fruto do contexto e das especificidades da dinâmica urbanística e socioeconómica vigente, não obstante o papel 
que o Município pode desempenhar na atração de investimento. 
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Note-se que esta evolução constitui uma visão algo otimista1 do resultado esperado, mas que, se 

pretende venha a ser uma realidade no médio prazo, tornando o repovoamento do centro da cidade 

uma realidade indiscutível. Assim, esta perspetiva entronca no incremento da atratividade e 

competitividade deste território em resultado das diversas iniciativas (publicas e privadas) que se 

perspetiva venham a ocorrer. Em muito podem contribuir para esta dinâmica as intervenções a levar a 

cabo pelos particulares2 e aqui apresentadas, de forma indicativa, no ponto 7.3. 

 

Naturalmente que esta meta não é atingida, exclusivamente, pelas iniciativas previstas no âmbito do 

PARU, contudo, consideramos que o alcance do PARU, na concretização deste modelo habitacional 

para a cidade de Silves, é o de tornar a cidade mais aprazível, confortável, atrativa e competitiva, 

contribuindo deste modo para a fixação de um maior número de habitantes e atividades económicas. 

 

A qualificação e revitalização urbana da cidade, por via das intervenções previstas no PARU e, 

consequentemente o aumento da sua atratividade, passa assim pela dinamização da atividade 

económica, sua promoção e reforço de notoriedade, pela melhoria das condições de circulação e 

mobilidade, pela diversificação da oferta turística e de atividades de recreio e lazer e pela melhoria da 

                                                 
1 De referir que, de acordo com as metodologias adotadas pelo INE no recenseamento do edificado, os edifícios sem funções 
habitacionais não são incluídos no recenseamento. Deste modo todos os espaços industriais abandonados localizados na ARU de Silves 
e, como tal, disponíveis para acolher habitantes, atividades económicas ou equipamentos não estão a ser contabilizados nestas 
estatísticas. 
2 Trata-se, genericamente, de intervenções de reabilitação e revitalização urbana a desenvolver por particulares para as quais se 
perspetiva um apoio financeiro, a definir, por intermédio do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU). 

Figura 2 

Evolução demográfica e do número de alojamentos (estimada) 

 



                                                           Plano de Ação de Regeneração Urbana de Silves 

21 

qualidade do ar e do ambiente urbano, tal como se fundamenta no ponto 7 referente à identificação dos 

investimentos previstos. 

 

Em síntese, a intervenção do PARU ao nível do modelo habitacional, articula-se de forma coerente e 

sistémica com a política pública municipal de reabilitação urbana definida na ARU de Silves, 

complementando-a por via do reforço da atratividade local. 

 

 

6. MODELO ECONÓMICO 

 

 

A base económica local da ARU apresenta um conjunto de fragilidades, de entre as quais se pode 

destacar a reduzida inovação, modernização e dinamismo. Com efeito atendendo à importância da 

atividade económica como motor da atratividade e competitividade local, estas especificidades locais 

constituem um entrave de modernização e desenvolvimento que importa, por isso inverter. Pretende-se 

assim promover uma reconversão e revitalização do tecido económico local de onde resulte a atração e 

fixação de atividades económicas inovadoras, criativas, competitivas e dinâmicas a par com a 

modernização e/ou reconversão das atividades existentes (vd. figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Modelo Económico para a Área de Reabilitação Urbana de Silves 
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O enfoque é dado, relativamente às atividades económicas existentes, na sua modernização ou 

reconversão, dotando-as assim de instrumentos competitivos que lhes permitam reforçar a sua 

robustez e resiliência com reflexos no contexto económico local. No que concerne às atividades a atrair 

/ fixar a prioridade é dada a atividades âncora, atrativas, potenciadoras de sinergias, com um efeito 

aglutinador na economia local e a atividades emergentes, em início de vida, com potencial de 

crescimento e de influência na estrutura económica local. 

 

Transversal a toda esta dinâmica, e como condição de sucesso e eficiência da estratégia de 

desenvolvimento territorial, preconiza-se a implementação de ações de dinamização, gestão e 

animação de toda a ARU, com enfoque nas atividades económicas aí instaladas e no potencial de 

absorção da ARU. 

 

A operacionalização desta estratégia de reconversão e revitalização da base económica local 

pressupõe uma intervenção municipal a vários níveis, concretamente, e atendendo à tipologia de 

operações definidas no artigo 121.º do RE SEUR, focada na reabilitação de edifícios e de espaços 

públicos, na qualificação de zonas degradadas como sejam as unidades industriais abandonadas ou as 

zonas ribeirinhas, na melhoria da qualidade do ar e do meio ambiente em geral e na dinamização, 

gestão, animação e promoção dos recursos existentes. 

 

Da conjugação destas intervenções e da sua articulação com as demais iniciativas (públicas e 

privadas)1 são criadas condições de maior atratividade para a fixação de atividades económicas, 

expansão, modernização e diversificação das atividades existentes e promoção de sinergias e ganhos 

de escala. 

 

Neste sentido, o contributo do PARU para a materialização destes objetivos2 passa pela melhoria das 

condições de circulação e funcionalidade da ARU concretamente ao nível da circulação viária e da 

funcionalidade urbana com a definição/qualificação de bolsas de estacionamento estratégicas 

determinantes para o acesso e a fluidez no interior da ARU, particularmente nas áreas sujeitas a maior 

pressão e/ou com mais dinamismo e centralidade. Ainda na perspetiva do espaço público e do 

contributo do PARU para um modelo económico que se quer dinâmico, modernizado, participado e 

                                                 
1 Ver a este respeito o ponto 7, concretamente as iniciativas previstas pelos particulares (7.3.) e os investimentos previstos para PI 
complementares (7.4.). 
2 Ver a este respeito o ponto 7, concretamente a identificação e apresentação dos investimentos a realizar (7.1.). 
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inovador, destaca-se o investimento na qualificação paisagística de um espaço central na cidade 

onde a inovação e a criatividade são sinónimos de juventude e dinamismo e onde a atividade 

económica beneficia desta presença e desta qualificação. 

 

Já no que concerne às ações de reforço da notoriedade de Silves, o PARU assume um papel 

determinante ao permitir a criação de diferentes recursos promocionais, potenciadores do 

conhecimento e divulgação do potencial de aproveitamento da cidade e assim atrativos a um maior 

número de visitantes e de investidores. Estima-se assim que, aumentando a visibilidade e a 

notoriedade da cidade, de uma forma participada, as atividades económicas existentes sejam 

potenciadas e a fixação de novas atividades seja uma realidade. 

 

Um outro resultado que se espera da implementação do PARU ao nível do modelo económico 

preconizado diz respeito à criação de condições para a diversificação da base económica, com a 

aposta numa fruição qualificada do Rio Arade e do seu potencial de navegabilidade e de recreio e 

lazer, assim como na divulgação e promoção de recursos (económicos) muito específicos e com um 

cariz emergente que os posiciona de forma muito prometedora no contexto económico local. Referimo-

nos em concreto à promoção do vinho. Esta atividade, pelo crescimento que tem vindo a demonstrar e 

pelo público-alvo que possui, assume-se como atividade de base diversificada e uma aposta na 

identidade e especificidade local. Deste modo, para além de atrair uma maior número de visitantes à 

cidade, esta intervenção possibilita a diversificação da base económica a setores em expansão, com 

reduzida sazonalidade e com muitas vantagens competitivas de que a cidade de Silves poderá vir a 

beneficiar. 

 

Neste cenário estima-se que o PARU se concretize num modelo económico, antes de mais, 

participado1 e dinâmico, com um forte pendor funcional e eficiente, numa base diversificada, criativa e 

qualificada e onde os residentes, os investidores e os visitantes possam usufruir e potenciar os 

recursos da cidade numa perspetiva de ganho comum. 

 

 

 

                                                 
1 Designadamente no quadro do acordo parceria, no âmbito do qual se estima que venha a ser desenvolvida uma atuação comum de 
reabilitação e regeneração urbana. 
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7. IDENTIFICAÇÃO INDICATIVA DOS INVESTIMENTOS A DESENVOLVER 

 

 

Da estratégia e objetivos estratégicos definidos para a ARU de Silves (vd. ponto 4) resultam um 

número muito significativo de ações que o Município pretende vir a implementar1. Contudo, por 

questões de operacionalização e de prioridade de investimento, definem-se como prioritárias e 

enquadráveis nos critérios de elegibilidade das operações a candidatar ao PARU, as ações 

identificadas no quadro 2, representadas2 na figura 4, que se desenvolvem de seguida3. 

 

Estas ações, de cariz transversal a toda a estratégia definida, traduzem a oportunidade e o momento 

do Município na articulação que este pretende vir a desenvolver com as restantes prioridades de 

investimento do PO Algarve4 e de outras possíveis fontes de financiamento (externas ou internas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Note-se que muitas das ações que decorrem dos objetivos estratégicos serão implementadas por via da concretização dos benefícios 
(fiscais e financeiros) que o Município definiu na ARU de Silves. 
2 Quando possuam representação geográfica. 
3 Ver ainda o anexo 3 onde se apresentam fichas de caracterização de cada uma das ações. 
4 Ver a este respeito o ponto 7.4 referente a intenções de candidatura a PI complementares. 

Quadro 2 

Ações prioritárias 

TIPOLOGIA DA AÇÃO AÇÃO 

Reabilitação de espaço público (al. b) do n.º 1 do artigo 121.º) 

Jardim da Republica 

Estacionamento da EB1 

Bairro do Progresso 

Reabilitação de espaços e unidades industriais 

abandonadas (al. c) do n.º 1 do artigo 121.º) 
Antigo Fumeiro (estacionamento) 

Reabilitação de zona ribeirinha 
Rampa de acesso ao rio Arade 

Muro de Proteção do rio Arade 

Desenvolvimento de ações de gestão e animação (al. d) do n.º 

1 do artigo 121.º) 

Promoção da Feira Medieval 

Marca “Silves” 

Filme promocional 

Material promocional da “casa mãe dos vinhos” 

Webização dos recursos turísticos da ARU 

Ruas Com vida 

Ações de melhoria da qualidade do ar da redução do ruído e 

da qualidade de vida em meio urbano (n.º 2 do artigo 121.º) 
Rua Atrás dos Muros 
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7.1. OS INVESTIMENTOS A DESENVOLVER. APRESENTAÇÃO 

 

A componente patrimonial (cultural e natural) tem uma presença muito significativa na cidade de Silves, 

determinando mesmo a sua memória e identidade coletiva. Neste sentido a sua qualificação, 

promoção, valorização e divulgação constituem prioridades para o Município, na perspetiva de uma 

aposta nas especificidades locais. Esta aposta entronca necessariamente na promoção do 

conhecimento do património existente e no reforço da sua notoriedade, como instrumentos de 

valorização e consequente aumento do número de visitantes à cidade e no reforço da identidade e 

memória local. 

 

Este conceito de notoriedade surge assim, na definição das prioridades do Município, na medida em 

que se detetou alguma fragilidade no conhecimento (interno e externo) das potencialidades 

(patrimoniais, naturais e económicas, de entre outras) da ARU, numa perspetiva global, e, em alguns 

casos, com uma incidência específica. Assume-se assim que promover a notoriedade da cidade, seus 

recursos e potencialidades, incrementa a atratividade da cidade, o seu dinamismo e a sua 

competitividade. 

 

Neste contexto, pretende o Município desenvolver um conjunto de ações de promoção e dinamização 

do espaço destinado aos vinhos1. O material promocional a conceber e produzir, atendendo à 

especificidade do público a que se dirige, é a produção de um vídeo temático, de um spot de radio e de 

flyers. Com esta ação, para além do reforço da notoriedade e da promoção do recurso “vinho” e as 

atividades com ele relacionadas, o Município promove a diversificação da base económica local, 

envolvendo os produtores locais e criando condições para o crescimento de um segmento turístico 

emergente e com um potencial de aproveitamento muito significativo. 

 

Ainda na perspetiva do reforço da notoriedade constitui objetivo do Município contratar a elaboração de 

um plano de marketing territorial com enfoque na marca “Silves”. Trata-se de uma medida que se 

pretende integrada e participada, concretamente com os atores locais envolvidos e de onde resultará 

uma gestão com vista à promoção do destino Silves, seja para residir, investir ou visitar. 

                                                 
1 Corresponde à “Casa Mãe dos Vinhos”, projeto aprovado no âmbito da PI 8.9. Veja-se ponto 7.4. 
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Do mesmo modo, numa perspetiva de alargar os meios promocionais, recorrendo a multiplataformas e 

a uma perspetiva mais criativa, tecnológica, acessível e eficiente, pretende o Município contratar a 

conceção e elaboração de um filme promocional da cidade a divulgar em várias plataformas, num 

contexto de proximidade e acessibilidade. 

 

É ainda com este enfoque que se pretende, em complemento com outros recursos numa perspetiva de 

promoção de sinergias, conceber e produzir conteúdos web de promoção de todos os recursos 

turísticos da ARU (alojamento, restauração, serviços, património, entre outros). Esta informação viria, 

em complemento com a página do Município, a disponibilizar dados de todos os setores e assim a 

facilitar a ponte entre o visitante e o recurso. Trata-se de uma ação participada e que, envolvendo e 

corresponsabilizando todos os atores envolvidos, promove a coesão e sinergias em torno de um 

objetivo comum. 

 

Este envolvimento da comunidade local é um vetor de ação do Município na concretização dos 

objetivos de dinamização e promoção da cidade, uma vez que a cidade é, antes de mais dos atores 

locais que a vivem e é uma garantia da concretização e operacionalização das ações. Pretende-se, por 

isso implementar, anualmente, em Silves uma ação de dinamização e promoção da economia local, já 

implementada noutras localidades do concelho, e que se designa de “Ruas Com Vida”. Este projeto de 

animação de rua surge com o intuito de promover os espaços comerciais da baixa da cidade, atraindo 

mais população para estas áreas e assim dinamizando as atividades aí instaladas e a atratividade da 

cidade. Pretende-se desenvolver, com uma periodicidade anual, coincidindo com a época baixa, um 

evento de animação (musical, teatral, ou outra), contando para tal com a colaboração dos comerciantes 

de Silves. 

 

As ações aqui identificadas, na linha do definido no eixo 3 da estratégia e respetivos objetivos 

estratégicos, assentam naturalmente no dinamismo económico que se pretende reforçar. Neste sentido 

identifica-se uma ação que, sendo por natureza uma ação essencialmente promocional e de reforço da 

notoriedade da cidade, tem um pendor económico e de dinamização da base local muito significativo. 

Referimo-nos concretamente ao reforço da estratégia de promoção e animação da feira medieval, 

como momento privilegiado de dinamismo económico da cidade de Silves. Assim o objetivo é alargar o 

espetro de divulgação, com recurso a outros meios de publicidade envolvendo particularmente os 

diferentes atores económicos locais. Pretende-se assim envolver os atores locais na promoção do 
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evento, durante a época baixa com recurso à produção e comercialização de postais alusivos à feira, à 

montagem de uma exposição fotográfica da feira medieval e à promoção do evento em feiras 

temáticas. 

 

Assim, com este reforço, o Município de Silves pretende ver o principal evento turístico da cidade e 

aquele que tem maior impacto na economia local e envolve um maior número de atores, ganhar escala 

e notoriedade no panorama nacional e internacional. 

 

As ações apresentada até aqui, enquadradas essencialmente nos eixos 1 e 3, e que visam a promoção 

do património local com vista ao incremento da sua notoriedade e, por essa via, da atratividade da 

cidade e do dinamismo e diversificação da base económica local, carecem de um complemento ao 

nível da qualificação do território (eixo 2) seja por via das condições de circulação ou da qualificação 

paisagística dos espaços de maior centralidade e dinamismo. Com efeito, em resultado das 

caraterísticas da malha urbana da cidade, designadamente da morfologia da rede viária, e do estado 

de conservação dos arruamentos, as condições de circulação na cidade constituem um entrave a um 

espaço que se quer acessível e assim apresentam-se como desqualificantes do espaço público e 

condicionadores da atratividade e funcionalidade urbana. 

 

Neste domínio, o Município prevê uma intervenção no centro histórico da cidade1 ao nível, 

designadamente, do pavimento e dos sentidos de trânsito. Contudo mantém uma das principais 

carências da cidade no que concerne às condições de mobilidade – bolsas de estacionamento 

estratégicas – que permitam, numa perspetiva de proximidade e funcionalidade, circular na cidade sem 

recurso (ou com o menor recurso possível) a veículos motorizados. Estas ações materializam assim 

uma preocupação com a qualificação urbana ao mesmo tempo que promovem a redução da emissão 

de gases e assim melhoram a qualidade do ar e reduzem o ruído. Referimo-nos concretamente a um 

conjunto de 2 intervenções que totalizam a criação/requalificação de aproximadamente 100 lugares de 

estacionamento distribuídos em duas bolsas localizadas de forma estratégica na cidade. 

 

A primeira dessas áreas localiza-se a poente da Escola Secundária de Silves (vd. fig. 4) e assume as 

funções de estacionamento de apoio aos equipamentos escolares (Jardim-de-Infância, Escola EB1 de 

Silves e Escola Secundária de Silves) da envolvente. Contudo a sua afetação funcional é de cariz 

                                                 
1 Intervenção esta objeto de candidatura no âmbito da “Silves cidade 2020” (vd. ponto 7.4). 
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informal (fruto da sua anterior função de “terminal rodoviário”), de onde resulta um aproveitamento 

pouco eficiente do espaço (vd. fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acresce ainda que esta área se localiza na interceção de um conjunto de arruamentos cuja circulação, 

fruto, designadamente da concentração de equipamentos públicos1, apresenta um congestionamento e 

uma reduzida funcionalidade e fluidez, não desejáveis num espaço com estas caraterísticas. A 

intervenção pretendida consistirá, assim, na regularização e adaptação deste espaço a parque de 

estacionamento, perspetivando os fluxos de circulação contíguos e ordenando e qualificando esta área. 

 

Esta intervenção, enquadrada na alínea b), do n.º 1 do artigo 121.º do RE SEUR2 pressupõe a 

existência de “ações de reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 

anos ou menos” de forma a garantir a sua elegibilidade. Neste sentido salientamos que a envolvente 

desta intervenção (vd. fig. 4) integra a E a Escola Secundária de Silves objeto de uma intervenção de 

modernização e reabilitação terminada no ano de 2015, a N a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

Silves a reabilitar brevemente no âmbito da PI 10.5 (ou, no caso de não elegibilidade, por iniciativa 

municipal), a S a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica intervencionada em 2010 e o Jardim da 

Republica cuja requalificação paisagística se perspetiva na presente candidatura e a W o Barranco da 

Caixa de Água cuja reabilitação se preconiza no âmbito da PI 4.5 (vd. ponto 7.5). Consideramos assim 

que a envolvente desta intervenção tem sido e continuará a ser beneficiada seja por iniciativas da 

administração local seja por iniciativas da administração central, de onde resulta uma valorização 

qualificada da envolvente desta intervenção. 

 

                                                 
1 Para além dos equipamentos de educação já identificados localizam-se ainda nesta área os campos de ténis municipais e a Casa da 
Cultura Islâmica e Mediterrânica de Silves. 
2 Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos aprovado pela Portaria 57-B/2015, de 27 de fevereiro. 

Figura 5 

Estacionamento da EB1 de Silves 
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Num outro setor da cidade, assumido como “porta de entrada” da baixa comercial e de serviços, 

encontra-se uma estrutura que corresponde a uma unidade industrial abandonada (vd. figs. 4 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença desta edificação abandonada num local com a centralidade e o dinamismo que este 

apresenta, imediatamente contígua à biblioteca municipal e na fronteira com uma praça de relevo na 

identidade da cidade, constitui um fator desqualificante e, por esse motivo, de urgente resolução. 

Acresce ainda a questão da segurança pública em resultado do mau estado de conservação da 

edificação e da ameaça que a mesma constitui sobre quem por ali circula. 

 

Neste sentido, pretende o Município, estabilizar e reforçar a segurança da estrutura ainda existente 

(muros) e proceder à sua adaptação a parque de estacionamento1, reduzindo a pressão automóvel 

do centro histórico e da baixa comercial da cidade. 

 

Ainda no domínio da circulação interna da cidade, um dos objetivos de longo prazo do Município é a 

redução do número de veículos motorizados que circulam dentro da cidade, nas suas deslocações 

diárias. Para tal, foram equacionadas várias medidas2, de entre as quais se destaca a valorização e 

beneficiação de determinados arruamentos a fim de que se tornem mais funcionais e atrativos e assim 

distribuidores do maior volume de trafego. Estas ações, para além dos reflexos na circulação interna, 

potenciam a “melhoria da qualidade do ar, da redução do ruído e da qualidade de vida em meio 

urbano”, indo ao encontro do definido no n.º 2 do artigo 121.º do RE SEUR. 

                                                 
1 Ver no anexo 3 a ficha da intervenção pretendida. 
2 Ver a este respeito as iniciativas que o Município pretende desenvolver no âmbito da PI 4.5 no ponto 7.4 deste relatório. 

Figura 6 

Antigo Fumeiro (Estacionamento) 
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Um destes arruamentos é a Rua Atrás dos Muros (vd. figs. 4 e 7) que ao fazer a ligação entre os 

setores1 nascente e poente da cidade, contornando-a pelo exterior, pode possibilitar uma distribuição 

mais fluída, segura e funcional do trânsito, reduzindo assim a “entrada” de veículos automóveis nos 

“arruamentos mais urbanos” da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo este potencial de aproveitamento encontra-se, de momento, muito limitado (vd. fig. 7) na 

medida em que o seu perfil não é atrativo, motivado pelo mau estado de conservação do pavimento, 

inexistência de bermas e passeios e deficiente iluminação. Pretende-se assim proceder ao 

reperfilamento desta via integrando passeio e espaço para modos suaves e promovendo a substituição 

do pavimento (vd. anexo 3). 

 

Uma intervenção desta natureza implica um grande investimento e um necessário faseamento, 

atendendo ao quadro económico-financeiro atual. Neste sentido, ciente da complexidade de um projeto 

desta natureza, o Município pretende, para já, candidatar exclusivamente o projeto de execução desta 

intervenção, pospondo para o médio prazo e, eventualmente, para outros meios de apoio financeiro a 

que possa aceder, a concretização do reperfilamento da via. Note-se contudo que esta execução não 

está posta em causa, assumindo o Município, caso seja necessário, os encargos com a mesma. 

 

                                                 
1 Note-se que estes dois setores concentram em si a grande maioria dos equipamentos públicos da cidade e possuem ainda bolsas 
residenciais de dimensão significativa no quadro da cidade. 

Figura 7 

Rua Atrás do Muros 
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Ainda na perspetiva da materialização dos objetivos definidos no eixo 2, o Município pretende promover 

a requalificação paisagística e funcional de um espaço com uma significativa importância cultural, 

social, natural e de identidade e memória coletiva. Referimo-nos concretamente ao Jardim da 

Republica (vd. figs. 4 e 8). Este espaço, como ponto de encontro de gerações, espaço de receção aos 

muitos equipamentos que o confinam e como “pulmão” verde da cidade, apresenta, atualmente, 

alguma degradação ao nível do pavimento, do mobiliário urbano, da iluminação e das espécies 

arbóreas e arbustivas que lhe dão forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta desqualificação, não apenas visual, mas também funcional, em nada dignifica as recentes 

intervenções de que esta área tem sido objeto e de entre as quais destacamos a adaptação do antigo 

matadouro municipal a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica ou a mais recente intervenção da 

Parque Escolar, E.P.E. na modernização da Escola Secundária de Silves, isto para não referir as 

intervenções de particulares na reabilitação do edificado envolvente. 

 

Assume-se assim como prioritária a requalificação deste espaço público, numa perspetiva paisagística 

e funcional, adotando uma linguagem contemporânea, no respeito pela memória e identidade coletiva, 

reforçando a sua ligação e articulação com os equipamentos envolventes, com particular destaque para 

o Jardim-de-Infância, Escola Secundária, Casa da Cultura Islâmica e campos de ténis municipais e 

promovendo as condições de fruição e recreio e lazer, numa perspetiva funcionalmente “acolhedora”, 

que traduza os princípios da mobilidade e acessibilidade para todos. 

 

Figura 8 

Jardim da Republica 
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Acresce ainda que, perspetivando a revitalização e o dinamismo deste espaço, se prevê a instalação 

de algumas atividades económicas geradoras de emprego e produtoras de riqueza tais como uma 

cafetaria com espaço igualmente dedicado à venda de jornais e revistas. 

 

Atendendo à expressão ecológica desta área na cidade de Silves, assume-se ainda esta intervenção 

como uma recuperação de infraestruturas verdes, devolvendo a esta área a sua importância 

paisagística para o equilíbrio ambiental da cidade e melhorando as condições de conforto e usufruto do 

espaço verde. 

 

Esta intervenção, à semelhança do estacionamento da EB1 de Silves, está enquadrada na alínea b), 

do n.º 1 do artigo 121.º do RE SEUR, pelo que pressupõe a existência de “ações de reabilitação do 

conjunto edificado envolvente em curso ou concluídas há 5 anos ou menos” de forma a garantir a sua 

elegibilidade. De entre as intervenções efetuadas / previstas destacamos as identificadas no quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à envolvente “privada” do Jardim da Republica constatamos que o conjunto edificado 

apresenta, genericamente, um estado de conservação “bom” e “razoável”, não apresentando assim 

praticamente nenhuma necessidade de requalificação1. Consideramos assim que a envolvente desta 

intervenção tem sido e continuará a ser beneficiada por iniciativas da administração local, da 

                                                 
1 Veja-se a este respeito no anexo 1 a planta relativa ao estado de conservação do edificado na envolvente do Jardim da República. Note-
se que os únicos edifícios representados como “degradados” encontram-se atualmente em processo de reabilitação ou foram reabilitados 
recentemente. 

Quadro 3 

Intervenções de reabilitação urbana realizadas na envolvente do Jardim da Republica 

Intervenção de reabilitação urbana Calendário 

Escola Secundária de Silves1 – reabilitação e 

modernização (Parque Escolar, E.P.) 
Terminada no ano de 2015  

Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica – adaptação 

funcional do antigo matadouro 
Receção definitiva em setembro de 2010 

Jardim de Infância de Silves – pequenas intervenções de 

melhoramento e substituição da cobertura. 

Intervenção em curso (perspetiva-se para agosto 

próximo, a substituição da cobertura em amianto) 

Campos de ténis municipais – intervenções de 

manutenção e melhoramento (e.g. pinturas) 
Intervenção em curso 

Notas: 1. A Escola Secundária de Silves corresponde a 70% da frente Norte do Jardim da Republica, pelo que esta intervenção tem 

uma expressão espacial muito significativa. 
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administração central e de particulares, de onde resulta uma valorização qualificada da envolvente 

desta intervenção. 

 

 

Numa outra perspetiva e, de alguma forma transversais a toda a estratégia de regeneração urbana da 

cidade de Silves, identificam-se agora duas ações com incidência espacial na zona ribeirinha da cidade 

(vd. fig. 4) e com reflexo ao nível dos resultados da qualificação e revitalização do espaço público, na 

diversificação da base económica, na promoção da atratividade e notoriedade da cidade, no 

envolvimento dos atores locais e na proteção e valorização do património, no caso, natural. 

 

Referimo-nos, num primeiro momento, à criação de uma estrutura que possibilite uma maior interação 

com o Rio Arade e um maior aproveitamento das suas potencialidades. Concretamente a instalação de 

uma rampa de acesso ao rio articulada com um pequeno espaço de ancoradouro (vd. fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta intervenção visa potenciar a relação de usufruto, recreio e lazer com o Rio Arade, criando 

condições para a prática de desportos náuticos (e.g. canoagem) e para a acostagem segura dos 

barcos de recreio e lazer. Desta forma potencia-se o património natural, designadamente a sua 

valorização por via do incremento da sua utilização, diversifica-se e qualifica-se a oferta turística (e por 

essa via a atividade económica) e o modo de vida, promove-se a atratividade da cidade a outros 

segmentos de população, estimulam-se práticas desportivas de contacto com a natureza e ainda se 

promove o envolvimento dos atores locais por via da disponibilização de uma nova estrutura de apoio 

Figura 9 

Rampa de acesso ao Rio Arade 
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ao recreio e lazer. Tudo isto num contexto (zona ribeirinha - vd. fig. 4) já requalificado e promotor de 

estilos de vida saudável, qualificante da cidade e dos modos de vida da população. 

 

Estima-se que os resultados desta ação reforcem a atratividade e a qualidade de vida na cidade, numa 

perspetiva de acessibilidade e diversificação, ao mesmo tempo que revitalizam e animam a zona 

ribeirinha da cidade. 

 

A segunda das ações que aqui se apresenta corresponde a uma intervenção de pequena dimensão 

(custo, execução e complexidade), mas de resultados muito significativos. Está em causa o usufruto e 

a segurança de pessoas e bens na zona ribeirinha da cidade, concretamente na zona em frente ao 

mercado municipal (vd. fig. 4) onde atualmente desembarcam os passageiros dos passeios turísticos. 

Pretende-se assim promover a instalação de um muro de proteção (na continuação e em harmonia do 

já existente a nascente) e assim reforçar a segurança, o conforto e a qualificação paisagística desta 

área (vd. fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito trata-se de uma área estratégica e central a toda a dinâmica local na medida em que 

confina com a principal bolsa de estacionamento, com o posto de turismo, com o mercado municipal1 e 

com toda a zona ribeirinha recentemente requalificada. É ainda uma área de acesso “obrigatório” a 

todos os turistas que, chegando via transporte viário do operador turístico ou via transporte fluvial, se 

dirigem à cidade (comercial e histórica). 

 

                                                 
1 Cuja requalificação se encontra prevista no âmbito da PI 8.9. ver a este respeito ponto 7.4. 

Figura 10 

Muro de proteção ao Rio Arade 
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A sua requalificação vem assim valorizar paisagística e funcionalmente esta área, tornar a cidade mais 

segura e atrativa, melhorar as condições de visita e de estada e potenciar a relação da cidade com o 

Rio na perspetiva da fruição e do lazer. 

 

Por último, com um âmbito territorial muito específico, mas com um alcance ao nível da qualificação 

territorial e do ambiente urbano muito significativo, identificamos a intervenção de reabilitação do 

espaço público que o Município pretende realizar no Bairro do Progresso. 

 

Este Bairro, de iniciativa do SAAL, alberga aproximadamente 55 famílias e localiza-se numa área 

central do ponto de vista da dinâmica local uma vez que confina com equipamentos de utilização 

coletiva estratégicos na cidade como são o Silves Futebol Clube e os Bombeiros Voluntários de Silves 

(vd. fig. 4). Desta proximidade resulta uma evidente desqualificação da cidade para os moradores, num 

primeiro momento, e para todos os que se deslocam e utilizam qualquer um destes equipamentos. 

 

A sua situação urbanística atual, em termos de estado de conservação do edificado e das estruturas de 

circulação existentes, dos arruamentos e dos espaços públicos em geral manifesta uma evidente 

deterioração (vd. fig. 11). Deste modo os constrangimentos de circulação, de salubridade, de 

segurança e de saúde pública e de qualidade do ambiente urbano são determinantes para a 

intervenção que agora se pretende realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto do PARU e atendendo à necessidade de associar intervenções de reabilitação do 

edificado das áreas envolventes às intervenções públicas de reabilitação de espaço público, foi 

desenvolvida uma ação de sensibilização e envolvimento dos moradores do Bairro, de onde resultou a 

Figura 11 

Bairro do Progresso 
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definição de um objetivo comum entre a administração e os moradores: reabilitar o Bairro do 

Progresso, qualificando o espaço, as condições de vida dos moradores e a cidade (vd. anexo 4). 

 

A intervenção que agora se prevê desenvolver estrutura-se assim em duas componentes. Por parte do 

Município será promovida a reabilitação funcional e paisagística dos espaços públicos do Bairro, 

promovendo a segurança e conforto de todo o espaço público e, por parte dos particulares1, serão 

promovidas intervenções de reabilitação dos edifícios, na medida das suas necessidades, incluindo 

assim intervenções ao nível das fachadas, da cobertura ou de outros elementos que se venham a 

revelar necessários para garantir a segurança, o conforto e a qualidade de vida dos moradores. 

 

Relativamente à intervenção pública perspetiva-se uma intervenção que contemple as redes de 

infraestruturas (abastecimento, saneamento, pluviais e elétricas e de telecomunicações), sempre que 

possível com recurso a valas técnicas, a pavimentação dos espaços de circulação, o arranjo 

paisagístico e a introdução de algum mobiliário urbano, designadamente de convívio e desporto ao ar 

livre, no respeito pela escala e especificidades do local. 

 

Esta intervenção deverá ainda incidir sobre as “passadeiras” que constituem umas estruturas de 

circulação dentro do Bairro e que apresentam sérios danos na sua estrutura e conservação, com 

impactos na segurança pública e na salubridade de algumas habitações. 

 

Por último, perspetiva-se ainda intervir no domínio das condições de circulação interna com a definição 

de áreas de estacionamento e a adoção do princípio da acessibilidade para todos na definição do novo 

modelo de circulação interna do Bairro. 

 

 

7.2. OS INVESTIMENTOS A DESENVOLVER. CALENDARIZAÇÃO E ESTIMATIVA DE 

CUSTOS 

 

De acordo com o n.º 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei 159/2014, de 27 de outubro, são elegíveis as 

despesas efetuadas de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2023, contudo, o Aviso – ALG – 16 

                                                 
1 De momento com um carater meramente indicativo, atendendo ao grau de amadurecimento e desenvolvimento do instrumento 
financeiro ao qual os particulares poderão recorrer. 



                                                           Plano de Ação de Regeneração Urbana de Silves 

38 

– 2015 - 17, estabelece que “o cronograma físico dos investimentos propostos no âmbito do PEDU não 

pode exceder 31 de dezembro de 2020”. Assume-se assim este como sendo o horizonte temporal para 

a realização das ações que aqui se apresentam (vd. quadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A calendarização definida para a execução dos investimentos públicos, encontra, como se percebe, 

alguma relação com a duração do mandato autárquico, não obstante a continuidade que alguns 

projetos terão de per si. Assim, estima-se que a grande maioria dos projetos aqui identificados 

assumam a sua maturidade e execução no decurso do ano de 2017. 

 

Os projetos de investimento com um carater anual e contínuo estão essencialmente dirigidos a ações 

de promoção, de animação e de divulgação dos recursos e da cidade, como se percebe pelas 

caraterísticas das mesmas. 

 

Do ponto de vista do quadro financeiro e de estimativa de custos (vd. quadro 5), perspetiva-se um 

investimento global total de 1.547.875 € (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e 

setenta e cinco euros). 

Quadro 4 

Calendário das ações 

AÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jardim da Republica   mar. dez.    

Estacionamento da EB1 de Silves   mar. mai.    

Requalificação do Bairro do Progresso   mar. dez.    

Antigo Fumeiro (estacionamento)   mar. mai.    

Rampa de acesso ao Rio Arade   mar. jun.    

Muro de Proteção ao Rio Arade   mar. fev.    

Promoção da Feira Medieval  jan.     dez. 

Marca “Silves”   mar.  dez.   

Filme promocional jan. dez.      

Material promocional da “casa mãe dos vinhos”    jan. dez.   

Webização dos recursos turísticos da ARU   jan. dez.    

Ruas Com vida   jan.    dez. 

Rua Atrás dos Muros   mar. fev.    
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7.3. OUTROS INVESTIMENTOS A DESENVOLVER. INICIATIVAS DE PRIVADOS / 

PARTICULARES 

 

O envolvimento dos particulares e da comunidade em geral constitui um objetivo estratégico do 

Município e um garante da execução e operacionalização de toda a política publica de regeneração 

urbana. Com efeito a participação e o envolvimento de toda a cidade é determinante na reabilitação e 

revitalização da componente edificada, de espaço público e de atividade económica. 

 

Neste sentido e atendendo ao teor do aviso de abertura do concurso do PARU, concretamente ao 

estabelecer que “o Plano deve incluir (…) uma listagem de intenções a desenvolver por 

privados/particulares a apoiar através do instrumento financeiro e como tal com caráter apenas 

indicativo” (CrescAlgarve, 2015, pp. 10) foram identificadas e caraterizadas um conjunto de iniciativas 

de privados / particulares que se apresentam no anexo 4. Deste modo apresenta-se uma listagem das 

Quadro 5 

Estimativa de custos 

AÇÃO ESTIMATIVA DE CUSTOS (€) 

Jardim da Republica 850.000 

Estacionamento da EB1 de Silves 60.000 

Requalificação do Bairro do Progresso 400.000 

Antigo Fumeiro (estacionamento) 45.000 

Rampa de acesso ao Rio Arade 60.000 

Muro de Proteção ao Rio Arade 16.000 

Promoção da Feira Medieval 10.000 

Marca “Silves” 30.000 

Filme promocional 1.875 

Material promocional da “casa mãe dos vinhos” 6.000 

Webização dos recursos turísticos da ARU 9.000 

Ruas Com vida 10.000 

Rua Atrás dos Muros 50.000 

TOTAL 1.547.875 
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iniciativas, a sua representação cartográfica e as respetivas fichas de caraterização desagregadas em 

função do grau de maturidade da intervenção1. 

 

Foram assim identificados um conjunto, já considerável2, de projetos de iniciativa de particulares, com 

enfoque na reabilitação e regeneração urbana da cidade, com uma estimativa de investimento (vd. 

quadro 6) que ascende aproximadamente aos 5 milhões de euros (referente exclusivamente às 

iniciativas de maior maturidade que correspondem a 13% do total das iniciativas previstas). Acresce 

ainda que a expetativa do Município é a de que, com a publicação da ARU, concretamente dos 

benefícios fiscais, apoios financeiros, simplificação e agilização de procedimentos e maior informação e 

transparência de todo o processo, o número e o volume das intervenções de reabilitação urbana 

venham a ser ainda mais significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista da sua distribuição geográfica na ARU (vd. anexo 4), podemos constatar que, a par 

com o Bairro do Progresso, onde os moradores se uniram para apoiar a candidatura e assim promover 

simultaneamente a reabilitação do edificado (por via de iniciativa privada) e a do espaço público (por 

                                                 
1 Esta desagregação resulta na identificação de iniciativas privadas de cariz mais genérico, isto é, sem uma definição pormenorizada de 
estimativa de custos e de calendário de execução, mas que correspondem a intenções concretas, em desenvolvimento por parte dos 
promotores e a iniciativas privadas com maior maturidade, a desenvolver no curto e médio prazo e para as quais já estão definidos os 
custos e o calendário. Estas últimas correspondem, essencialmente, a processos de licenciamento de operações urbanísticas em curso. 
2 Referimo-nos a um total de 79 intervenções de particulares, o que corresponde a mais de 7% do total de edifícios da ARU. 

Quadro 6 

Programação das iniciativas dos privados (com maior maturidade) 

Identificação do Privado 2016 2017 2018 2019 2020 ESTIMATIVA DE CUSTOS (€) 

Christopher Thomas Simmons      1.565.000 

Carlos Alberto Santos Matos      1.599.000 

Maria Ester M. Quintas Pinto      145.000 

Luís Miguel C. e P. C. Caldeira      150.000 

Luís Miguel C. e P. C. Caldeira      85.000 

Cláudia Sofia A. M. da Silva      80.000 

Dália Maria M. dos Santos      134.500 

Pedro Miguel I. da S. G. Matias      25.035 

Pedro Miguel I. da S. G. Matias      86.000 

Maria Luísa H. M. Neto      860.800 

TOTAL - - - - - 4.735.835 
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via de iniciativa pública), a baixa comercial da cidade e o centro histórico registam o maior número de 

iniciativas privadas. Desta distribuição resulta que a área de maior dinamismo comercial e aquela onde 

a concentração de elementos patrimoniais é mais significativa são as áreas privilegiadas de atuação. 

Deste modo as iniciativas dos privados contribuem de forma decisiva para a concretização dos 

objetivos do PARU ao promover simultaneamente a regeneração urbana por via do dinamismo 

económico e da vivificação das áreas mais abandonadas e a promoção e salvaguarda do património e 

identidade local ao intervir em imóveis de significativo valor patrimonial. 

 

Os projetos identificados intervêm, em alguns casos, em imóveis degradados, cuja utilização e usufruto 

dependem de uma intervenção profunda e noutros casos visam genericamente a promoção das 

condições de habitabilidade, conforto e eficiência energética dos edifícios, melhorando assim a 

habitabilidade e atratividade da ARU. 

 

Do ponto de vista dos usos previstos, destaca-se com grande notoriedade o uso habitacional (para 

residência própria ou para o mercado de arrendamento), não obstante algumas intervenções se 

destinarem a um uso comercial, de serviços e até mesmo equipamentos. 

 

 

7.4. OUTROS INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES A DESENVOLVER 

 

A complementaridade entre as diferentes prioridades de investimento é consequência do carater 

sistémico do território a intervir na medida em que cada intervenção, não obstante o enfoque 

privilegiado que possua, acaba por encontrar reflexo em toda a dinâmica territorial. A título de exemplo, 

uma intervenção de conservação e promoção do património cultural tem implicação direta na 

reabilitação urbana da área onde se insere assim como na sua revitalização e melhoria das condições 

de vida, atratividade e competitividade local. 

 

Neste sentido identificam-se de seguida, de forma indicativa1, as intenções de operações a candidatar 

no âmbito de PI complementares (vd. quadro 7 e seguintes), com incidência territorial na ARU de 

Silves. Procede-se também a uma breve descrição de cada uma das operações e do seu contributo 

para a materialização e concretização dos objetivos e metas a atingir com o PARU. 

                                                 
1 Salvo aquelas que correspondem a candidaturas já aprovadas como seja o PADRE ou as DLBC (rural e urbana). 
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Note-se que as PI 4.3 e 10.5, apesar de não serem identificadas no PO Algarve como complementares 

da PI 6.5, são assim assumidas pelo Município. Esta posição tem por base uma visão mais abrangente 

e holística do conceito de requalificação e regeneração urbana (nos termos definidos no RJRU e 

assumidos na ARU de Silves). Assim, entendemos que a qualificação territorial é indissociável da 

qualidade dos equipamentos públicos existentes e mais ainda dos equipamentos de educação, 

atendendo à população alvo, suas exigências e especificidades. 

 

Do mesmo modo, entendemos que a sustentabilidade ambiental é um pressuposto da qualificação 

territorial uma vez que o território, assumido como um recurso, exige uma ótica de gestão pública 

eficiente, racional e inteligente. Neste sentido, quando a PI 6.5 assume como objetivo a redução da 

poluição do ar e do ruído, assumindo como elegíveis estudos e ações associados à qualidade de vida 

em meio urbano, estabelece uma relação de complementaridade com a PI 4.3. 

Quadro 7 

PI complementares à PI 6.5. 

PI DESCRIÇÃO 

4.5. 

Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território, nomeadamente as 

zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana intermodal sustentável e medidas de 

adaptação relevantes para a atenuação. 

6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural. 

8.3. 
Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, pequenas e 

médias empresas inovadoras. 

8.8 
Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e à atividade por conta própria, às microempresas e à 

criação de empresas e microempresas. 

8.9. 

Apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte 

integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo (…) o desenvolvimento de 

determinados recursos naturais, culturais e da sua acessibilidade. 

9.6. Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais (DLBC). 

9.10. Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. 

  

4.3. 
Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas 

infraestruturas públicas 

10.5 
Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e nas competências, na aprendizagem ao 

longo da vida, através do desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino. 

  

Programa de Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o Algarve (PIPITAL) 

Notas: as PI identificadas a cinza não preveem a administração local, como beneficiário das operações. 
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Foi também acrescentada neste quadro, uma referência ao PIPITAL1, na medida em que dele resultam 

intervenções de requalificação urbana que vão ao encontro dos objetivos do PARU, não obstante o seu 

enfoque no turismo. 

 

 

PI 4.5. Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território, 

nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana intermodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação 

 

De acordo com o CrescAlgarve, esta PI assenta no objetivo específico de “estimular iniciativas 

direcionadas para a redução de emissões CO2 e promover a descarbonização da economia e da 

sociedade, apoiando o desenvolvimento de modelos e sistemas de transportes ecológicos com baixo 

teor de carbono, medidas de sequestro de carbono e novos padrões de consumo energético” 

(CrescAlgarve, 2014, pp. 118), pelo que se perspetiva a mobilidade urbana como condição de uma 

qualificação urbana sustentável e ecológica. São elegíveis, nesta PI, ações de organização das 

acessibilidades e gestão da mobilidade, integradas num Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

(PMUS)2 de cariz subregional. O cariz sub-regional do PMUS determina, desde logo, que as operações 

aí integradas apresentem também elas, genericamente, uma perspetiva sub-regional. Deste fato resulta 

que as operações agora identificadas (vd. quadro 8) apresentem uma incidência territorial supra ARU, 

mas com reflexo na mesma. 

 

As operações aqui previstas têm uma incidência muito significativa nas questões da mobilidade, com 

uma incidência nos modos de circulação suave, designadamente os veículos elétricos e as bicicletas. 

Pretende-se assim melhorar as condições para uma circulação sustentável por via do reforço da rede 

de ciclovias existente, da rede de aluguer de bicicletas e das estruturas de estacionamento e suporte 

para as bicicletas. Acresce ainda, nesta perspetiva, a aquisição de veículos elétricos e o 

desenvolvimento de uma rede de serviços de deslocação e guia turísticos (vulgarmente designados por 

tuk-tuk) de base não poluente. 

Noutra perspetiva, pretende o município criar uma estrutura de apoio aos transportes públicos (e 

seus utilizadores), com a criação de um terminal rodoviário, garante da ligação intermodal e atrativo e 

                                                 
1 Note-se que este programa não resulta do CrescAlgarve. 
2 Na presente data o PMUS encontra-se ainda numa fase inicial de elaboração, pelo que a identificação de operações a incluir no referido 
plano (vd. quadro 7), com incidência territorial na ARU, é ainda muito preliminar. 
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funcional. Com esta intervenção procura-se incrementar o uso de transportes coletivos, em detrimento 

do transporte individual e assim reduzir o número de veículos em circulação na cidade, as suas 

emissões de dióxido de carbono e a otimização do investimento público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com uma escala mais local, pretende o Município, tal como se apresentou no ponto 7.2, promover o 

reperfilamento e a beneficiação da Rua Atrás dos Muros, via fundamental na circulação interna da 

cidade, com funções de atravessamento e de distribuição. Assim, o objetivo é desenvolver, numa 

primeira fase, o projeto de execução desta intervenção e, posteriormente proceder á sua execução. O 

alcance da intervenção é assim transversal às várias PI, com enfoque na redução das emissões 

poluentes, na melhoria da qualidade do ar, na redução do ruído e na qualidade de vida em meio 

urbano. 

 

Por último, perspetivando as linhas de água com incidência em contextos urbanos (no caso o 

Barranco da Caixa de Água e Barranco do Caniné) como sumidouros de carbono, prevê-se a 

realização de uma intervenção de reabilitação e requalificação das mesmas, em estreita articulação 

com a Agência Portuguesa do Ambiente. Esta intervenção visa assim a reabilitação paisagística e 

ambiental de alguns sistemas ecológicos em desequilíbrio, não obstante o seu potencial de 

aproveitamento cénico, ecológico e até mesmo pedagógico. 

 

Articulando estas intervenções com a estratégia definida para o PARU, facilmente se encontra uma 

correlação positiva entre ambas, concretamente no que concerne ao eixo 2 (qualificação territorial), 

particularmente ao nível do espaço público (vd. ponto 4.2.). 

Quadro 8 

Operações a candidatar à PI 4.5. 

OPERAÇÃO 

Rede de Ciclovias da cidade de Silves 

Terminal Rodoviário de Silves 

Aquisição de veículos elétricos 

Instalação de estruturas de estacionamento de bicicletas 

Rede de aluguer de bicicletas 

Reperfilamento da Rua Atrás dos Muros 

Rede regional de “Tuk-tuk” 

Reabilitação e requalificação das linhas de água 
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PI 6.3. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural 

 

De acordo com o CrescAlgarve, esta PI assenta no objetivo específico de “promover a valorização do 

património cultural e natural, afirmando o Algarve como destino turístico de excelência” (CrescAlgarve, 

2014, pp. 129). Neste sentido perspetiva-se o património como um instrumento de promoção da 

atratividade local com a condição da sua salvaguarda, proteção e promoção. São elegíveis nesta PI 

ações materiais e imateriais, coerentes com uma estratégia de promoção turística e sujeitas, no caso 

de infraestruturas culturais, a mapeamento. 

 

Com este enquadramento e atendendo, ao mapeamento efetuado pela Direção Regional de Cultura do 

Algarve (DRC Algarve), o Município pretende vir a desenvolver, em parceria, sujeitando a candidatura a 

esta PI, as operações identificadas no quadro 9 e a seguir apresentadas de forma sintética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 

Operações a candidatar à PI 6.3. 

OPERAÇÃO 

Reabilitação das Torre 16 da Almedina 

Conservação e restauro dos setores norte e poente das muralhas da Almedina 

Sé de Silves 

 

Núcleo Museológico da Almedina 

Núcleo Museológico do Arrabalde 

Aquisição de diversos equipamentos para Biblioteca Municipal, Museu Municipal de Arqueologia e 

Castelo 

Programação cultural da Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica de Silves, do Teatro Gregório 

Mascarenhas e da Biblioteca Municipal de Silves 

Sunset do Castelo de Silves 

Desenvolvimento de suportes (documentais e digitais) de apoio ao Centro de Interpretação do Lynce 

Reabilitação da encosta do castelo de Silves 

Nota: As operações identificadas a cinza não se encontram identificadas no mapeamento das infraestruturas culturais, 
contudo o Município considera que a sua concretização é determinante para a prossecução dos objetivos de conservação, 
proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural com reflexo no turismo, pelo que mantém a intenção de as vir 

a implementar. 
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As operações com incidência em infraestruturas culturais, e como tal sujeitas a mapeamento, são, de 

acordo com a DRC Algarve, a Torre 16 da Almedina e os setores norte e poente das muralhas da 

Almedina e ainda a Sé de Silves. Preconiza-se para estas infraestruturas intervenções de reabilitação, 

conservação e restauro, preservando a sua segurança e estabilidade e promovendo simultaneamente a 

sua qualificação como elementos patrimoniais estratégicos ao nível local, regional, nacional e 

internacional, designadamente para o turismo. 

 

A riqueza e diversidade do património arqueológico local é uma das variáveis determinantes da 

especificidade e diferenciação que o destino Silves tem do ponto de vista do turismo cultural e 

científico, determinando mesmo a identidade local. A sua promoção e divulgação surgem assim como 

princípios incontornáveis da valorização do património e dos recursos da cidade. Neste quadro é 

objetivo do município proceder à musealização de dois espaços estratégicos do ponto de vista do 

desenvolvimento urbano e histórico da cidade. São eles o espaço da Arrochela e o espaço partilhado 

com a biblioteca municipal de Silves. 

 

O espaço da Arrochela resulta de escavações efetuadas aquando de uma obra de ampliação, no 

âmbito da qual se identificaram um conjunto de estruturas correspondem a uma ocupação sistemática 

entre os séculos XII e XVI, e que materializam o conjunto habitacional do período Almóada, às quais se 

sobrepõe um conjunto mais expressivo e melhor conservado de estruturas de caracter habitacional de 

época tardo-medieval (séculos XV-XVI), que integrariam o quarteirão. Para além das estruturas 

habitacionais são visíveis arruamentos, infraestruturas de saneamento e de abastecimento e um 

conjunto significativo de silos para armazenamento de cereais, que surgem entulhados com materiais 

que mostram ampla diacronia, balizada nos séculos VIII e XVI. 

Relativamente aos achados arqueológicos resultantes das obras de construção da biblioteca 

municipal, constituem dois tramos de muralha ligados por uma torre de ângulo, que encerrariam a 

poente o arrabalde oriental da cidade. Trata-se de uma estrutura defensiva com uma cronologia 

centrada em meados do séc. XI, que permitiu identificar um período de acentuado crescimento 

populacional, a que a autonomização do reino taifa de Silves não terá sido alheio. Nesta altura as 

fontes históricas relatam a construção e reforço de muralhas e a existência de uma fluorescente 

indústria naval. De entre as cerca de cem estruturas identificadas, a articulação entre si de uma parte 

significativa configuraria espaços habitacionais e outras albergariam pequenas atividades artesanais. 

Neste domínio são ainda de destacar dois conjuntos de tanques, uma estrutura circular compatível com 
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forno de fundição e um recipiente de grandes dimensões associado a processo de curtição de peles, 

que confirmam a vocação artesanal e comercial desta zona da cidade. 

 

Neste quadro de relevante interesse cultural e científico, a valorização e conservação destes achados 

contribui para os objetivos da PI, ao valorizar e promover os bens histórico-culturais e ao criar 

equipamentos inovadores com elevado interesse turístico. 

 

Prevê-se ainda a implementação de operações de “promoção e desenvolvimento do património 

cultural” na perspetiva da estratégia de promoção turística definida, concretamente pela aquisição de 

equipamentos que qualificam a oferta cultural existente, pela sua modernidade e funcionalidade, no 

respeito pelas especificidades de cada uma das estruturas de património cultural e das exigências de 

qualidade. 

 

Por ultimo, no que concerne ao património cultural, perspetiva-se a implementação de projetos de 

animação e programação cultural ou de organização de eventos como sejam os “sunset do Castelo”, 

a programação cultural da Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica de Silves, do Teatro Gregório 

Mascarenhas e da Biblioteca Municipal de Silves. 

 

Relativamente ao património natural e atendendo ao contexto urbano desta candidatura1 e à 

articulação da mesma com a candidatura a apresentar à PI 8.9, prevê-se o desenvolvimento de 

suportes documentais e digitais de promoção turística de um recurso natural (o Lince), visando a 

conservação da natureza e da biodiversidade e desenvolvendo ações de sensibilização ambiental. 

Referimo-nos concretamente ao Centro de Interpretação do Lince, cuja concretização virá projetar e 

valorizar o recurso em si e toda a área envolvente, promovendo a sua atratividade. 

 

Pretende ainda o Município, no que concerne ao património natural promover a qualificação de uma 

infraestrutura verde, parcialmente intervencionada que agora se pretende ampliar e qualificar. Trata-se 

da encosta do castelo, como espaço natural de enquadramento e acesso ao Castelo de Silves, mas 

também como espaço de usufruto, recreio e lazer para toda a população (residente e visitante). 

 

                                                 
1 Referimo-nos à candidatura ao PARU uma vez que aqui só se identificam intenções de candidatura coincidentes espacialmente com a 
ARU. 
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Estas operações contribuem de forma articulada e sistémica para a materialização dos objetivos do 

PARU, concretamente os definidos nos eixos 3 e 1, assumindo-se, por este meio, como uma PI 

complementar no sentido da concretização da estratégia de reabilitação urbana preconizada. 

 

 

8.9. Apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial 

endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo 

(…) o desenvolvimento de determinados recursos naturais, culturais e da sua acessibilidade. 

9.6. Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais (DLBC). 

9.10. Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. 

 

De acordo com o CrescAlgarve, estas PI apresentam uma complementaridade entre si muito 

significativa. Neste sentido, a PI 8.9 ao assentar no objetivo específico de “assegurar a valorização 

económica de recursos endógenos em espaços de baixa densidade, através da dinamização de 

estratégias específicas” (CrescAlgarve, 2014, pp. 156), estabelece uma articulação coerente com a 

Estratégia de Desenvolvimento Local da DLBC (9.6 e 9.10). Preconiza-se assim, nesta visão sistémica 

promover a valorização dos recursos endógenos, com ganhos ao nível do reforço da identidade local, 

da coesão económica e social e da competitividade territorial, numa lógica de parceria institucional. 

Acrescenta ainda o CrescAlgarve que são elegíveis nestas PI as ações materiais e imateriais, desde 

que ajustadas, integradas e coordenadas com um Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos 

Endógenos (PADRE) de cariz supramunicipal. 

 

Com este enquadramento e atendendo, ao teor do PADRE, aprovado, o Município pretende vir a 

desenvolver no âmbito destas PI as operações identificadas no quadro 10 e a seguir apresentadas de 

forma sintética. 

 

As operações aqui previstas incidem na inventariação e consequente valorização de alguns recursos 

endógenos da ARU, no domínio do património cultural e natural e da atividade económica. Assim 

perspetiva-se uma intervenção de remodelação e modernização do espaço de exposição do Museu 

Municipal de Arqueologia, um dos equipamentos culturais de referência na cidade, que, em 

articulação com os demais equipamentos culturais existentes concretizam uma oferta cultural de 

valorização dos recursos, no caso, culturais da cidade. 
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De uma perspetiva mais alargada dos recursos endógenos e da necessidade da sua valorização 

resulta a intervenção prevista para o Mercado Municipal, no sentido da sua qualificação ao nível da 

cobertura, remodelação das infraestruturas básicas (água, saneamento e, eletricidade) sua 

repavimentação, remodelação dos expositores e áreas comerciais, criação de novos espaços e 

funções no sentido da modernidade, criação de mezanine metálica (concertos, workshops, exposições) 

e criação de espaços de promoção e venda de artesanato e produtos locais. 

 

Ainda no domínio das atividades económicas mas agora com um enfoque mais específico, pretende o 

Município promover a instalação de uma estação de Autocaravanas, no quadro de uma rede regional 

de estruturas de apoio ao autocaravanismo, procedendo à pavimentação, infraestruturação (redes de 

águas, saneamento e eletricidade), sinalética, receção, placard informativo, estação de serviço e 

vedação. Esta intervenção, dirigida a um tipo de visitantes com reduzida sazonalidade e que seleciona 

Silves como um destino de excelência, permite valorizar os recursos existentes qualificando as 

condições de estadia desta população e assim promovendo a competitividade local e as diferentes 

atividades económicas e recursos da ARU. 

 

Nesta mesma linha de visão estratégica, o Município pretende desenvolver um projeto de reabilitação 

de um edifício com a instalação de um espaço promocional destinado aos vinhos1 com um público-

alvo muito específico e centrado num recurso endógeno que, não obstante, emergente, tem já 

recolhido inúmeros reconhecimentos. Com esta intervenção promove-se simultaneamente um recurso 

                                                 
1 Note-se a este respeito que a articulação e complementaridade das ações previstas conduzem a que no PARU esteja prevista uma 
operação de promoção deste espaço. Realçamos assim, mais uma vez, o carater sistémico das intervenções que aqui se propõe, 
assumindo a complementaridade e articulação entre diferentes fontes de financiamento. 

Quadro 10 

Operações a candidatar à PI 8.9., 9.6 e 9.10 

OPERAÇÃO 

Museu Municipal de Arqueologia 

Autocaravanas de Silves 

Mercado Municipal 

Centro Interpretativo do Lince 

Casa Mãe dos Vinhos 
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de notável interesse económico e um imóvel com caraterísticas arquitetónicas e de identidade local 

ímpares. 

 

Por último, com enfoque no património natural e em articulação coerente com a PI 6.3, pretende o 

Município recuperar e adaptar os edifícios da encosta norte do Castelo de Silves e promover os 

respetivos arranjos exteriores na perspetiva de instalação do “Centro Interpretativo do Lince”. A 

intervenção incluirá ainda uma zona de miradouro, a preservação de cisterna e eira (da antiga quinta), 

a transferência da exposição sobre o lince ibério, da cisterna do Castelo para este novo local e a 

criação de condições para a visualização, em tempo real, do Centro de Reprodução do Lince Ibérico. 

 

Este conjunto de operações, integradas entre si e com as restantes PI, assumem a sua 

complementaridade com as operações do PARU, concretamente com os eixos da valorização do 

património (eixo 3), da promoção do dinamismo económico (eixo 1) e da qualificação do território (eixo 

2). 

 

Numa componente de coordenação e articulação de estratégias, destaca-se ainda a aprovação 

(recente) de duas DLBC (urbana e rural), ambas com incidência territorial na freguesia e cidade de 

Silves, e deste modo (parcialmente) coincidentes com o território do PARU. 

 

Neste sentido, salientamos a efetiva complementaridade das estratégias definidas e do esforço 

conjunto no sentido do desenvolvimento sistémico, integrado e holístico do território. Assim, deste 

“encontro” podemos destacar, como se pode ver pelo alinhamento dos “eixos estratégicos” das duas 

DLBC com os do PARU (vd. quadros 11 e 12), que a visão preconizada para o território, pelas suas 

especificidades e dialéticas, é complementar e una. 

 

Com efeito, os eixos estratégicos direcionados para o dinamismo económico e geração de emprego e 

de riqueza (na perspetiva das famílias e das empresas) apresentam uma correlação positiva em todas 

estas prioridades de investimento, complementando-se entre si de forma a potenciar o território e 

constituir sinergias de cariz local na valorização dos recursos. 

 

Nesta mesma linha, com uma relação muito direta identificamos as medidas e ações no domínio da 

valorização do património (natural, cultural e social), seja por via da sua salvaguarda e valorização, 
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pelo reforço do seu conhecimento e divulgação ou pela maior identificação da população com o 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 

Alinhamento da estratégia do PARU com a DLBC urbana 

Eixos estratégicos da DLBC urbana 
Eixos estratégicos do PARU 

I II III IV 

1. Promoção da inclusão económica e social dos grupos 

desfavorecidos ou em risco 
    

2. Dinamização do empreendedorismo junto dos jovens e 

prevenção do abandono escolar 
    

3. Melhorar as condições económicas e sociais das famílias 

e da população do território 
    

4. Promover a identificação da população com a identidade 

local nas suas diferentes dimensões 
    

5. Incentivar a atividade económica no centro histórico da 

cidade de Silves 
    

6. Capacitação para o turismo cultural e patrimonial     

 

Quadro 12 

Alinhamento da estratégia do PARU com a DLBC rural 

Eixos estratégicos da DLBC rural 
Eixos estratégicos do PARU 

I II III IV 

1. Investimento para a modernização, reconversão e 

diversificação das explorações agrícolas, florestais e pecuárias e 

unidades agroalimentares 

    

2. Melhorar as condições económicas e sociais da população do 

território 
    

3. Incentivar o desenvolvimento do tecido empresarial do território     

4. Valorização do património natural, histórico e cultural     

5. Capacitação e qualificação empresarial, técnica e de 

cooperação dos produtores agrícolas, nomeadamente dos jovens, 

nas atividades agroalimentares, florestais e pecuárias 
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Por último, mas com um efeito social muito significativo (não obstante a expressão ser algo 

diferenciada, mas complementar), salientamos a componente da cidadania, coesão e governança, 

concretamente a sua relação com os eixos estratégicos da DLBC urbana. 

 

 

4.3. Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias 

renováveis nas infraestruturas públicas 

 

De acordo com o CrescAlgarve, esta PI assenta no objetivo específico de aumentar a “eficiência 

energética nas infraestruturas e espaços públicos, apoiando a implementação de medidas de eficiência 

energética e racionalizando os consumos” (CrescAlgarve, 2014, pp. 112). Neste sentido perspetiva-se 

o “apoio à elaboração de Planos de Racionalização dos Consumos de Energia (PREN) para autarquias 

(…) que visem planear intervenções integradas nesta área (…) investimentos de melhoria do 

desempenho energético dos edifícios e equipamentos públicos; investimentos em equipamentos para a 

melhoria de eficiência em termos energéticos da iluminação pública e semaforização” (Ibidem). 

 

Constituem assim intenções do Município proceder à candidatura das operações identificadas no 

quadro 13 e que a seguir se apresentam sinteticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa perspetiva estratégica, a prioridade de execução, de entre estas intervenções, é a elaboração de 

um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia, na medida em que do mesmo se espera 

que resultem contributos para a definição integrada de ações de racionalização dos consumos de 

energia. Neste sentido e na medida em que o Município já dispõe de estudos de fundamentação da 

viabilidade e sustentabilidade económica da colocação de coletores solares térmicos nas Piscinas 

Quadro 13 

Operações a candidatar à PI 4.3 

OPERAÇÃO 

Coletores solares térmicos nas Piscinas Municipais de Silves 

Elaboração de um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia 

Melhoria do desempenho energético do edifício dos Paços do Concelho e do da Rua 

da Sé 

Plano de eficiência da iluminação pública 
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Municipais de Silves, esta intervenção constitui também uma prioridade de investimento municipal. O 

objetivo desta intervenção é assim o incremento da eficiência energética e a redução das emissões de 

carbono. 

 

Também na perspetiva de um planeamento prévio, desta feita com enfoque na eficiência da iluminação 

pública, perspetiva-se a elaboração de um plano que, numa logica de racionalidade de investimento e 

de consumo energético, permita ao Município implementar medidas de otimização da eficiência da 

iluminação pública. 

 

Por ultimo, mas intimamente relacionado com as questões anteriores e, certamente pelo conhecimento 

de que dispomos da realidade em causa, pretende o Município candidatar intervenções de melhoria 

do desempenho energético do edifício dos Paços do Concelho e do da Rua da Sé, onde atualmente 

se localizam muitos dos serviços municipais. Esta intervenção é particularmente sensível atendendo à 

idade destes edifícios e às caraterísticas arquitetónicas que apresentam. 

 

A relação destas intervenções com a estratégia do PARU é notória, particularmente com o eixo 2 

(qualificação do território) no que se refere ao espaço público (vd. ponto 4.2.). Do mesmo modo se 

encontra a relação com o eixo 3 na perspetiva da valorização do património cultural e natural (vd. ponto 

4.3.). 

 

 

10.5. Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e nas competências, na 

aprendizagem ao longo da vida, através do desenvolvimento das infraestruturas de formação e 

ensino. 

 

De acordo com o CrescAlgarve esta PI assenta no objetivo específico de “concluir a 

requalificação/modernização das instalações escolares do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos melhorando as 

condições para o processo de ensino/aprendizagem, em complemento das ações de melhoria da 

qualidade do sistema” (CrescAlgarve, 2014, pp. 242). Neste sentido perspetiva-se a “consolidação da 

rede escolar do ensino básico, num quadro de priorização de investimentos e controlo de custos.” 

(Ibidem). Em concreto, esta PI pretende eliminar as situações de regime duplo e redimensionar a rede 
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de estabelecimentos escolares. Neste sentido sujeita a inscrição prévia no mapeamento das 

infraestruturas escolares as intervenções a financiar. 

 

A intervenção que o município aqui pretende desenvolver (vd. quadro 14) não se encontra prevista no 

referido mapeamento, apesar de a EB 1 de Silves não garantir o rácio de 1 sala de aula para cada 

turma, o que obriga a que 2 turmas estejam fisicamente instaladas na EB 2,3 no presente ano letivo e 

que o mesmo venha a suceder a 4 turmas no próximo ano letivo. 

 

Consideramos assim que a reabilitação da EB1, n.º 1 de Silves, não tendo sido realizada no período 

2007/2013, por intermédio da contratualização com os municípios, deverá ser agora realizada, na 

perspetiva de operacionalização dos objetivos da PI e da obtenção dos resultados esperados pela 

mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito, a manutenção da situação atual em nada dignifica o percurso e a experiência escolar dos 

alunos, condicionando a igualdade de oportunidades para alunos e famílias. Neste sentido o Município 

pretende promover a ampliação da escola e requalificar funcional e paisagisticamente o espaço exterior 

da EB1, atendendo à degradação que atualmente apresenta. Desta forma são melhoradas as 

condições de aprendizagem, dignificado o espaço da escola e promovida a atratividade da cidade no 

seu todo. 

 

A relação desta intervenção com a estratégia definida para a ARU e o PARU situa-se ao nível da 

regeneração e revitalização da cidade, numa perspetiva participada, inclusiva e de promoção da 

coesão social. 

 

 

 

Quadro 14 

Operações a candidatar à PI 10.5 

OPERAÇÃO 

Reabilitação da EB1 n.º 1de Silves 
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Programa de Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o Algarve (PIPITAL) 

 

O PIPITAL, em articulação e visando a concretização do Plano Estratégico Nacional do Turismo 

(PENT) para o Algarve, tem como objetivo “a valorização da região do Algarve como destino turístico 

por via da requalificação dos espaços vocacionados para o turismo, da melhoria da qualidade 

ambiental e do ordenamento das zonas de relevância turística, e da diversificação da oferta turística da 

região” (Despacho n.º 2129-C/2015, de 27 de fevereiro). Neste âmbito o Município procedeu a uma 

candidatura a este fundo, que veio a ser aprovada, com incidência territorial no centro histórico de 

Silves, e assim agora integrada no PARU. 

 

Este projeto de requalificação urbana e funcional do centro histórico visa, essencialmente, melhorar a 

qualidade ambiental e o ordenamento de uma zona de significativa relevância turística pela 

concentração patrimonial e de equipamentos que o centro histórico de Silves apresenta. 

 

Constitui assim um projeto complementar ao do PARU, com objetivos equivalentes e que, numa 

abordagem sistémica da reabilitação urbana e dos processos a ela inerentes, propicia a valorização e 

regeneração urbana da cidade. 

 

 

8. REGRAS E CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E 

ARQUEOLÓGICO 

 

 

A riqueza e diversidade patrimonial evidenciada no diagnóstico efetuado à ARU constituem um 

potencial de aproveitamento identitário ao mesmo tempo que se perspetiva a necessidade de promover 

intervenções no respeito pelas suas especificidades visando, designadamente a sua proteção, 

valorização e promoção. 

 

Nesta linha e atendendo às disposições assumidas pelo Plano Diretor Municipal de Silves (em revisão) 

no que concerne à proteção dos bens culturais, concretamente das áreas de património arqueológico1 

                                                 
1 Que “integra os núcleos históricos dos aglomerados urbanos e as ocorrências arqueológicas identificadas pelo respetivo Código 
Nacional de Sítio e sua área de proteção” (CMS/DPTIG, 2013). 
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e dos bens culturais classificados e em vias de classificação, determinam-se e reforçam-se, no âmbito 

deste plano de ação, um conjunto de regras e critérios de proteção do património a respeitar1 na 

conceção, execução e gestão das operações (de iniciativa pública ou privada) agora propostas. 

 

Nas áreas de património arqueológico representadas na fig. 12: 

a) é obrigatória a realização de trabalhos arqueológicos preventivos em todas as situações que 

exijam a remoção ou revolvimento de terras; 

b) após a conclusão dos trabalhos arqueológicos deve ser entregue à entidade tutelar e aos 

serviços municipais de arqueologia um relatório, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

164/2014, de 4 de novembro, incluindo designadamente, as medidas mitigadoras e 

integradoras face ao projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Note-se que, na medida em que estas regras estão estabelecidas no PDM de Silves e que este instrumento é vinculativo do particular, 
nos termos do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, estas normas são efetivamente “a respeitar”, sob pena de violação de plano. 

Figura 12 

Áreas de património arqueológico 

 

Fonte: CMS/DPTIG, 2013 
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Para todo o restante território, no sentido de acautelar a existência de eventuais vestígios e atendendo 

à probabilidade de ocorrência dos mesmos, determina-se que, com vista a garantir a proteção e 

salvaguarda dos bens arqueológicos, fica condicionada qualquer intervenção que exija remoção ou 

revolvimento de terras a parecer prévio dos serviços municipais competentes. 

 

Por seu lado os bens culturais classificados e em vias de classificação (vd. fig. 13 e anexo 1), 

beneficiam, de per si, de uma proteção legalmente estabelecida1, concretamente com a definição de 

uma zona de proteção (geral ou especial) e as consequentes implicações ao nível das restrições e 

servidões ao uso. 

 

Neste cenário perspetiva-se que as intervenções (de iniciativa pública) a realizar, por via do PARU, 

com implicação no subsolo sejam sujeitas a acompanhamento arqueológico, incluindo, nos termos do 

n.º 1 do artigo 123.º do RE SEUR, a elaboração de uma “avaliação dos riscos (…) associados à 

existência de achados arqueológicos na área de incidência”. Do mesmo modo, atendendo à “cobertura” 

espacial das zonas de proteção (vd. fig. 13), a grande maioria das intervenções estarão também 

sujeitas a parecer da entidade tutelar. 

 

De forma sintética, atendendo ao conhecimento atual do potencial patrimonial da cidade e às 

caraterísticas das intervenções previstas, perspetiva-se que venham a ter implicações no património 

histórico-cultural da cidade de Silves, de onde resulta a aplicação das regras estabelecidas as 

seguintes intervenções: 

a) Jardim da Republica, 

b) Estacionamento da EB1 de Silves, 

c) Antigo Fumeiro (estacionamento), 

d) Rampa de acesso ao Rio Arade, 

e) Bairro do Progresso, 

f) Rua Atrás dos Muros2. 

 

 

                                                 
1 Concretamente a que lhe é atribuída no quadro da lei de bases do património (Lei 107/2001, de 8 de setembro) e do regime jurídico da 
classificação de bens imóveis de interesse cultural e das zonas de proteção (Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro). 
2 Essa implicação é, nesta fase, por intermédio do PARU, ao nível do projeto de execução que se pretende contratar, e, posteriormente, 
ao nível da intervenção em si, quando esta for realizada. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS, MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 

AÇÕES DO PLANO 

 

 

A gestão do PARU e a prossecução dos seus objetivos assenta no acompanhamento e monitorização 

da execução das ações previstas e dos resultados das mesmas. Assim, tendo por base os princípios 

da transparência e simplificação, perspetiva-se a avaliação da sua execução, operacionalização e 

alinhamento com a estratégia assumida, tendo em vista verificar a execução, aferir resultados (no 

sentido dos objetivos definidos) e detetar desvios. Assume-se assim a monitorização como um 

processo contínuo de recolha e avaliação de informações qualitativas e quantitativas de inputs, 

processos e outputs de programas e políticas, assim como dos resultados que se pretende alcançar 

(OECD,2009). 

 

Figura 13 

Bens culturais classificados e em vias de classificação 

 

Fonte: CMS/DPTIG, 2013 
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Atendendo ao horizonte temporal de execução e implementação das ações previstas no PARU (2020), 

concretamente ao cronograma físico dos investimentos propostos (vd. ponto 7.2. e anexo 4) e ao 

carater transversal e cumulativo dos resultados, isto é, o fato de os resultados das ações não se 

limitarem no tempo e apresentarem uma evolução em cúmulo, exponencial, as iniciativas de 

acompanhamento e monitorização deverão incidir: 

 

a) na verificação da realização física das ações que consiste na sistematização do grau de 

implementação das ações do PARU, tendo por base o calendário de execução das várias 

ações previstas ao longo do período de programação (quadro 15 e anexo 4). Com este fim 

foram criados um conjunto de indicadores estatísticos que refletem, com a periodicidade 

desejada, a execução das ações previstas (vd. quadro 15): 

 

b) na verificação dos resultados esperados, na sequência da estratégia, objetivos e ações 

preconizadas. Esta ação de monitorização incide assim nos objetivos definidos para o PARU, 

concretamente os que resultem da implementação das ações previstas. Deste modo a 

verificação dos resultados esperados será efetuada com recurso ao quadro de indicadores de 

resultados (quadro 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aferição do momento zero de cada um dos indicadores de resultados será efetuada após a 

aprovação da candidatura, antes do início da implementação das ações aqui previstas e medida 

anualmente de forma a dar corpo ao relatório de avaliação da execução. Neste sentido as ações de 

acompanhamento e monitorização são assumidas como um exercício contínuo. 

Quadro 15 

Indicadores de Realização Física 

Indicadores u.m. TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Desenvolvimento urbano: espaço abertos 

criados ou reabilitados em áreas urbanas 

m2 14.700 1.000 14.700    

% 100 7 100    

Número de ações de animação e 

divulgação (n.º) 

n.º 10 1 2 6 8 10 

% 100 10 20 60 80 100 

Número de iniciativas de privados (com 

maior maturidade) executadas 

n.º 10      

% 100      

Notas: u.m. – unidade de medida; m2 – metros quadrados; ac – área de construção. Ver a este respeito as fichas de projeto no anexo 3, onde 

é possível desagregar estes indicadores a cada uma das operações. 
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10. MODELO DE GOVERNAÇÃO 

 

 

A entidade gestora das operações integradas no PARU é o Município de Silves, não obstante a 

colaboração e parceria estabelecida com os atores locais, concretamente, com as associações locais e 

os agentes económicos (vd. acordo de parceira no anexo 5). Assim, de forma a facilitar e agilizar a 

implementação das operações aqui definidas, será criado, pelo Município, um grupo de trabalho para o 

PARU (GT-PARU) que integrará um corpo técnico de valências e setores afins. Compete assim a este 

GT acompanhar e implementar, numa perspetiva integrada, a operacionalização das operações 

previstas, em complemento e articulação com o gabinete de apoio à operacionalização da ARU. 

 

Se a componente de realização é assegurada pelo Município, concretamente pelo GT-PARU, os 

resultados, a eficiência e a adequação à estratégia são aferidas tendo por base os princípios da 

participação, envolvimento e coresponsabilização dos atores locais. Esta condição é suporte para 

sucesso de toda a operação na medida em que a mesma se dirige primordialmente à qualificação e 

regeneração do ambiente urbano, logo aos residentes, visitantes e investidores da ARU de Silves. 

 

Quadro 16 

Indicadores de Resultados 

Indicador u.m. Meta 2023 Fonte Frequência do reporte 

Aumento do grau de satisfação dos residentes 

em áreas com estratégias integradas de 

desenvolvimento urbano. 

1 - 10 ≥ 2 Inquérito Anual 

Aumento do número de licenças de 

construção de operações de reabilitação 

urbana. 

% ≥ 20 
Estatísticas da 

Gestão Urbana 
Anual 

Diminuição do número de veículos (média) a 

circular na cidade 
% ≤ 10 Contagem Anual 

Aumento do número de embarcações a 

usufruir do Rio Arade 
% ≥ 15 Contagem Anual 

Notas: u.m. – unidade de medida 
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Neste contexto o modelo de governança do PARU de Silves incide num processo participado, 

democrático e (co)responsabilizante de todos os atores envolvidos, o que se traduz, de entre outras 

dinâmicas, no compromisso assumido pelas entidades parceiras deste PARU (vd. anexo 5) e pelos 

particulares que pretendem intervir na reabilitação de edifícios qualificando a cidade e promovendo a 

sua revitalização (vd. anexo 4). 

 

Um dos mecanismos privilegiados para a materialização desta intervenção participada, numa logica de 

interação e comunicação é a disponibilização e recolha de informação, na medida em que apenas uma 

população informada pode ser uma população participativa. Em concreto, o Município de Silves 

pretende desenvolver um espaço virtual (na página de internet do Município) dirigido especificamente à 

operacionalização do PARU, a ser gerido pelo GT-PARU e dirigido a toda a população. Neste espaço 

será disponibilizada toda a informação disponível referente ao PARU e sua implementação, assim 

como criado um espaço de participação aberto a sugestões e observações dos atores. 

Prevê-se ainda estabelecer uma relação próxima entre este espaço e o destinado à gestão da ARU, na 

medida em que são matérias muito próximas, com objetivos comuns, não obstante as especificidades 

de cada uma. 

 

Ainda na perspetiva da divulgação e informação perspetiva-se a elaboração de material promocional e 

de divulgação do PARU, assim como a realização de workshops temáticos relativos à reabilitação 

urbana na cidade de Silves a suportar pelo Município com o envolvimento de parceiros estratégicos e 

população em geral. 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cidade de Silves encontra nas suas caraterísticas urbanísticas uma realidade dual. Ao mesmo tempo 

que possui um conjunto arquitetónico e de malha urbana com relevante valor patrimonial e com 

referências explícitas à sua evolução histórica, designadamente do período industrial da cidade, 

apresenta um conjunto de edifícios e espaços públicos com um grau de degradação que desqualificam 

o todo. Neste sentido, a intervenção de reabilitação urbana agora apresentada assume-se como de 

valorização do património existente e de regeneração urbana ao possibilitar a reutilização/revitalização 
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dos imóveis, no respeito pelo seu potencial histórico e arquitetónico e na perspetiva de uma cidade 

mais dinâmica, atrativa e competitiva. 

 

Contudo, esta intervenção apenas trará os resultados previstos, na direta proporção do envolvimento 

dos particulares (residentes, visitantes e investidores), pelo que a sua participação é determinante no 

sucesso da política de reabilitação urbana e, consequentemente, na dinamização e revitalização da 

cidade. 

 

De referir ainda que o desafio da reabilitação urbana possui uma componente transversal a toda a 

realidade urbana (social, urbanística, económica, institucional, etc.) pelo que se apresenta como uma 

oportunidade de efetiva mudança de paradigma no que concerne ao desenvolvimento territorial das 

nossas cidades. O alcance é assim o da promoção da qualidade de vida, do dinamismo e da 

valorização da identidade, memória e coesão social. 
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13. LEGISLAÇÃO 

 

 

Anúncio 1556/2011, de 27 de outubro de 2011 - coloca em vias de classificação as Muralhas e Porta 

da Almedina, como Monumento Nacional e define a respetiva Zona Especial de Proteção provisória. 

 

Anúncio 107/2016, de 14 de abril de 2016. Procede à abertura de novo procedimento de classificação 

da Fábrica do Inglês, incluindo os jardins e o património móvel integrado, nomeadamente o do Museu 

da Cortiça, estabelecendo a respetiva zona geral de proteção. 

 

Decreto 16 junho 1910 / Diário Governo n.º 136 – 23 de junho de 1910 / (ZEP) Diário Governo n.º 151- 

01/07/194, 2.ª série. Classifica o Castelo de Silves como Monumento Nacional. 

 

Decreto 8 218 / Diário Governo n.º 130 - 29 junho 1922 / (ZEP) Diário Governo n.º 84, 07 abril 1956, 2.ª 

série. Classifica a Sé Catedral de Silves como Monumento Nacional. 

 

Decreto 44 075 / Diário Governo n.º 281, 05 dezembro 1961. Classifica a Ermida Nossa Senhora dos 

Mártires como Imóvel de Interesse Público. 

 

Decreto 45/93, de 30 de novembro de 1993. Classifica o Palacete do Visconde da Lagoa, também 

denominado «Palacete Grade» como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Decreto 31-C/2012, de 31 de dezembro. Classifica como monumento nacional as muralhas e Porta da 

Almedina de Silves. 

 

Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro. Estabelece o regime jurídico da classificação de bens imóveis 

de interesse cultural e das zonas de proteção. 

 

Decreto-Lei 159/2014, de 27 de outubro. Estabelece as regras gerais de aplicação dos programas 

operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural (PDR) financiados pelos fundos europeus 

estruturais e de investimento (FEEI), compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo Europeu Agrícola de 
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Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), 

para o período de programação 2014 -2020. 

 

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro. Aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 

 

Despacho Conjunto dos Secretários de Estado do Desenvolvimento Regional e do Comércio e 

Turismo, de 31 de março de 1997, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 93, de 21 de abril de 

1997, alterado pelos despachos conjuntos dos Secretários de Estado do Desenvolvimento Regional e 

do Turismo n.os 354/98, de 11 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 26 de 

maio de 1998, 797/99, de 2 de setembro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.º 218, de 17 de 

setembro de 1999, n.º 123/2006, de 20 de dezembro de 2005, publicado no Diário da República n.º 25, 

de 3 de fevereiro de 2006 e pelo Despacho n.º 2129-C/2015, de 27 de fevereiro de 2015, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro. Cria o Programa de Investimentos Públicos de 

Interesse Turístico para o Algarve (PIPITAL). 

 

Edital 10/2003, de 24 de fevereiro - classifica o Edifício das Casas Grandes como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 39/2010, de 22 de abril - classifica o Antigo Colégio (Externato Silvense) como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

 

Edital 78/2010, de 19 de outubro - classifica a “Fábrica do Inglês” – Fábrica de Cortiça José Estrelo 

como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Lei 107/2001, de 8 de setembro. Lei de bases do património. 

 

Portaria 57-B/2015, de 27 de fevereiro. Estabelece as condições de acesso e as regras gerais de 

financiamento para as operações apresentadas ao abrigo das Prioridades de Investimento e Áreas de 

Intervenção no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 

 


