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PRÓLOGO 

 

 

Num mundo em acelerada mudança e onde essa constitui, eventualmente, a única constante, pautada 

por uma grande imprevisibilidade das dinâmicas multiescalares da sociedade e território, o 

planeamento e ordenamento, constituem instrumentos fundamentais para o desenvolvimento dos 

lugares e das comunidades, reduzindo a aleatoriedade da decisão e das ações, lançando deliberada 

e racionalmente as pedras de um caminho a prosseguir. 

 

Neste contexto o Plano Diretor Municipal (PDM), enquanto plano territorial de âmbito municipal, 

integrador de uma visão global sobre o território municipal e sobre as relações que este estabelece 

com outros, em diversas escalas e domínios, constitui um instrumento estruturante e fundamental.  

 

Cada PDM, porém, tem uma escala temporal limitada, i.e., um período de vida útil1, subjacente ao 

qual está o reconhecimento de que o(s) território(s) e a(s) sociedade(s) são dinâmicos e que os PDM, 

como outros planos, carecem ciclicamente de sofrer reajustes à mudança das tendências de 

ocupação, desenvolvimento e gestão do território, sob prejuízo da desatualização hipotecar a essência 

e os objetivos para os quais são elaborados. 

 

Face a esta condição intrínseca dos PDM – da sua importância estruturante e dimensão temporal de 

eficácia -, e da constatação de alguns estrangulamentos que o PDM eficaz (PDM95) apresentava, a 

Câmara Municipal de Silves aprovou, através da deliberação de Câmara de 31/08/2005, um relatório 

técnico, sob o epíteto “Fundamentos Técnicos da Revisão do PDM de Silves”, que desencadeou o 

procedimento da revisão, com início formal aquando da publicação do inquérito público prévio (Edital 

n.º 214/2006, de 27 de abril, Diário da República, II série, n.º 82).  

 

No entanto, por força de diversas vicissitudes internas a revisão do PDM só veio concretizar e sofrer 

evoluções substantivas a partir do início do ano de 2010 quando foram reunidas as condições mínimas 

                                                
1 Razão pela qual o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), DL n.º 80/2015, de 14 de maio, consagra os 
procedimentos de dinâmica (artigo 115.º), sustentando ainda o artigo 93.º que os PDM “podem ter um prazo de vigências máximo 
previamente fixado”. Recorde-se que no quadro do DL n.º 380/99, de 22 de setembro, entretanto revogado por aquele mas que balizou o 
início do processo de revisão do PDM de Silves, o prazo de vigência máximo aí definido era de 10 anos (cfr. n.º 3 do artigo 98.º). 
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internas para dar prosseguimento aos trabalhos1. Nesse sentido, considerando que entre a deliberação 

de Câmara de 2005 e o início efetivo da revisão, em 2010, foram volvidos quatro anos, os 

“Fundamentos Técnicos da Revisão do PDM” foram aditados e complementados com um relatório 

orientador do processo sob a epígrafe “Da situação actual ao programa de trabalhos. Quadro Síntese”.  

 

Dos “Fundamentos Técnicos da Revisão do PDM de Silves” e do relatório complementar (cf.), consta a 

referência à obrigatoriedade legal do PDM ser revisto decorridos 10 anos da entrada em vigor, nos 

termos do então revogado DL n.º 380/99, de 22 de Setembro. Nestes relatórios constata-se ainda que 

a revisão do PDM se fundamenta noutros fatores, tais como o facto de estar obsoleto e, 

consequentemente, ser inconsequente por não servir mais os objetivos globais para os quais fora 

elaborado tendo contribuído para isso mais de duas décadas de eficácia marcadas por profundas 

alterações no sistema e funções do planeamento, no quadro jurídico, no quadro de referência 

estratégico, nos instrumentos de planeamento existentes, na técnica, na cartografia e tecnologia, nos 

conceitos, no território e sociedade, e até no paradigma de desenvolvimento e nas exigências das 

pessoas que utilizam os instrumentos de gestão territorial.  

 

Com este quadro a “revisão2” do PDM, que numa primeira abordagem pode parecer apenas sugerir um 

processo conducente a introduzir ajustes no PDM eficaz, com vista à sua atualização, na prática, e em 

bom rigor, consubstancia-se na elaboração de um novo PDM, um PDM de 2.ª Geração (PDM2G).  

 

Se o desafio à partida é grande por se tratar de um processo de elaboração de um PDM, 

reconhecidamente complexo atendendo à escala de abordagem, alcance, conteúdo técnico e científico 

que incorpora, ou mesmo devido à imbricada teia jurídica a equacionar e ponderar, além da 

necessidade de ponderar interesses, orientações e entendimentos das entidades representativas dos 

interesses a ponderar em sede da Comissão Consultiva (cf. Portaria n.º 277/2015, de 10 de Setembro), 

este acentua-se quando se trata de uma revisão.  

 

Com efeito, ainda que o resultado, no contexto atual, seja um novo plano, a revisão pressupõe a 

existência de um legado deixado pelo plano eficaz que coloca a responsabilidade e obrigação de 

                                                
1 De anotar que o processo contou com duas fases. A primeira decorreu entre o ano de 2010-2013, quando neste último ano a proposta 
de plano foi aprovada pela competente Comissão de Acompanhamento, no dia 28 de junho, mas que não teve tramitação sequente; e 
uma segunda fase, que decorreu no essencial a parti do ano de 2015, da qual resulta o PDM que agora se conclui.  
2 Procedimento da dinâmica dos planos formalmente consagrado nos termos do RJIGT (artigo 115.º). 
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fazer melhor, refletindo a experiência alcançada, de suprir lacunas e inovar do ponto de vista técnico, 

material, documental e do alcance estratégico e operativo. O legado do PDM constata-se ainda através 

do “estado do ordenamento do território”, entendido aqui na dupla aceção do ordenamento “físico” e 

instrumentos de planeamento associados (DGOT, 1988; SARAIVA, 1995). Este constituiu pois, 

incontornavelmente, um quadro de referência balizador da revisão pois o PDM2G não se inscreve 

numa “folha em branco” e sem um historial que deixou marcas. 

 

Mas a revisão do PDM eficaz é também um desafio na medida em que ocorre num contexto temporal 

distinto do que esteve na origem do plano, conturbado e de grandes incertezas, onde a única constante 

parece ser apenas a mudança, que se repercute inclusivamente no paradigma do desenvolvimento. 

Esta condição obriga-nos, talvez mais do que nunca, a rever a praxis do planeamento e ordenamento 

do território e a refleti-la nos respetivos instrumentos. Daí que, desde o início do processo de revisão, 

se tenha assumido elaborar um plano com um conteúdo simultaneamente estratégico, 

regulamentador e comprometido com a execução. Neste sentido, o compromisso foi de conduzir a 

revisão do PDM alicerçada numa visão integrada e prospetiva e com mecanismos que conjugam a 

flexibilidade do plano, para captar a mudança e se ajustar às dinâmicas da sociedade e do território, 

com a sua operacionalidade e execução no terreno, conferida tanto ao nível regulamentar - sem 

beliscar o princípio da segurança jurídica necessária à estabilidade do plano e do processo de 

planeamento -, como ainda em termos de orientações, projetos e ações concretos a concretizar sob 

uma perspetiva proactiva. 

 

De assinalar ainda que o tempo trouxe um quadro de referência jurídico e estratégico 

manifestamente distinto do que esteve na base do PDM95, tendo havido igualmente profundas 

alterações na sociedade ao nível político, filosófico, na economia, no território, no ambiente, no quadro 

concetual, técnico e tecnológico, além da disponibilidade da informação para trabalhar o e sobre o 

território e amadurecimento da experiência de planeamento, etc.. 

 

Com este pano de fundo o PDM de 2.ª geração do concelho de Silves, bem como o processo de 

revisão, rompe inevitavelmente com o PDM95 na abordagem que coloca ao território, na escala, nos 

conceitos utilizados, na dinâmica do processo, na forma e conteúdo, na técnica, nos princípios e 

metodologias preconizados para a gestão, ou mesmo no modo como se assume o planeamento e o 
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próprio PDM, ou na metodologia de elaboração, no envolvimento dos atores/participação pública, além 

das fontes e tecnologia a utilizar, etc..   

 

Os desafios com que nos deparámos foram grandes ao longo do processo e se, por vezes, provocaram 

desânimos, na maior parte das situações foram inspiradores e instigaram-nos a aprender, a melhorar e 

a focar-nos, colocando sempre uma forte ambição na revisão: 

 

1. com a vontade de marcar a diferença, produzindo um documento robusto tecnicamente e que 

refletisse a realidade do concelho e a vontade das pessoas para o que se possibilitou a forte 

participação pública ao longo de todo o processo, mantendo inclusive  “a porta sempre aberta”, 

para receberr e auscultar os atores locais, promovendo dinâmicas de grupos setoriais, 

realizando fóruns de auscultação com metodologias bottom-up, recebendo 

“pretensões”/sugestões (de imediato georreferenciadas, sempre que tal se aplicava), 

realizando inquéritos e entrevistas;  

2. com o entendimento de que o PDM é um instrumento do planeamento e que não deve ser 

confundido com este, com uma escala de abordagem, âmbito e alcance específicos e datado à 

data da elaboração, dinâmico no tempo e espaço e o único passível de possibilitar uma 

abordagem integrada sobre o território; 

3. com o entendimento de que o PDM, pela transversalidade temática, alcance e âmbito, pode 

marcar a diferença no ordenamento, no ambiente e no desenvolvimento do território, sendo o 

processo da elaboração, ou seja, o caminho, tão importante – porque prepara a fase seguinte –

como a meta a alcançar; 

4. assumindo o PDM como um instrumento de ordenamento e desenvolvimento, e não como um 

plano urbanístico, multisetorial, não exclusivamente centrado naquelas matérias nem nas 

propostas de urbanismo, como foi marcada a primeira geração de planos; 

5. assumindo uma visão sistémica e integrada sobre o território, apreendendo-o através do 

estudo da distribuição dos fenómenos que aí tomam lugar com as suas inter-relações; 

6. assumindo o planeamento como um processo apoiado por diversos instrumentos, dos quais o 

PDM, cuja eficácia e eficiência no tempo e espaço decorrem da sua flexibilidade para se 

ajustar à mudança com oportunidade, sem comprometer o equilíbrio entre a estabilidade 

jurídica e a flexibilidade do plano; 
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7. assumindo uma visão prospetiva sobre o território, depositando assim no futuro as raízes de 

ação do presente; 

8. através de uma grande proximidade ao território, conseguida com uma equipa permanente no 

terreno e agindo sob os princípios de subsidiariedade, co-responsabiliade e co-criação; 

9. com o apoio de ferramentas adequadas para levantamento, armazenamento e tratamento e 

disponibilização de informação geográfica (sistemas de informação geográfica), bem como em 

cartografia de base georreferenciada - com uma escala incomparavelmente mais adequada 

que a do PDM de primeira geração, passível de garantir todo o rigor na análise, nas propostas, 

na leitura e na interpretação a posteriori – e nas melhores técnicas de representação e análise 

de fenómenos geográficos; 

10. com uma equipa técnica residente e permanentemente afeta aos trabalhos, competente em 

razão do grosso das matérias abordadas, não obstante o necessário apoio especializado de 

técnicos externos ao serviço coordenador do projeto, em face de matérias específicas. 

 

Desta feita a ambição para o plano foi materializada em seis (6) grandes objetivos (capítulo I.2), 

nomeadamente, 1) gerar o conhecimento, 2) promover a competitividade, 3) garantir a flexibilidade, 4) 

fomentar a inovação, 5 estimular e garantir a participação, parceria e subsidiariedade, 6) promover a 

sustentabilidade. 

 

Contudo, não obstante uma ambição clarificada para o PDM e de reunidas as condições técnicas e 

materiais internas para a sua concretização, na conclusão do mesmo invade-nos simultaneamente um 

sentimento de realização e gratificação mas também alguma frustração e desilusão face ao 

afastamento de alguns resultados em relação ao estabelecido. Em relação aos primeiros, porque 

atingimos a meta estabelecida e sobretudo porque crescemos do ponto de vista técnico e pessoal com 

as aprendizagens recebidas através de muitos exercícios de liderança ativa oferecidos pelas 

infindáveis reuniões de trabalho internas e com múltiplas entidades. Em relação aos segundos, porque 

apesar de ser um PDM robusto nos conteúdos e forma, de um modo geral técnica e cientificamente 

equilibrado, transparente, flexível para ser manipulado e acedido, e uma excelente base para outros 

planos ou estudos de âmbito territorial e com excelente informação para uma monografia sobre o 

concelho, não é exatamente o que idealizámos, mas o Plano possível face ao contexto. De anotar 

ainda alguma tristeza por força do tempo passado, não sendo possível esquecer que a elaboração 

contou com a sua conclusão no ano de 2013 (quando foi sujeito e aprovado pela então Comissão de 
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Acompanhamento, mas cuja tramitação foi interrompida à data), e agora, no ano de 2020, quando 

finalmente foi sujeito à apreciação da 2.ª Comissão Consultiva e tramitado no sentido da sua aprovação 

pelos órgão competentes do Município. 

 

Para atingir os objetivos e a ambição não basta esforço e dedicação, procura do saber fazer e 

humildade para aprender, dominar a linguagem, metodologias e técnicas ou empreender dinâmicas de 

consenso com atores locais, Executivo ou com as entidades que acompanham o plano, ou um esforço 

de liderança pragmática e assertiva. O contexto da elaboração do (de um) PDM é mais vasto e esse 

impõe condições que se refletem na progressão dos trabalhos e na ambição e objetivos colocados.  

 

1. Salienta-se, em primeiro lugar, ainda que sem ordem substantiva, o quadro jurídico a equacionar 

na revisão do PDM: extenso, complexo, imbricado e ambíguo em muitas matérias. 

 

É extenso, complexo e imbricado atendendo à multiplicidade de matérias a equacionar e ponderar, 

regulamentadas juridicamente, muitas vezes de difícil articulação, constatando-se:  

 

a. uma excessiva sobreposição de diplomas e/ou instrumentos com fins idênticos que resultam em 

redundâncias temáticas, operativas, de alcance, destacando-se, e.g., a Reserva Ecológica Municipal 

(REN), Estrutura Ecológica Municipal (EEM) e Cartografia de Risco (fenómenos perigosos, incluindo a 

decorrente do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndio – SNDFCI  - e o plano municipal 

respetivo). De um modo geral não se coloca em causa a essência de cada um destes instrumentos e a 

sua bondade, mas a forma como se materializam e as suas inter-relações e sobreposições e 

ambiguidades que encerram. Também a avaliação ambiental de planos e projetos, vulgo avaliação 

ambiental estratégica (AAE), é questionável pelo alcance objetivo e consequência no quadro atual em 

que os planos são elaborados. Sobretudo quando, como aconteceu em Silves, há uma equipa interna 

integralmente responsável pela elaboração do plano e que ao longo desse processo, pondera as 

opções estratégicas – decorrente aliás em larga medida do Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

concelho (PEDS) elaborado a montante - antes de as assumir e concretizar. Além do mais, as opções 

estratégicas são ponderadas e concertadas com a perspetiva de transparência, enriquecimento e 

robustez, com uma multiplicidade de atores internos e externos. Assim, não obstante todo o rigor que 

se procurou introduzir na elaboração da AAE, parece-nos resultar num trabalho pouco consequente e 

até mesmo redundante; 
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b. incongruências entre instrumentos que resultam em dificuldades de articulação e tomadas de 

opções, fazendo arrastar no tempo discussões de interpretação e validação, podendo-se destacar e.g., 

as orientações para a qualificação do solo do PROT Algarve, particularmente no que concerne às 

“áreas de edificação dispersa” ao às regras de “gestão e ordenamento” na faixa terrestre de protecção 

costeira (PROT), ou a transposição das normas vinculativas dos particulares que constam dos Planos 

Especiais (agora programas) para o PDM, ou ainda a relação e integração do PMDFCI no PDM, sem 

prejuízo de muitas outras;  

 

c. ambiguidade intra ou entre diplomas, dando lugar a múltiplas interpretações que na prática se 

traduzem em entropias na execução dos trabalhos, discrepâncias na prática e execução de planos e do 

planeamento e desigualdades territoriais; no lado oposto estão outros diplomas cujo detalhe não deixa 

lugar à penetração da técnica, da ciência e da inovação acabando-se por “fazer por decreto” e não 

porque técnica e cientificamente é o mais correto. Mas a ambiguidade decorre também das múltiplas 

interpretações técnicas e temáticas que algumas entidades se permitem em face das solicitações que 

lhes são colocadas no exercício das suas competências no acompanhamento da elaboração do PDM, 

resultando mais vezes do que o desejado, em dificuldades em encerrar assuntos que parecem 

permanentemente em aberto;  

 

2. Além da legislação, e a par dela, sublinham-se as dificuldades relacionadas com o acompanhamento 

do PDM, nomeadamente pela Comissão Consultiva (CC), em concreto devido a ser muito extensa o 

que se traduz: 

 

a. numa grande diversidade de interesses que se sobrepõem e conjugam no mesmo espaço, muitas 

vezes divergentes (mesmo dentro do mesmo ministério) e de difícil compatibilização com a “boa 

prática” de planeamento e/ou de análise geográfica, do que resulta um plano de compromissos; 

 

b. numa multiplicidade de abordagens decorrentes tanto do objeto e competência de cada entidade 

como ainda dos conceitos de base, escalas e/ou fontes de trabalho utilizados, nem sempre de fácil 

concertação; 
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c. numa diversidade de disciplinas e técnicos com formações e experiências distintas, por vezes não 

vocacionadas para a abordagem integrada que a elaboração do PDM e prática do planeamento obriga 

- compreensivelmente orientados para as suas funções e objetos específicos do seu dia-a-dia; 

 

d. em múltiplos “entendimentos” de cada entidade sobre assuntos da sua tutela, complementares à 

legislação, não totalmente esclarecidos e transparentes e até questionáveis. 

 

 

Da legislação e do acompanhamento decorreram diversos estrangulamentos ao linear o 

desenvolvimento dos trabalhos, sendo de destacar, desde logo, as discussões basilares em torno dos 

critérios de qualificação do solo ou sobre as orientações do PROT relativas à delimitação de áreas de 

edificação dispersa ou da edificabilidade na faixa de proteção costeira, da rede hidrográfica a utilizar no 

PDM, as áreas a delimitar como povoamentos de sobreiro, a desarticulação do Plano Municipal de 

Defesa da Floreta Contra Incêndios e as propostas de Plano, critérios para a delimitação da REN 

sobretudo no que concerne às estratégicas de infiltração e de protecção e recarga de aquíferos, e 

áreas de elevados risco de erosão hídrica do solo, etc..  

 

Entendemos que no conjunto as discussões foram profícuas e enriquecedoras e os resultados 

positivos, mas nem atingidos com eficiência. Ficaram também pelo caminho importantes instrumentos 

preconizados que trariam maior inovação ao Plano e à dinâmica do território, destacando-se os 

Investimentos Estruturantes Municipais (uma figura concebida à escala municipal, à imagem dos 

investimentos estruturantes do PROT de escala regional, para acolher pequenos investimentos de 

natureza económica e social de âmbito local), ou ainda alterações relativas ao que o PROT enuncia 

onde claramente está obsoleto e carece de actualização.  

 

3. Há ainda que assinalar como estrangulamentos à elaboração do PDM, fatores relacionados com o 

ambiente interno do Município e em nosso entendimento decorrentes de uma incipiente cultura de 

planeamento e, por conseguinte, de valorização dos respetivos instrumentos e processos. Resultaram 

daqui, por vezes, dificuldades em conseguir um total apoio e acompanhamento atempado da revisão 

do PDM pelas diversas unidades orgânicas. Mesmo assim não poderemos deixar de destacar os 

contributos relativos à definição dos parâmetros urbanísticos, sobre património, abordagem histórica ao 
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concelho, ou mesmo na concretização de um logotipo. A todos um sincero obrigado pelo apoio e 

dedicação e por acreditarem na revisão do PDM de Silves.  

 

4. Por fim, mas não necessariamente o menos importante, não se pode deixar de enunciar as nossas 

limitações pessoais e da equipa. 

 

Em relação às primeiras sublinhamos que apesar de nos “sentirmos em casa” na elaboração de um 

PDM, este obriga sempre à integração de saberes de várias disciplinas, ainda que por vezes possam 

ser pontuais mas muito importantes. Como tal, reconhecendo o nosso alcance, o objetivo foi sempre de 

minimizar as insuficiências técnicas e compensá-las trabalhando com e a partir dos outros. Em relação 

à liderança, nos diversos sentidos que ela obriga, esta foi certamente umas vezes adequada noutras 

com insuficiências pois os momentos e as variáveis na elaboração do PDM foram muito heterogéneos 

e o sentido a aplicar mudava constantemente conforme os momentos.  

 

No que se refere à liderança no seio da equipa, estivemos atentos para melhorar ao longo do processo 

mas mais preocupados com o caminho do que propriamente com a meta, focalizando-nos assim mais 

com o crescimento do que com o objetivo, e tendo sempre como pano de fundo de que visão começa 

com uma pessoa mas só se pode realizar com a energia de muitas. E isso é (foi) para nós uma 

verdade absoluta. Por isso, ainda que certamente não estejamos isentos de erros ou críticas – que os 

autorreconhecemos – do ponto de vista da liderança procurámos internamente focalizar a nossa 

atenção na equipa e nas pessoas individuais, organizando trabalhos desde a base, clarificando 

objetivos e metodologias, delegando, dialogando, responsabilizando e criando espaços e momentos de 

enriquecimento da equipa e de cada técnico em particular, na medida das possibilidades que nos são 

oferecidas pelo trabalho da função pública. Em relação à liderança para o “exterior” da unidade 

orgânica, procurámos, ainda que nem sempre com sucesso, desenvolver influências no sentido de 

aprender, melhorar, provocar e aproveitar sinergias e ser mais eficientes. 

 

Relativamente às limitações da equipa é preciso assinalar que esta é constituída por pessoas 

diferentes, com conhecimentos e interesses diferentes e que andam a velocidades também diferentes. 

O esforço foi por isso no sentido de desencadear em todos a paixão pela partilha da mesma missão, 

incentivando à troca de saberes, ao diálogo e parceria com a lógica passada oportunamente a todos, 

de que uma “vela nada perde quando acende outra”, citando Thomas Jefferson, e que o que podemos 
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fazer sozinhos é apenas uma sombra perante o que podemos alcançar quando trabalhamos em 

parceria. Mesmo assim, foi inevitável deixar de notar, ao longo do percurso, desequilíbrios numa 

balança que doravante precisava de ser compensada, com o prejuízo do esforço redobrado de quem 

maior empenho apresentava. Mas, ao longo do caminho as barreiras foram-se dissipando com um 

envolvimento crescente dos colaboradores - talvez na medida do acreditar de cada um no projeto - e 

não obstante os ressaltos, o final foi muito compensador para todos através da cocriação. Deixamos a 

todos um forte e sincero agradecimento pelo trabalho desenvolvido e paciência para termos 

ultrapassado em conjunto as barreiras que se nos colocaram. 

 

O PDM é também um instrumento político no sentido em que cabe ao Executivo orientar Superiormente 

os trabalhos. Agradece-se assim ao Executivo, em particular à Presidente da Câmara, Dra. Rosa 

Palma, e especialmente ao Vereador Dr. Maxime Sousa Bispo pelo esforço empreendido 

acompanhando-nos nas últimas e derradeiras etapas da revisão do Plano, nomeadamente em reuniões 

que se multiplicaram com entidades para concertar e alinhar posições.  

 

Uma nota pessoal refere-se à nossa postura técnica e científica que nos faz estar prementemente a 

questionar resultados e o caminho que outros já percorreram, de modo a que não corramos o risco de 

trilhar os mesmos caminhos, pois eles conduzir-nos-ão invariavelmente onde outros já chegaram. E 

assim somos sempre instigados a não reagir apenas ao mundo mas a mudá-lo (ainda que na nossa 

pequenez), e a não ficar reféns e vítimas da “dependência do caminho”. Como tal, sabíamos que para 

alcançar a nossa ambição e elaborar um PDM com o alcance pretendido, teríamos que ter coragem 

para navegar em novos oceanos sem a linha de costa à vista. O resultado nem sempre foi atingido, 

mas fica a satisfação da tentativa e a esperança de que, inspirando-nos em F. Pessoa, com as pedras 

que ficaram no caminho e que todas guardarei, possa um dia construir um castelo. 

 

Agora que o PDM está elaborado, é preciso operacionaliza-lo no terreno, sendo que a produção dos 

seus efeitos dependerá muito da forma como é assumido, gerido e materializado, no tempo e espaço. 

Não substitui, todavia, nem o processo de planeamento, extensivo a si em larga medida e com o qual 

não deve ser confundido, nem a oportuna e competente tomada de decisão e liderança. 

 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xiv 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Comissão Consultiva (cfr. Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro). 

 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 

DGOT (1988) – CARTA Europeia do Ordenamento do Território; Lisboa. 

 

SARAIVA, M. (1995) – Gestão de corredores fluviais: o rio como paisagem no quadro do ordenamento 

do território; Dissertação para o Grau Académico de Doutor; UTL/ISA, Lisboa. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xv 

 

ÍNDICE ESTRUTURANTE DO PLANO 

 

Volume I – Âmbito e Enquadramento 

Caraterização 

Volume II – Território Biofísico. Do Clima à Geomorfologia e Hidrologia 

Volume III – Território Biofísico. Dos Solos, Ambiente e Recursos Naturais 

Volume IV – Território Biofísico. Dos Fenómenos Perigosos, Saúde e 

Segurança Pública 

Volume V – Demografia e Sócio Economia 

Volume VI – Do Uso do Solo às Linhas Estruturantes do Espaço 

Volume VII – Acessibilidades, Rede Urbana e Património 

  

Volume VIII – Do Estado a Uma Estratégia Para o Ordenamento e 

Desenvolvimento do Território 

Estado do 

Ordenamento do 

Território e Estratégia 

  

Volume IX – Planeamento e Ordenamento do Território 
Ordenamento e 

Condicionantes 

  

Volume X – Conformidade do PDM e sua Operacionalização 
Conformidade e 

Execução 

  

Volume XI – Regulamento Regulamento 

  

Volume XII – Avaliação Ambiental Estratégica 
Avaliação Ambiental 

Estratégica 

  

Volume XIII – Anexos - Fichas 

Anexos 

Volume XIV – Anexos - Metodologias e Dados Estatísticos 

Volume XV – Anexos - Relatório de Ruído 

Volume XVI – Anexos - Relatório de Ponderação 

Volume XVII – Anexos - Relatório Não Técnico 

Volume XVIII – Anexos - Relatório de Participação 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xvi 

 

ÍNDICE GERAL DO PLANO 

 

 Pág. 

VOLUME I – ÂMBITO E ENQUADRAMENTO  

Prólogo iv 

 PARTE I Âmbito do Plano Diretor Municipal de Silves 1 

 I.1. Introdução 2 

 I.2. Objetivos 3 

 I.3. Metodologia 6 

 I.4. Quadro legal e processo de elaboração 14 

 I.5. Quadro estratégico 20 

 PARTE II Concelho de Silves: História e Geografia 42 

 II.1. Enquadramento geográfico. Da União Europeia a Silves 43 

 II.2. Contextualização histórica 54 

VOLUME II – TERRITÓRIO BIOFISICO. DO CLIMA À GEOMORFOLOGIA E HIDROLOGIA  

 PARTE III Biofísica  

 III.1. Um olhar sobre o clima. De Portugal a Silves 1 

 III.2. Geomorfologia 71 

 III.3. Hidrogeologia 135 

 III.4. Hidrografia e hidrologia 151 

VOLUME III – TERRITÓRIO BIOFISICO. DOS SOLOS, AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS 

 

 III.5. Solos 1 

 III.6. Ambiente e recursos naturais 38 

VOLUME IV – TERRITÓRIO BIOFISICO. DOS FENOMENOS PERIGOSOS, SAÚDE E 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 III.7. Perigosidade e riscos tecnológicos, naturais e mistos 1 

 III.8. Saúde e segurança pública 79 

 III.9. Diagnóstico Biofísico 120 

VOLUME V – DEMOGRAFIA E SÓCIO ECONOMIA  

 PARTE IV Demografia e situação económico-social  

 IV.1. População e território 1 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xvii 

 

 IV.2. Atividade económica 32 

 IV.3. Condições sociais 156 

 IV.4. Diagnóstico socioeconómico 208 

VOLUME VI – DO USO DO SOLO ÀS LINHAS ESTRUTURANTES DO ESPAÇO  

 PARTE V Do Uso do Solo às Linhas Estruturantes do Espaço  

 V.1. Ocupação e uso do solo 1 

 V.2. Sistema de povoamento 16 

 V.3. Equipamentos 57 

 V.4. Infraestruturas 121 

VOLUME VII – ACESSIBILIDADES, REDE URBANA E PATRIMÓNIO  

 V.5. Acessibilidade e mobilidade 1 

 V.6. Hierarquia urbana 41 

 V.7. Diagnóstico do uso do solo às linhas estruturantes do espaço 57 

 PARTE VI Património  

 VI.1. O património no concelho de Silves. Do conhecimento à valorização 64 

VOLUME VIII – DO ESTADO A UMA ESTRATÉGIA PARA O ORDENAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 PARTE VII O Estado do Ordenamento do Território  

 VII.1. O estado do ordenamento do território. Os IGT 1 

 VII.2. O estado do ordenamento do território. Um diagnóstico síntese 75 

 PARTE VIII Uma Estratégia para o Ordenamento e Desenvolvimento do Território  

 VIII.1. Uma estratégia para o ordenamento e desenvolvimento do concelho de Silves 88 

VOLUME IX – PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 PARTE IX Planeamento e Ordenamento do Território  

 IX.1. Ordenamento do território em Silves 1 

 IX.2. Condicionantes ao uso do solo no concelho de Silves. As servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública 

206 

VOLUME X – CONFORMIDADE DO PDM E SUA OPERACIONALIZAÇÃO  

 IX.3. O PDM de Silves de 2.ª Geração. Conformidade com os IGT em vigor 1 

 IX.4. Dos mecanismos de gestão à operacionalização 47 

 PARTE X Notas Finais 141 

VOLUME XI – REGULAMENTO  



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xviii 

 

 PARTE XI Regulamento  

 XI.1. Regulamento do PDM de Silves 1 

VOLUME XII – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

 PARTE XII Avaliação Ambiental Estratégica  

 XII.1. Definição de Âmbito 1 

 XII.2. Relatório Ambiental 68 

 XII.3. Resumo Não Técnico 119 

VOLUME XIII – ANEXOS – FICHAS  

PARTE XIII Anexos 1 

 XIII.1. Ficha de conceitos 5 

 XIII.2. Fichas de bens culturais classificados e em vias de classificação 48 

 XIII.3. Fichas das novas ocupações urbanas 80 

VOLUME XIV – ANEXOS - METODOLOGIAS E DADOS ESTATÍSTICOS  

 XIII.4. Metodologia de elaboração da RAN 1 

 XIII.5. Metodologia de elaboração da REN 36 

 XIII.6. Metodologia de integração do conteúdo das normas dos PEOT 96 

 XIII.7.Metodologia da classificação e qualificação do solo 251 

 XIII.8. Ficha de dados estatísticos 281 

VOLUME XV – ANEXOS - METODOLOGIAS E DADOS ESTATÍSTICOS   

 XIII.9. Relatório de Ruído 1 

VOLUME XVI – ANEXOS – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO  

 XIII.10. Da ponderação dos contributos das entidades na 2CC 1 

VOLUME XVII – ANEXOS - RELATÓRIO NÃO TÉCNICO  

 XIII.11. Relatório não técnico 1 

VOLUME XVIII – ANEXOS - RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO  

 XIII.12. Da participação pública  1 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xix 

 

ÍNDICE DO VOLUME I 

 

  Pág. 

 Prólogo iv 

 Índice de matérias xix 

 Índice de figuras xx 

 Índice de quadros xx 

 Índice de gráficos xx 

   

   

 ÍNDICE DE MATÉRIAS  

Cap.  Pág. 

I ÂMBITO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SILVES 1 

I.1. Introdução 2 

I.2. Objetivos 3 

I.3. Metodologia 6 

I.4. Quadro legal e processual 14 

I.5. Quadro estratégico 20 

I.6. Bibliografia 33 

   

II CONCELHO DE SILVES: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 42 

II.1. Enquadramento geográfico. Da União Europeia a Silves 43 

II.1.1. Europa. Breve retrato 43 

II.1.2. Portugal. Um país de contrastes 45 

II.1.3. Algarve. O Oeste 49 

II.1.4. Silves. Um Concelho central 51 

II.2. Contextualização histórica 54 

II.3. Bibliografia 65 

   

   

   

   



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xx 

 

 ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura  Pág. 

I.2.1. Objetivos da revisão do PDM 3 

I.3.1. Princípios metodológicos do PDM 7 

I.3.2. Estrutura do PDM de Silves 11 

I.4.1. Procedimento da revisão do PDM 15 

I.4.2. Historial do processo de revisão do PDM 17 

I.5.1. Unidades territoriais do PROT Algarve 27 

I.5.2. Pilares estratégicos de desenvolvimento do concelho de Silves 30 

   

II.1. Enquadramento Geográfico Regional 48 

   

   

 ÍNDICE DE QUADROS  

Quadro  Pág. 

I.5.1. Enquadramento estratégico – sistema de gestão territorial 20 

I.5.2. Enquadramento estratégico – documentos de estratégia e outros 21 

I.5.3. Pilares estratégicos de desenvolvimento e respetivos objetivos estratégicos 30 

   

II.1.1. População ativa por setor de atividade, UE-27 44 

II.1.2. PIB per capita em PPC 45 

   

   

 ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico  Pág. 

II.1.1. Posicionamento relativo 53 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ÂMBITO DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DE SILVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 2 

 

 

I.1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Plano Diretor Municipal de Silves (PDM Silves), aprovado pela RCM n.º 161/95, de 4 de 

dezembro1, enquanto instrumento de gestão territorial integra e articula as orientações dos programas 

de âmbito nacional e regional, estabelecendo a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as 

opções de localização e de gestão dos equipamentos de utilização coletiva e as relações de 

interdependência com os municípios vizinhos, como estabelece o n.º 1, do artigo 95.º do RJIGT2. 

Constitui-se, deste modo, como um instrumento de referência para a elaboração dos restantes planos 

territoriais municipais assim como para o desenvolvimento das intervenções setoriais da administração 

do estado no território municipal (n.º 2, do artigo 95.º do RJIGT). 

 

Trata-se, portanto, de um instrumento determinante na promoção da atratividade, qualidade de vida, 

sustentabilidade e da competitividade municipal, no contexto das competências territoriais da autarquia, 

considerando as fortes dinâmicas do território e sociedade nos seus diversos domínios e escalas. 

 

Desde a sua aprovação, no ano de 1995, sofreu diversos processos de alteração, retificação e 

correções que tiveram como objetivo adequá-lo pontualmente, conforme os casos, à dinâmica territorial 

ou ultrapassar incongruências técnicas - de representação cartográfica, ilegibilidade gráfica, distorção 

de fonte e lacunas de representação, etc. - que acarretavam dificuldades na gestão e no ordenamento 

do território. Estas incongruências são também, per se, o reflexo de um instrumento obsoleto e 

inadaptado para responder às novas exigências territoriais e legais e contexto socioeconómico atuais, 

bem como de gestão e acesso ao plano e visão prospetiva para o território. 

 

Face a esta situação do PDM95 a Câmara Municipal de Silves deliberou, a 1 de agosto de 2005, dar 

início à sua revisão tendo, como tal, procedido à respetiva publicação e prosseguido com a fase de 

                                                
1 Correspondendo a sua versão atual ao disposto na Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho. Ver ainda a este respeito o capítulo VII.1. 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL 80/2015, de 14 de maio. 
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inquérito público prévio1. Não obstante, em face de outras prioridades, os trabalhos conducentes a dar 

prosseguimento revisão só foram desencadeados no início do ano 2010 e concluídos com a realização 

e aprovação da proposta de plano pela Comissão de Acompanhamento2, que se realizou no dia 28 de 

junho do ano de 2013. Ainda que concluída a proposta de plano, houve o intento de não dar 

prosseguimento à sua aprovação pelos órgãos competentes do Município com o fundamento de se 

amadurecerem matérias aí constantes. Decorreu daqui o que, para efeitos práticos, se designa como a 

“2.ª fase do processo de revisão do PDM de Silves”, que permitiu a sua efetiva conclusão, de onde 

resulta o PDM de 2.ª geração do concelho de Silves. 

 

 

 

I.2. OBJETIVOS 

 

 

O processo de revisão do PDM, entendido, à luz do RJIGT, como uma redefinição global do formato 

e estrutura do PDM95, assim como da estratégia e do modelo de desenvolvimento territorial 

preconizados, encerra 6 objetivos essenciais, como se pode ver na fig. I.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Edital n.º 214/2006, de 27 de abril de 2006. 
2 Designação do agora revogado, DL n.º 380/99, passando a tomar o nome de Comissão Consultiva, segundo o DL n.º 80/2015, de 14 de 
maio, que revogou o anterior. 

Figura I.2.1 

Objetivos da revisão do PDM 
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1. DO CONHECIMENTO 

Neste sentido, a revisão do PDM é entendida como uma oportunidade para apreender de forma 

integrada, sistémica e holística a realidade do concelho, enquadrando-o no contexto temporal e 

geográfico onde se insere. Numa palavra, constitui uma oportunidade para gerar conhecimento 

científico e técnico sobre o concelho tendo em vista a promoção do ordenamento do território. 

 

2. DA COMPETITIVIDADE 

O PDM, enquanto instrumento que define “o modelo de organização espacial do território municipal”, 

contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do território, assumindo-se como elemento 

determinante na atratividade e competitividade territorial e da sustentabilidade. Pretende-se assim 

estabelecer e concretizar um modelo de desenvolvimento e políticas que valorizem e potenciem o 

concelho de Silves no contexto regional, nacional e internacional. 

 

3. DA FLEXIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA  

Assumindo-se a flexibilidade e transparência como fatores facilitadores da gestão e da acessibilidade 

ao PDM, preconiza-se a criação de um instrumento flexível na utilização, manipulação, edição, 

avaliação e revisão. Para este fim muito contribui a sua elaboração integral em formato digital (vetorial  

e matricial), em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica), tendo em vista a sua “gestão” 

através de uma plataforma WebSIG, com o rigor da escala de base em que é elaborado (1: 10 000). 

 

4. DA INOVAÇÃO 

Pretende-se um PDM inovador: 

a. na forma como se aborda o território; 

b. nas propostas elaboradas que se pretendem integradas e audazes e que traduzam um 

compromisso entre a competitividade global do concelho pretendida e a sustentabilidade e bem 

estar da população; 

c. no pragmatismo que assenta no modelo territorial; 

d. por ser integralmente elaborado com informação cartográfica digital georreferenciada, em 

ambiente SIG; 

e. por ser desenvolvido numa ótica de gestão em ambiente WebSIG; 
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f. por equacionar um processo permanente de monitorização orientada para uma revisão 

sensivelmente a meio do período para o qual se prevê que se mantenha eficaz; 

g. pelas metodologias aplicadas na elaboração e conceitos que adota; 

h. por materializar orientações no âmbito do ordenamento do território em três domínios de ação 

fundamentais, acrescentando ao regulamento e ordenamento as orientações de projeto. 

Estas são o garante de uma maior dinâmica e pró-atividade do plano, na assunção de que o 

PDM é um instrumento e que, como tal, enquadra a realização de projetos que coloquem a 

estratégia no sentido da visão e objetivos assumidos. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO, PARCERIA E SUBSIDIARIEDADE 

 

Uma das bases fundamentais da revisão do PDM é a participação de modo a dar conteúdo prático aos 

princípios de participação dos cidadãos1 e subsidiariedade essenciais numa sociedade 

democrática. Deste modo, além dos períodos de participação pública previstos no RJIGT (inquérito 

público prévio e o período de discussão pública) e das garantias deixadas aos cidadãos da 

possibilidade de pronúncia em qualquer fase do processo, a revisão do PDM foi conduzida com 

intenso trabalho de campo junto da comunidade através da aplicação de inquéritos, realização de 

entrevistas, ações de participação sob a forma de fóruns e dinâmicas de grupo com uma 

abordagem do tipo bottom-up dirigidas a atores locais (e.g., Presidentes de Junta de Freguesia, 

empresários, produtores florestais, população em geral), Executivo e unidades orgânicas do Município. 

 

Desenvolveu-se ainda um espaço no site da Câmara dedicado à revisão do PDM, atualizado em tempo 

real, e dedicou-se outro para a colocação de questões ou apresentação de sugestões através de um 

email. O Município manteve também em aberto, permanentemente, a possibilidade de realização de 

reuniões com eventuais interessados. 

 

Deste modo, assume-se o PDM de Silves como um instrumento participado, e não hermético e 

fechado, com ganhos expressivos no envolvimento e co-responsabilização da população como sinais 

de reforço da governança, da consciência cívica e da iniciativa da sociedade civil2. 

 

                                                
1 Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (LBPSOTU), alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
2 Veja-se ainda a este respeito o capitulo XIII.12. 
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6. DA SUSTENTABILIDADE 

 

Um desenvolvimento sustentável é aquele que preconiza a satisfação das necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades 

(CMAD, 1987). O PDM é ancorado neste valor e princípio global e nos princípios da Agenda 21 Local 

que o materializam objetivamente, dando corpo ao princípio da solidariedade intra e intergeracional 

estabelecido LBPSOTU (alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º). 

 

A ambição no sentido da sustentabilidade no desenvolvimento está ainda apoiada num conjunto de 

outros princípios e valores, destacando-se: 

 

- sustentabilidade  - transparência, flexibilidade 

- acessibilidade e mobilidade para todos  - dinâmica 

- turismo acessível  - pró-atividade 

- design for all  - abordagem integradora, sistémica e holística do território 

- subsidiariedade  - competitividade 

- participação  - prospetiva 

- coresponsabilização  - estratégia 

- eficiência  - visão e ambição 

 

 

 

I.3. METODOLOGIA 

 

 

Na linha da ambição e dos objetivos do PDM, os princípios metodológicos assumiram um 

compromisso entre 4 vetores estratégicos (vd. fig. I.3.1), nomeadamente: 

 

1. a abordagem estratégica, na medida em que se sustenta numa visão prospetiva; 
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2. o entendimento do planeamento como processo, ao assumir a necessária articulação com os 

demais instrumentos no tempo e no espaço, apoiado numa abordagem sistémica e holística, e 

materializado através de uma permanente monitorização e avaliação; 

 

3. na abordagem temática transversal colocada, assumindo o território como o resultado de múltiplas 

inter-relações que se estabelecem entre os diversos fenómenos que aí ocorrem; 

 

4. no rigor cartográfico, fazendo uso das oportunidades oferecidas pelos SIG, e metodologias 

subjacentes, designadamente nas elevadas capacidade de armazenamento, análise e representação 

dos fenómenos geográficos, garantindo-se maior acuidade na informação, facilidades de leitura e 

análise devido à maior legibilidade gráfica e rigor posicional da informação, em relação ao PDM95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Paralelamente a estes princípios, o PDM teve como suporte metodológico um exaustivo trabalho 

de campo nas diversas temáticas que o integram, sempre precedido de métodos e técnicas de 

recolha e tratamento de informação geográfica e de estruturação de bases de dados relacionais 

georreferenciadas que permitiram desenvolver todo o PDM em ambiente SIG. Do trabalho de campo 

destaca-se o relacionado com a análise biofísica, riscos naturais, delimitação das condicionantes ao 

Figura I.3.1 

Princípios Metodológicos do PDM 
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uso do solo, especialmente da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional (RAN e REN, 

respetivamente), caraterização urbanístico-funcional, uso do solo, além da classificação e qualificação 

do solo tendo em vista garantir o maior rigor na análise e opções de ordenamento. Este foi sempre 

complementado com trabalho de gabinete dedicado ao tratamento, análise, discussão e sistematização 

da informação recolhida. 

 

6. Constituiu ainda base metodológica do PDM o recurso contínuo a fontes bibliográficas de 

diferentes naturezas, incluindo outros Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) atualizados com o 

objetivo de, respetivamente, garantir a utilização de conhecimentos não obsoletos e inovadores e 

poder absorver experiências emergentes e/ou de sucesso no panorama nacional e internacional. 

Com o PDM foi igualmente possível contribuir para a discussão e aprofundamento metodológico e 

técnico de algumas temáticas na área do ordenamento do território, já que durante o processo, além da 

sistematização e experimentação de técnicas, métodos e metodologias de tratamento e análise de 

informação geográfica (territorial) e de planeamento em particular, foram ainda elaborados artigos de 

reflexão técnica. 

 

7. Considerando o caráter essencialmente territorial dos trabalhos do PDM, assumiu-se como método 

primordial para análise da informação geográfica e como linguagem, a cartografia temática, sem 

prejuízo da utilização de outros métodos e técnicas (estatística, cartogramas, fotografias, etc.) sempre 

que tecnicamente mais oportuno. Do mesmo modo foi opção recorrer, sempre que possível, em 

“esquemas” de representação e sistematização de ideias ou processos técnicos (fluxogramas, 

diagramas) com ganhos efetivos na acessibilidade, apreensão e apresentação da informação. 

 

8. Do ponto de vista cartográfico, nos termos do DL n.º 193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi 

conferida pelo DL n.º 130/2019, de 30 de agosto, a cartografia a utilizar na elaboração dos planos 

territoriais de âmbito municipal deve estar atualizada (n.º 4 do artigo 15.º-A do DL n.º 193/95), com uma 

atualização mínima de 5 anos, de acordo com a alínea a) do n.º 5 do artigo 15.º-A do DL n.º 193/95, 

devendo ser oficial ou homologada (n.º 1 do artigo 15.º-A do DL n.º 193/95). 
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No caso do PDM de Silves a cartografia topográfica utilizada, e que serviu de suporte à 

elaboração da carta de base, corresponde à cartografia topográfica homologada1, elaborada com 

base na fotografia aérea do voo do ano de 2015 (DGT/IFAP), no sistema de referência PT-

TM06/ETRS89.  

 

9. De modo a completar, com rigor, a cartografia de base do plano, bem como a planta de ordenamento 

– limites ao regime de uso (vd. cap. IX.2), o PDM conta ainda com a rede de vértices geodésicos da 

Rede Geodésica Nacional (RGN) instalada no concelho de Silves, cedida pela competente DGT, 

igualmente no sistema de referência enunciado2.  

 

10. Serviu também de referência ao plano (imagens de apoio), a cartografia topográfica de imagem 

oficial, i.e., os ortofotomapas (resolução 0,5m), decorrente da cobertura de 2012 (DGT/IFAP), com base 

na qual se procedeu à atualização da ocupação do solo disponível no Município3, por processo de 

fotointerpretação, validação e completagem de campo. 

 

11. Foi ainda opção metodológica da equipa manter ao longo de todo o processo, uma estratégia de 

diálogo permanente com os diversos atores locais e entidades com interesses representados no 

concelho, incluindo a administração central, através de reuniões setoriais de acompanhamento. 

 

12. Como resultado e complemento desta metodologia, foi definida uma estrutura do PDM (fig. I.3.2) 

com partes interdependentes e complementares, sendo que da caraterização e diagnóstico resultaram 

as propostas de ordenamento e desenvolvimento, veiculadas nos principais instrumentos de gestão, 

i.e., o regulamento e a cartografia de gestão, e ainda em projetos/ações que não têm lugar 

naqueles dois e que no entanto permitem que o PDM se ultrapasse a si próprio no tempo, i.e., não se 

encerre de forma determinista nas plantas de gestão e regulamento. Refletem ainda a intensa e 

integrada reflexão que o PDM obrigou, complementando-o e conferindo-lhe maior extensão e 

operacionalidade que a escala e âmbito não permitem, sobretudo se entendermos o PDM da forma 

mais conservadora. 

 

                                                
1 Cartografia homologada por despacho de 07 de março de 2018, comunicada pelo ofício n.º S-DGT/2018/1201, de 09 de março, de 2018 
(referência n.º 65/DSGCIG-DGCart). 
2 Além da RGN, estão instaladas no concelho de Silves marcas de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico do Alta Precisão 
(RNGAP). Dadas as suas características a RNGAP será abordada em sede do cap. IX.1.13, para o qual se remete. 
3 Cuja primeira versão teve como fonte os ortofotomapas do ano de 2003 (CMS). 
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Os projetos e ações, desenvolvidos em sede da concretização da estratégia, são também para nós 

instrumentos do próprio processo de planeamento (integrado) e de gestão do território e que, como tal, 

sendo o PDM um instrumento chave desse, constitui o momento para a sua definição. São assim 

desenvolvidos em sede do PDM, porque este concretiza e assume formalmente uma visão, um 

caminho de ação e, por conseguinte, uma forma de lá chegar. Os projetos e ações acontecem assim 

no PDM porque operacionalizam a sua visão e estratégia para o desenvolvimento do território, 

contendo relações sistémicas com diversos domínios (aparentemente) sem relação numa abordagem 

descomprometida (e.g., com o regulamento de taxas e licenças, com o regulamento de urbanização e 

edificação, ou mesmo com o regulamento de numeração de polícia e toponímia, com a gestão da rede 

viária, com projetos de execução de grande escala ou mesmo com o programa de ação cultural, entre 

muitos outros exemplos que poderiam ser citados). 

 

O PDM não poderá pois isentar-se e perder a oportunidade de definir, ainda que sem caráter 

determinístico, já que este não substituirá em absoluto a decisão e com o maior alcance possível, a 

forma de se operacionalizar, o mesmo será dizer, de materializar no terreno a sua visão para o 

desenvolvimento territorial, complementando o regulamento e a cartografia de gestão. 

 

13. A avaliação ambiental estratégica (AAE), como consagra o DL n.º 232/2007, de 15 de junho1 e o 

RJIGT, foi desenvolvida ao longo de todo o processo de revisão do PDM e para a qual foram 

fundamentais alguns momentos de brainstorming internos, criação de dinâmicas de grupo e fóruns de 

participação com diversos atores. 

 

 

A estrutura do PDM, como se vê na fig. I.3.2, decompõe-se assim informalmente em quatro (4) 

grandes partes fundamentais inter-relacionadas: 

 

1. a primeira parte, é a de caraterização e diagnóstico, enformada por uma abordagem aos mais 

diversos fenómenos - físicos, ambientais, socioeconómicos, demográficos, urbanos, entre outros - que 

tomam lugar no concelho e que lhe conferem cunho, identidade e condições para o desenvolvimento 

territorial; 

 

                                                
1 Na sua atual redação. 
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2. a segunda parte é essencialmente orientada para as propostas de planeamento, ordenamento e 

desenvolvimento do território. Concretiza-se aqui e amadurece-se a estratégia para o desenvolvimento 

- que decorre do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Território (PEDS) (CMS/DPTIG, 2009), 

concretizam-se as propostas de ordenamento e desenvolvimento, terminando-se com um capítulo 

integralmente direcionado à operacionalização e gestão do PDM; 

 

3. a terceira parte consubstancia-se na AAE, desenvolvida numa relação de estrita reciprocidade com 

as partes anteriores; 

 

4. a quarta parte integra os principais instrumentos de operacionalização e gestão do Plano, 

designadamente, o regulamento, a cartografia de gestão1, bem como orientações de projetos e 

ações que não têm lugar em sede de regulamento e/ou de propostas de ordenamento. 

 

Em complemento (vd. fig. I.3.2) o PDM de Silves é ainda enformado por anexos, tais como: 

 

a. fichas de conceitos utilizados no plano; 

b. fichas dos bens culturais classificados e em vias de classificação; 

c. fichas dos compromissos urbanísticos; 

                                                
1 Ou seja, as plantas de ordenamento e de condicionantes. 

Figura I.3.2 

Estrutura do PDM de Silves 
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d. metodologia de delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

e. metodologia de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

f. metodologia de transposição das normas dos planos especiais; 

g. metodologia da classificação e qualificação do solo; 

h. ficha de dados estatísticos, de acordo com o modelo disponibilizado pela DGT; 

i. relatório do ruído na versão original (dBLab, 2018); 

j. relatório de ponderação da concertação efetuada com as entidades representativas dos interesses 

a ponderar, concretamente a decorrente da 2.ª Comissão Consultiva; 

k. relatório não técnico; 

l. relatório de participação pública. 

 

Nesta estrutura, como se verificará em texto, as temáticas centrais estão numeradas com recurso a 

numeração romana e os capítulos que as integram em árabe, sendo que o texto dos relatórios é 

sempre acompanhado por diversos elementos gráficos e alfanuméricos (mapas, fotografias, gráficos ou 

tabelas), procurando tornar mais apelativa e fácil a comunicação. Todos os elementos de apoio ao 

texto são numerados sequencialmente dentro do capítulo onde estão integrados, na ordem em 

que são citados, antecedendo ao número que lhe é próprio a parte e o respetivo capítulo. Deste modo 

é fácil de perceber, e.g., que a fig. I.3.2 corresponde à figura 2 do capítulo 3 da parte I. 

 

Do ponto de vista material o PDM é organizado em 18 volumes: 

 
- o primeiro volume, é o volume introdutório que integra o âmbito e o enquadramento histórico e 

geográfico; 

- o segundo volume reúne parte da análise biofísica, integrando em concreto o clima, a geomorfologia, 

a hidrogeologia e a hidrografia e hidrologia; 

- o terceiro volume corresponde ainda à análise biofísica e integra os relatórios de caraterização e 

diagnóstico referentes aos solos e ao ambiente e recursos naturais; 

- o quarto volume completa a análise biofísica com os relatórios de perigosidade e riscos tecnológicos, 

naturais e mistos, saúde e segurança públicas e o diagnóstico de toda análise biofísica; 

- o quinto volume é dedicado à análise demográfica, socioeconómica, das condições sociais e 

respetivo diagnóstico; 
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- o sexto volume, referente às linhas estruturantes do espaço integra a análise à ocupação do solo, 

sistema de povoamento, equipamentos e infraestruturas; 

- o sétimo volume, conclui a análise às linhas estruturantes do espaço, com os relatórios de 

acessibilidade e mobilidade, hierarquia da rede urbana e diagnóstico e integra ainda o património, na 

sua perspetiva natural, sociocultural e histórico arqueológica; 

- o oitavo volume, com uma natureza de diagnóstico introdutória ao ordenamento, integra o estado de 

ordenamento do território, um diagnóstico síntese e a definição da estratégia de desenvolvimento 

territorial; 

- o nono volume, referente ao planeamento e ordenamento do território integra a proposta de 

ordenamento e a identificação das condicionantes; 

- o décimo volume corresponde à análise da conformidade com os restantes IGT, à definição das 

regras de gestão e operacionalização do plano e às notas finais; 

- o décimo primeiro volume corresponde ao regulamento do plano e respetivos anexos; 

- o décimo segundo volume corresponde à avaliação ambiental estratégica, integrando a definição de 

âmbito, o relatório ambiental e o respetivo resumo não técnico; 

- o décimo terceiro volume corresponde ao primeiro volume de anexos integrando as fichas de 

conceitos, de património (bens culturais) e dos compromissos urbanísticos; 

- o décimo quarto volume integra os anexos metodológicos e de dados estatísticos do plano, em 

concreto as metodologias de elaboração da RAN e da REN, de transposição das normas dos planos 

especiais e da classificação e qualificação do solo e a ficha de dados estatísticos; 

- o décimo quinto volume integra o relatório de ruído; 

- o décimo sexto volume integra o relatório de ponderação dos contributos das entidades 

representativas dos interesses a ponderar, com particular destaque para a concertação efetuada no 

âmbito e posteriormente à realização da 2.ª Comissão Consultiva; 

- o décimo sétimo volume corresponde ao relatório não técnico do plano; 

- o décimo oitavo volume integra o relatório de participação pública, que dá conta do procedimento 

contínuo de participação pública e transparência, com destaque para os contributos da discussão 

pública e sua ponderação. 
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I.4. QUADRO LEGAL E PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

 

 

O PDM é um plano territorial de âmbito municipal que integra o sistema de gestão territorial, cujos 

princípios e objetivos são definidos na LBPSOTU. A sua concretização traduz-se, de entre outros 

diplomas, no RJIGT (DL n.º 80/2015, de 14 de maio) que desenvolve as bases da política pública de 

solos, de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos 

nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do 

solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

 

De destacar ainda os diplomas (decretos regulamentares e portarias) que concretizam, desenvolvem e 

complementam as disposições do RJIGT, nomeadamente, referente aos conceitos técnicos1, à 

cartografia2 ou aos critérios de classificação e qualificação do solo3 e a constituição, composição e 

funcionamento da comissão consultiva4. Outros diplomas a destacar complementares que promovem a 

articulação de políticas ou que são de natureza setorial, são, e.g., a lei de bases do património5, o 

regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola6, o regime jurídico da RAN7 ou a lei da 

água8, entre outros9. 

 

O PDM é um instrumento de natureza técnico-científica e administrativa atendendo ao seu caráter 

regulamentar, vinculativo dos particulares e das entidades públicas (n.º 2 do artigo 46.º da LBPSOTU) 

pelo que o processo de elaboração/revisão obedece a um quadro legal próprio10 (vd. fig. I.4.1). 

 

O processo de revisão é longo e reveste-se de alguma complexidade atendendo às diversas fases que 

encerra e dinâmica que essas introduzem, devidamente tipificadas no RJIGT (figura I.4.1), sendo que o 

                                                
1 DR n.º 5/2019, de 27 de setembro. 
2 DL n.º 193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi conferida pelo DL 130/2019, de 30 de agosto. 
3 DR n.º 15/2015, de 19 de agosto. 
4 P n.º 277/2015, de 10 de setembro. 
5 Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 
6 DL n.º 269/82, de 10 de julho na redação que lhe foi conferida pelo DL 169/2005, de 26 de setembro. 
7 DL n.º 73/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi conferida pelo DL 199/2015, de 16 de setembro. 
8 Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 130/2012, de 22 de junho, que transpôs para a ordem 
jurídica nacional a Diretiva Quadro Água 200/60/CE, de 23 outubro. 
9 Como sejam, e.g., DL n.º 232/2007, de 15 de junho, na redação conferida pelo DL n.º 58/2011, de 4 de maio que estabelece o regime a 
que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente; o DL n.º 309/2009, de 23 de outubro, na 
redação conferida pelo DL n.º 265/2012, de 28 de dezembro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de 
interesse cultural, e o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda; DL n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, na redação conferida pelo DL n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
10 Em referência ao RJIGT e demais legislação complementar. 
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processo de revisão do PDM de Silves teve início formal a 31 de agosto de 2005 com a deliberação de 

aprovação dos fundamentos técnicos, objeto de publicação através do Edital n.º 214/2006 de 27 de 

abril de 2006 (DR 82, 2.ª série) (fig. I.4.1). Esta deliberação determinou ainda o início do período de 

inquérito público prévio, que decorreu de 27 de abril a 28 de julho de 2006 (fig. I.4.1). 

 

O processo prosseguiu posteriormente condicionado devido a fortes estrangulamentos que se 

prenderam com prioridades colocadas noutros projetos, sensivelmente até final de 2009, início de 

20101. Nesta altura foram reunidas as condições para a revisão do PDM ser conduzida com prioridade, 

como aconteceu (vd. fig. I.4.2). 

 

 

 

Até aí os trabalhos relacionados com a elaboração do PDM foram pontuais e prenderam-se com: 

                                                
1 Refere-se em concreto à elaboração do Plano de Urbanização de Silves, à alteração do PDM para o sítio do Escolar e Zona Poente de 
Alcantarilha, à alteração por adaptação do PDM ao PROT Algarve e à alteração do Plano de Urbanização do Morgado da Lameira, ao 
acompanhamento de todo o processo da rede elétrica nacional (Vale Fuzeiros), à elaboração/acompanhamento do Plano Estratégico do 
Arade (PEA), entre outros que não permitiram uma dedicação exclusiva da equipa à revisão do PDM. De salientar igualmente 
estrangulamentos internos relacionados com a carência de recursos humanos em áreas temática particulares (Arquitetura, Arqueologia e 
Direito), dificuldades no acesso a alguma informação relevante tutelada por outras unidades orgânicas, para citar apenas os mais 
importantes. 

Figura I.4.1 

Procedimento da revisão do PDM 
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1. a promoção de ações de participação pública (fóruns de participação no âmbito da Agenda 21 

Local/definição de estratégia, flyers, consulta com trabalho de campo ao Srs. Presidentes de Junta, 

consulta a atores locais diversos, etc.); 

2. a elaboração do PEDS (CMS/DPTIG, 2009), assumido como um pilar estratégico do PDM; 

3. o desenvolvimento de trabalho de campo pontual e recolha e tratamento de informação 

(cartográfica e alfanumérica); 

4. a constituição da Comissão de Acompanhamento (CA). 

 

Após o arranque efetivo dos trabalhos, no início do ano de 2010, foi desenvolvida e concertada a 

proposta de definição do âmbito da avaliação ambiental estratégica1, com o competente 

acompanhamento do processo pela Comissão de Acompanhamento (CA), constituída e publicada pelo 

Aviso n.º 22031/2009, de 9 de dezembro (vd. fig. I.4.2), e através de reuniões setoriais, ancoradas na 

plataforma eletrónica de partilha de informação (PEPI), então criada internamente para agilizar e 

otimizar a troca de informação e acompanhamento da revisão do PDM. 

 

A 23 de janeiro de 2012, atendendo ao progresso dos trabalhos, realizou-se a primeira reunião da 

comissão de acompanhamento (1.ª CA), com os conteúdos da primeira e segunda reunião previstos 

na P n.º 1474/2007, de 16 de novembro2. Na sequência desta CA, foram ponderados os contributos e 

elaborada a proposta preliminar de plano, em concertação com as entidades com interesses 

ambientais representados, e realizada, a 28 de janeiro de 2013, a 2.ª reunião da CA com vista à sua 

apreciação, da REN e do Relatório Ambiental. Depois de concertadas as sugestões apresentadas 

pelas entidades aquando da 2.ª CA, a proposta de plano foi sujeita à conferência de serviços na 3.ª 

reunião da CA em 28 de junho de 2013 (vd. fig. I.4.2) e aprovada, lendo-se na respetiva ata que “as 

matérias a submeter a reformulação (…) são de reduzida relevância (…) podendo o processo 

prosseguir a tramitação prevista no RJIGT”. A CA foi, como consequência, extinta. 

 

A possibilidade do PDM prosseguir para a fase de aprovação, nos termos da Lei, não veio, contudo, a 

ocorrer por opção do Executivo que tomou posse no decorrente das eleições de 29 de setembro do ano 

                                                
1 Com o enquadramento do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação. Esta concertação decorreu com as entidades que 
integram a CA e atores relevantes na matéria em causa (Associações locais de desenvolvimento, como seja a In Loco, Vicentina ou 
Almargem, entre outras). De salientar ainda diversas sessões de participação e dinâmicas de grupo com os atores internos do Município. 
2 Entretanto revogada pela P n.º 277/2015, de 10 de setembro. 
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de 2013, do que resultou um período de ponderação e avaliação interna da proposta de plano, ao 

que se seguiu, uma “2.ª fase” de elaboração marcada com a constituição e publicação de uma nova 

Comissão de Acompanhamento (CA) (Aviso (extrato) n.º 10999/2014, de 2 de outubro)1, para 

garantir o acompanhamento desta fase dos trabalhos (vd. fig. I.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do período e da ponderação efetuada internamente e da mudança legislativa que aconteceu2, decorreu 

a necessidade de uma adaptação da proposta de plano de 2013, da qual resultou o PDM de Silves de 

segunda geração. De entre as principais alterações introduzidas destaca-se, nomeadamente: 

1. a integração no plano de cartografia de base atual e homologada (como enunciado no capitulo I.3); 

2. a revisão de conteúdos relacionados com a cartografia de base, destacando-se o modelo digital de 

terreno e informação estritamente relacionada, como seja, uso do solo, cálculos hidrológicos e a 

Reserva Ecológica Nacional (REN)3, entre outros; 

3. a revisão da classificação e qualificação do solo e pontualmente de alguns parâmetros 

urbanísticos, da relação e articulação com os Planos Especiais de Ordenamento do Território1, 

                                                
1 Nos termos do artigo 20.º da P n.º 1474/2007, de 16 de novembro, retificada pela Retificação n.º 1-C/2008, de 15 de janeiro. 
2 No decurso deste processo o quadro legal de ordenamento do território foi significativamente alterado, destacando-se principalmente a 
publicação da LBPSOTU, do RJIGT, do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, do DL n.º 130/2019, de 30 de agosto, que 
alterou o DL n.º 193/95, de 28 julho, do Aviso n.º 11918/2019, de 24 de julho, e da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro (estabelece a 
constituição e composição da Comissão Consultiva). 
3 A REN que constava na proposta de plano de 2013, fora elaborada ao abrigo do regime transitório previsto no artigo 41.º do Regime 
Jurídico da REN (RJREN), DL 166/2008, de 22 de agosto, na redacção então conferida pelo DL n.º 239/2012, de 2 de novembro. Foi 
então revista nos termos do RJREN, na redação atual conferida pelo DL n.º 124/2019, de 28 de agosto, e atendendo ao quadro 
estabelecido pelas orientações estratégicas da REN (OEREN), aprovadas pela RCM n.º 81/2012, de 3 de outubro, rectificada pela 
Declaração de Rectificação DR n.º 71/2012, de 30 de novembro, na redacção atual conferida pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de 
Setembro. As tipologias da REN que sofreram especial alteração com a evolução do RJREN foram sobretudo ao momento designadas 
por “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, as “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” 
(AEREHS) e “áreas de instabilidade de vertentes (AIV). 

Figura I.4.2 

Historial do Processo de revisão do PDM 
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bem ainda como dos mecanismos de execução, programação e regime económico-financeiro do 

PDM em consequência e consonância com o novo quadro legal; 

4. a revisão integral do conteúdo legal relacionado com a LBPSOTU e RJIGT e demais legislação que 

entrou recentemente em vigor; 

5. o aprofundamento e reponderação do âmbito de aplicação de uma norma no regulamento 

conducente à regularização de ocupações urbanas; 

6. a alteração da proposta de delimitação da Reserva Agrícola Nacional em função das necessidades 

de reclassificação do solo e de regularização de ocupações urbanas, em concertação com as 

entidades competentes em razão da matéria. 

 

De entre as alterações efetuadas, no que concerne ao procedimento, a Câmara Municipal de Silves 

deliberou a 23 de setembro de 20152 proceder a um aditamento da deliberação de início do 

procedimento, determinando o prazo de 18 meses para a conclusão da elaboração da revisão do PDM, 

prorrogável, por uma única vez, por um período máximo igual. A CMS deliberou igualmente aprovar o 

Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT), sujeitando-o a um período de 

discussão pública3 e submissão à Assembleia Municipal. 

 

No decorrente da publicação da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro4, em concertação com a 

CCDR Algarve, foi constituída a Comissão Consultiva (CC) da segunda fase da revisão do PDM, 

publicada através do Aviso (extrato) n.º 15128/2016, de 2 de dezembro. 

 

Com o decurso da elaboração da proposta de revisão do PDM de Silves, a Câmara Municipal de Silves 

deliberou, a 23 de abril de 2018, prorrogar o prazo para a elaboração da revisão do PDM de Silves, por 

mais 18 meses, e publicada pelo Aviso n.º 6114/2018, de 09 de maio, com efeitos retroagidos à data de 

16 de março de 2018. 

 

Na senda da continuidade do PDM, dando um passo fundamental no processo conducente à sua 

aprovação, a Câmara Municipal de Silves deliberou, em 27 de agosto de 2018, “(…) aprovar a proposta 

de revisão do PDM de Silves na sua versão para concertação com as entidades, e proceder ao envio 

                                                                                                                                                   
1 Cuja designação, nos termos do atual quadro legal do ordenamento do território, passa para Programas Especiais. 
2 Publicado pelo Aviso n.º 11349/2016, de 15 de setembro. 
3 Que decorreu de 1 de outubro a 11 de novembro de 2015. 
4 Regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração e da revisão PDM. 
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da (…) proposta para a CCDR Algarve”. Foi assim convocada e realizada, em 2 de outubro de 2018, a 

1.ª reunião plenária da Comissão Consultiva (1CC) da revisão do PDM de Silves, na sequência da qual 

se seguiu uma fase de concertação com as entidades em face dos contributos prestados, e 

amadurecidos os trabalhos em conformidade e em respeito pelo quadro legal que entretanto foi 

sofrendo alterações. 

 

Em virtude destes desenvolvimentos, e atendendo ao termino do prazo estabelecido para a conclusão 

do procedimento, o Município de Silves deliberou1, a 14 de outubro de 2019, proceder à reabertura do 

procedimento de revisão do PDM, salvaguardando todos os atos praticados e fixando um prazo de 10 

meses para a sua conclusão. 

 

Neste contexto, tendo concertado e integrado os contributos da 1CC, foi elaborada a proposta de plano 

a apresentar à 2CC. Assim, a Câmara Municipal de Silves deliberou a 25 de novembro de 2019 aprovar 

a proposta de revisão do PDM remetendo-a para a CCDR Algarve a fim de que fosse agendada e 

convocada a 2CC. Esta veio a realizar-se a 16 de janeiro de 2020, à qual se seguiu um período de 

concertação setorial das matérias ainda pendentes, a emissão do parecer final da CCDR Algarve2 e a 

elaboração da versão do plano a submeter a discussão pública. Esta versão foi aprovada por 

deliberação da Câmara Municipal de Silves a 27 de julho de 2020, publicada pelo aviso n.º 11876/2020, 

de 13 de agosto de 2020, de onde resultou que a discussão pública do plano decorreu de 19 de agosto 

a 30 de setembro de 2020. 

 

Entretanto, atendendo à situação excepcional de calamidade pública provocada pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, e no consequente quadro legal3 de suspensão de 

procedimentos administrativos, o prazo de conclusão do procedimento de revisão do PDM de Silves foi 

prorrogado, por deliberação da Câmara Municipal de Silves de 27 de julho de 2020, por mais três 

meses, ou seja, a partir do dia 11 de Outubro de 2020 até ao dia 10 de janeiro de 2021. 

 

Findo o período de discussão pública foi elaborado o relatório de ponderação da participação pública 

(vd. cap. XIII.12) e a versão final do plano que agora se apresenta. 

 

                                                
1 Deliberação esta que veio a ser publicada pelo Aviso n.º 17538/2019, de 04 de novembro. 
2 Ofício n.º S00368-202001-ORD, de 30 de janeiro de 2020. 
3 De entre outros destacamos, para o efeito, o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março e suas alterações. 
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I.5. QUADRO ESTRATÉGICO 

 

 

Enquanto instrumento que vincula uma estratégia de base territorial para o desenvolvimento do 

concelho de Silves, o PDM integra e articula as orientações, particularmente de natureza estratégica, 

dos programas nacional e regional e constitui um instrumento de referência para o desenvolvimento 

das intervenções setoriais. Do mesmo modo, e no contexto da LBPSOTU e do RJIGT, o PDM integra 

as disposições com incidência urbanística dos programas especiais vinculativas dos particulares. É 

neste contexto que é identificado o Quadro de Referência Estratégico fundamental1 a equacionar no 

PDM nos quadros I.5.1 e I.5.2. 

 

 

 

 

A análise de cada um deles será efetuada ao longo do plano, em função da sua especificidade. Dedica-

se agora atenção específica aos principais instrumentos de estratégia: PNPOT, PROT e PEDS, 

atendendo à sua relevância estruturante no PDM. 

 

 

 

                                                
1 Ver a este respeito o Quadro de Referência Estratégico da Avaliação Ambiental (Cap. XII.1). 

Quadro I.5.1 

Enquadramento Estratégico – Sistema de Gestão Territorial 

Natureza Designação 

Programa Nacional Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Programas Especiais 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Burgau / Vilamoura 

Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do Arade 

Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca 

Programas Setoriais 

Plano Rodoviário Nacional 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH RA) 

Programas Regionais Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) 
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Quadro I.5.2 

Enquadramento Estratégico – Documentos de Estratégia e outros 

Documentos de Estratégia 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPic) 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2015) 

Estratégia Nacional para as Florestas 

Estratégia Nacional para o Mar (2013/2020) 

Estratégia Nacional para a Habitação (2015/2031) 

Estratégia Nacional para o Ar (ENAR 2020) 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 

Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020) 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas PETI3+ (2014/2020) 

Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves (PEDS) 

Estratégia Europa 2020 – A Estratégia para o Crescimento 

Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI 2020) 

Estratégia Regional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3 Algarve 14/20) 

Estratégia para a Prevenção e Controlo Integrado de Poluição 

Estratégia para o Turismo 2027. 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Outros Programas e Políticas 

Convenção Europeia da Paisagem 

Plano Nacional da Água 

Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP) 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) 

Programa de Desenvolvimento Rural (2014/2020) 

Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (2012-2017) 

Plano Nacional de Saúde (2012/2016) 

Portugal 2020 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (2014-2020) 

Compromisso para o Crescimento Verde 

Plano Nacional da Água 

Programa Nacional para o uso eficiente da Água (Implementação 2012-2020) 

Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 (Cresc Algarve) 

Pacote Mobilidade 

Plano para a Promoção da Bicicleta e outros modos de transporte suaves 

V Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e não discriminação 2014-2017 

Regime Excecional para a Reabilitação Urbana 

Programa Nacional de Turismo de Natureza 
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1. DO PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

 

O PNPOT1 estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional e 

consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais programas e planos 

territoriais (artigo 30.º do RJIGT). Neste âmbito, são assumidos 5 desafios territoriais (subdivididos 

em 15 opções estratégicas de base territorial) a que a política de ordenamento do território deverá dar 

resposta nas próximas décadas: 

1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

1.1. Valorizar o capital natural 

1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 

1.3. Aumentar a resiliência socioecológica 

2. Promover um sistema urbano policêntrico 

2.1. Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e 

competitividade externa 

2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural -urbana como fator de coesão interna 

2.3. Promover a qualidade urbana 

3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços 

de interesse geral 

3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de 

globalização 

3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço 

4. Reforçar a conetividade interna e externa 

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 

4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 

4.3. Dinamizar as redes digitais 

5. Promover a governança territorial 

5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível 

5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 

5.3. Aumentar a Cultura Territorial 

 

                                                
1 Lei 99/2019, de 05 de setembro. 
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Estes desafios são traduzidos para o Modelo Territorial, “contribuindo para aumentar a capacidade de 

resiliência dos diferentes territórios num quadro de coesão territorial” (PNPOT). Assim o modelo 

“estabelece um compromisso de organização do território reconhecendo o valor dos recursos e da 

diversidade territorial e antevendo a necessidade de adaptação às mudanças críticas emergentes”, 

apoiando-se em cinco sistemas territoriais fundamentais — o Sistema Natural, o Sistema Urbano, o 

Sistema Social, o Sistema Económico e o Sistema de Conetividade. 

 

O programa de ação do PNPOT, respondendo às opções estratégicas inerentes aos desafios 

territoriais e visando concretizar o Modelo Territorial esquematizado, assume 10 compromissos que 

traduzem as ideias fortes das apostas de política pública para a valorização do território e para o 

reforço das abordagens integradas de base territorial: 

1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades 

2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica 

3. Adaptar os territórios e gerar resiliência 

4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material 

5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural 

6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação 

7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território 

8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade 

9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos 

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT 

 

Estes compromissos são operacionalizados no quadro de 5 Domínios de Intervenção, aos quais se 

faz corresponder medidas de ação: 

 

D1 Domínio Natural, que concorre para a otimização e a adaptação, dinamizando a apropriação e a 

capitalização dos recursos naturais e da paisagem, que incorpora as seguintes medidas de ação: 

1.1 Gerir o recurso água num clima em mudança 

1.2 Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício 

1.3 Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial 

1.4 Valorizar o território através da paisagem 

1.5 Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e mineiros 
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1.6 Ordenar e revitalizar os territórios da floresta 

1.7 Prevenir riscos e adaptar o território à mudança climática 

1.8 Valorizar o Litoral e aumentar a sua resiliência 

1.9 Promover a reabilitação urbana, qualificar o ambiente urbano e o espaço público 

 

D2 Domínio Social, que concorre para a educação, qualificação e a inclusão da população e o acesso 

aos serviços públicos e de interesse geral, que incorpora as seguintes medidas de ação: 

2.1 Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica 

2.2 Promover uma política de habitação integrada 

2.3 Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de acesso 

2.4 Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar às transformações socioeconómicas 

2.5 Melhorar a qualidade de vida da população idosa e reforçar as relações intergeracionais 

2.6 Reforçar o acesso à justiça e a proximidade aos respetivos serviços 

2.7 Promover a inclusão social, estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as redes de 

apoio de proximidade 

2.8 Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas 

2.9 Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão sociocultural 

2.10 Promover a digitalização, a interoperabilidade e a acessibilidade aos serviços públicos e de 

interesse geral 

 

D3 Domínio Económico, que concorre para a inovação, a atratividade e a inserção de Portugal nos 

processos de globalização, aumentando a circularidade da economia, que incorpora as seguintes 

medidas de ação: 

3.1 Reforçar a competitividade da agricultura 

3.2 Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural 

3.3 Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 

3.4 Valorizar os ativos territoriais patrimoniais 

3.5 Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços 

3.6 Promover a economia do Mar 

3.7 Qualificar o emprego e contrariar a precariedade no mercado de trabalho 

3.8 Desenvolver ecossistemas de inovação de base territorial 

3.9 Reindustrializar com base na Revolução 4.0 
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3.10 Reforçar a internacionalização e a atração de investimento externo 

3.11 Organizar o território para a economia circular 

3.12 Promover a competitividade da silvicultura 

 

D4 Domínio da Conetividade, que concorre para o reforço das interligações, aproximando os 

indivíduos, as empresas e as instituições, através de redes e serviços digitais e de uma mobilidade que 

contribui para a descarbonização, que incorpora as seguintes medidas de ação: 

4.1 Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia 

4.2 Otimizar a conetividade ecológica nacional 

4.3 Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade no acesso aos serviços e 

infraestruturas empresariais 

4.4 Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte 

4.5 Promover a mobilidade metropolitana e interurbana 

4.6 Digitalizar a gestão e a operação dos sistemas de transporte 

4.7 Alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional 

4.8 Ampliar a conetividade digital internacional através de cabos submarinos 

4.9 Reforçar os serviços de banda larga e implementação de redes da nova geração 5G 

 

D5 Domínio da Governança Territorial, que concorre para a cooperação e a cultura territorial, 

capacitando as instituições e promovendo a descentralização e a desconcentração e uma maior 

territorialização das políticas, que incorpora as seguintes medidas de ação: 

5.1 Promover a informação geográfica 

5.2 Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial 

5.3 Potenciar e qualificar a cooperação territorial 

5.4 Aprofundar a descentralização e a desconcentração e promover a cooperação e a governança 

multinível 

5.5 Experimentar e prototipar soluções inovadoras 

5.6 Reforçar as abordagens integradas de base territorial 

5.7 Fomentar a cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente 

5.8 Fortalecer as articulações rurais-urbanas 

5.9 Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais 

5.10 Aprofundar a cooperação transfronteiriça 
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2. DO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE 

 

De acordo com as diretrizes definidas a nível nacional e tendo em conta a evolução demográfica e as 

perspetivas de desenvolvimento económico, social e cultural, o PROT Algarve define a estratégia 

regional de desenvolvimento territorial, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos 

planos territoriais de âmbito municipal. 

 

A ambição que preside ao PROT Algarve traduz-se, sinteticamente, na afirmação do Algarve como: 

“uma região dinâmica, competitiva e solidária no contexto da sociedade do conhecimento”. 

 

A concretização da ambição da “região” significa prosseguir quatro grandes objetivos estratégicos, 

definidos em torno da consolidação dos conceitos fundamentais do desenvolvimento — competitividade 

económica, coesão social e sustentabilidade ambiental que devem ser entendidos como um todo 

interdependente: 

 

1. qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

2. robustecer e qualificar a economia e promover atividades intensivas em conhecimento; 

3. promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

4. consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

A partir destes objetivos estratégicos foram identificadas as grandes opções estratégicas em que se 

baseia a estratégia territorial da Região, que correspondem a grandes objetivos e linhas de intervenção 

estruturantes da organização, ordenamento e desenvolvimento territorial: 

 

Sustentabilidade Ambiental Traduz preocupações de proteção e valorização de recursos naturais e da biodiversidade 

Reequilíbrio Territorial 
Onde se refletem objetivos de coesão territorial e de fomento do desenvolvimento das 

áreas mais desfavorecidas do interior da região 

Estruturação Urbana 

Através da qual se orienta o sistema urbano na perspetiva de uma melhor articulação com 

os espaços rurais, do reforço da competitividade territorial e da projeção internacional da 

Região 

Qualificação e Diversificação 

do Turismo 

Com o objetivo fundamental de melhorar a competitividade e a sustentabilidade do cluster 

turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de maior qualidade e para uma maior diversidade 

de produtos turísticos 
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Salvaguarda e Valorização 

do Património Cultural 

Histórico-Arqueológico 

Que traduz o reconhecimento do potencial de aproveitamento deste recurso territorial 

Estruturação das Redes de 

Equipamentos Coletivos 
Que constituem elementos estruturantes da reorganização territorial da Região 

Estruturação das Redes de 

Transportes e Logística 

Numa lógica de competitividade e equilíbrio territorial e de melhor inserção nos espaços 

nacional e europeu. 

 

O modelo de desenvolvimento preconizado assenta, para efeitos de planeamento territorial, em 

unidades e subunidades territoriais, visando uma abordagem e intervenção integrada. O concelho de 

Silves integra duas grandes unidades territoriais (fig. I.5.1), subdivididas em 5 subunidades, para as 

quais o PROT define as seguintes orientações e ações prioritárias: 

 

 

 

Figura I.5.1 

Unidades Territoriais do PROT Algarve 

 
 

Fonte: Adaptado de PROT Algarve; Planimetria 1:10 000 (DGT/CMS, 2018); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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1. Subunidade territorial de Lagoa/Galé: 

a. promover a qualificação urbanística dentro dos perímetros urbanos; 

b. estabilizar a área de edificação dispersa e promover a sua requalificação; 

c. estruturar as áreas urbanas turísticas da margem do Rio Arade em articulação com o Programa 

Estratégico de Valorização Turística e Ambiental do Território do Arade/Costa Vicentina (PE 08); 

d. promover no PDM a continuidade do estudo de ordenamento previsto para a subunidade de 

Portimão, dando sequência territorial ao estudo das faixas envolventes da VLA; 

e. manter as caraterísticas paisagísticas da unidade na área agrícola de policultura; 

f. conservar os valores naturais nas áreas da Rede Natura 2000 como fator de oportunidade para o 

desenvolvimento de atividades socioeconómicas; 

 

2. Subunidade territorial de Silves: 

a. elaborar o plano de urbanização de Silves e área envolvente; 

b. manter genericamente as caraterísticas de paisagem agrícola que carateriza a identidade desta 

subunidade territorial. 

 

3. Subunidade territorial da Guia/Tunes: 

a. os PDM devem atuar na articulação entre esta subunidade territorial e a subunidade contígua, 

definindo limites estáveis entre as duas; 

b. estruturar e organizar o espaço, capacitando-o para assumir funções de centralidade económica 

ao nível logístico e de áreas empresariais, prevenindo ocorrências aleatórias comprometedoras 

da coerência global. 

 

4. Subunidade territorial de Espinhaço de Cão/Monchique: 

a. gestão florestal de acordo com os planos florestais; 

b. definição, na revisão do PDM, de regras para o aproveitamento turístico da Serra. 

 

5. Subunidade territorial de Meia Serra: 

a. concretizar a ligação dos SIC de Monchique e Caldeirão através de corredores ecológicos; 

b. equacionar e regular a ocupação edificada da faixa envolvente à VLA, no PDM; 
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c. avaliar as potencialidades e as condições de aproveitamento turístico das áreas envolventes 

aos planos de água das albufeiras, a consagrar em sede de PDM, de forma a atrair procura 

turística para o interior, sem prejuízo da salvaguarda dos valores naturais importantes. 

 

 

3. DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DE SILVES (PEDS) 

 

O PEDS assume como principal desígnio cimentar as “bases de um modelo de desenvolvimento 

sustentável” e afirmar “uma estratégia de desenvolvimento futuro para o concelho de Silves” (CMS, 

2009). Nesse sentido a missão assumida para o concelho declara que: 

 

“o concelho de Silves é um território onde a qualidade do espaço vivido e a oferta de emprego e 

serviços qualificados o valorizam, onde a atitude pró-activa, a acessibilidade e a valorização dos 

recursos e práticas sustentáveis, lhe conferem excelentes condições de atractividade para viver e 

recrear” 

 

 

A visão concretizada estabelece que: 

 

“o concelho de Silves é um dos mais prósperos e atractivos do Algarve, respondendo à promoção 

global e ao bem estar dos seus concidadãos e daqueles que o visitam, no respeito pelos princípios 

de desenvolvimento sustentável, na observância de uma atitude atenta e pró-activa sobre a 

realidade, apostando na inovação, diferenciação e complementaridades” (CMS, 2009). 

 

 

De modo a prosseguir no sentido da missão e visão assumidas, o PEDS consagra para o Município 

uma estratégia assente em sete (7) “pilares estratégicos de desenvolvimento” (fig. I.5.2), 

desagregados em objetivos estratégicos, operacionalizados em projetos de ação (quadro I.5.3). 
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Quadro I.5.3 

Pilares estratégicos de desenvolvimento e respetivos objetivos estratégicos 

1. Turismo: 

1. Fomentar a procura turística com base no conforto climático intra-anual; 

2. Diversificar e qualificar a oferta de produtos; 

3. Qualificar serviços: hotelaria, restauração, comércio, oferta de redes de banda larga, recursos humanos; 

4. Apostar no turismo acessível e sustentável; 

5. Criar e promover uma imagem do turismo no concelho; 

6. Incrementar o papel das parcerias e criação de redes intermunicipais para o turismo. 

2. Cultura e Património: 

1. Estudo e promoção do património histórico-arqueológico, arquitetónico, natural; 

2. Promoção do património cultural e gastronómico; 

3. Adaptar as condições de funcionamento dos equipamentos e serviços às novas exigências de mercado; 

4. Criar equipamentos culturais regionalmente competitivos e pontos de interesse;  

5. Apostar na acessibilidade para todos, como fator de diferenciação. 

 

Figura I.5.2 

Pilares estratégicos de desenvolvimento do concelho de Silves 

T
u

ri
sm

o

C
u

lt
u

ra
 e

 P
at

ri
m

ó
n

io

A
g

ri
cu

lt
u

ra
, S

ilv
ic

u
lt

u
ra

e 
V

it
iv

in
ic

u
lt

u
ra

G
o

ve
rn

ân
ci

a,
 

O
rd

en
am

en
to

 d
o

 T
er

ri
tó

ri
o

 

e 
S

u
st

en
ta

b
ili

d
ad

e 
A

m
b

ie
n

ta
l

In
o

va
çã

o
, C

o
n

h
ec

im
en

to
 e

 L
o

g
ís

ti
ca

 

C
o

m
ér

ci
o

, 
R

es
ta

u
ra

çã
o

 e
 S

er
vi

ço
s 

C
u

lt
u

ra
 C

ív
ic

a,
 

E
d

u
ca

çã
o

 e
 D

es
p

o
rt

o
 

CONCELHO DE SILVES
T

u
ri

sm
o

C
u

lt
u

ra
 e

 P
at

ri
m

ó
n

io

A
g

ri
cu

lt
u

ra
, S

ilv
ic

u
lt

u
ra

e 
V

it
iv

in
ic

u
lt

u
ra

G
o

ve
rn

ân
ci

a,
 

O
rd

en
am

en
to

 d
o

 T
er

ri
tó

ri
o

 

e 
S

u
st

en
ta

b
ili

d
ad

e 
A

m
b

ie
n

ta
l

In
o

va
çã

o
, C

o
n

h
ec

im
en

to
 e

 L
o

g
ís

ti
ca

 

C
o

m
ér

ci
o

, 
R

es
ta

u
ra

çã
o

 e
 S

er
vi

ço
s 

C
u

lt
u

ra
 C

ív
ic

a,
 

E
d

u
ca

çã
o

 e
 D

es
p

o
rt

o
 

CONCELHO DE SILVES

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 31 

 

 

Quadro I.5.3 (cont.) 

Pilares estratégicos de desenvolvimento e respetivos objetivos estratégicos 

3. Agricultura, Silvicultura e Vitivinicultura: 

1. Salvaguardar e valorizar as áreas de melhor aptidão e uso agrícola, silvícola e vitivinícola; 

2. Valorizar os produtos tradicionais locais/regionais; 

3. Estimular o estabelecimento do associativismo/parcerias; 

4. Manter e revitalizar a cultura de citrinos; 

5. Elaborar planos de ordenamento florestal; 

6. Promover campanhas de limpeza florestal; 

7. Avaliar, em projeto, o potencial de aproveitamento energético (biomassa) e o de CO2; 

8. Promover o Marketing territorial; 

9. Criar uma imagem associada; 

10. Incentivar a produção agrícola de sequeiro; 

11. Apostar na produção de produtos biológicos; 

12. Promover a certificação de produtos; 

13. Incentivar a utilização da Web como plataforma de comercialização e escoamento de produtos; 

14. Incentivar o espírito empreendedor; 

15. Promover a qualificação dos produtores. 

4. Governância, Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental: 

1. Proposta de RAN e REN “estratégicas”; 

2. Delimitar, requalificar e valorizar os núcleos urbanos antigos e “centros históricos”;  

3. Rever o PDM de Silves; 

4. Elaborar PU’s e/ou PP’s para as sedes de freguesia; 

5. Promover a implementação de NDT’s e NDE’s; 

6. Gerar “movimentos centrípetos” de urbanização (promoção da concentração); 

7. Promover sinergias inter-freguesias; 

8. Introduzir conceitos e práticas de sustentabilidade ambiental em projeto e ações de desenvolvimento; 

9. Promover o desassoreamento do Rio Arade; 

10. Avaliar áreas de perigosidade natural e tecnológica; 

11. Restringir a construção em áreas de maior suscetibilidade a cheias, inundações e movimentos de massa;  

12. Fortalecer a rede de equipamentos diferenciadores e competitivos regionalmente; 

13. Requalificação, beneficiação e reperfilamento em troços fundamentais da rede viária; 

14. Construir e desenvolver corredores pedonais e cicláveis (rede de ciclovias) intra e inter-sedes de freguesia e/ou 

a locais de interesse;  

15. Criar circulares em locais saturados e/ou onde a acessibilidade rodoviária está condicionada; 
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Quadro I.5.3 (cont.) 

Pilares estratégicos de desenvolvimento e respetivos objetivos estratégicos 

16. Introduzir em planos, projetos e ações de desenvolvimento o conceito de “acessibilidade e mobilidade para 

todos”; 

17. Promover uma modernização administrativa para uma maior celeridade e transparência processual; 

18. Criar “via verde processual” para projetos/ações estruturantes; 

19. Estabelecer parcerias público-privadas no espaço e a diversas escalas; 

20. Afirmar uma imagem do concelho (mais do que um logótipo, uma marca com substância identificadora da 

singularidade do concelho); 

21. Efetuar operações de charme junto de atores locais, stakeholders e investidores; 

22. Implementar a Agenda 21 Local (A21L); 

23. Estímulo à utilização das TIC (entidades e pessoas individualmente consideradas); 

24. Aproximação das autarquias locais (CMS e Juntas de Freguesia) através da utilização das TIC e SIG; 

25. Implementação de modelos de gestão inovadores (e.g., orçamento participativo). 

5. Inovação, Conhecimento e Logística: 

1. Implementação de projetos de I&D no concelho; 

2. Criação de equipamentos direcionados para a investigação e conhecimento; 

3. Criar imagem do novo paradigma de desenvolvimento do concelho; 

4. Campanhas de captação de investimento em I&D; 

5. Aumentar a cobertura de redes de banda larga, fibra-ótica e wireless (ou afins); 

6. Criar mais espaços para disponibilização de internet gratuita; 

7. Promover parcerias com instituições científicas e de ensino. 

8. Definir a localização da plataforma logística no concelho de Silves; 

9. Elaborar um PP/PU para a área da plataforma logística; 

10. Promover a integração da plataforma em redes de logística mais alargada (escala nacional e ibérica); 

11. Estabelecer parcerias público-privadas e/ou privadas para a dinamização da plataforma; 

6. Comércio, Restauração e Serviços: 

1. Qualificar e diversificar oferta de produtos; 

2. Incentivar as parcerias através de criação de associações de comerciantes e da restauração; 

3. Introduzir novas formas de venda e escoamento de produtos, e.g., webizar o setor comercial (particularmente os 

produtos regionais) (utilização das TIC); 

4. Introduzir novos conceitos para a promoção dos espaços comerciais tradicionais (comércio de rua); 

5. Revitalizar os espaços urbanos comerciais; 

6. Ajustar o conceito da oferta à realidade socioeconómica; 

7. Estabelecer parcerias público-privadas para a valorização e promoção do espaço público e comercial ; 
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Climáticas, determina os valores de redução das emissões de gases com efeito de estufa para 2020 e 

2030 e cria a Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas. 

 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro de 2017. Aprova a Estratégia 

para o Turismo 2027 (ET27). 
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II. CONCELHO DE SILVES: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
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II.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO. DA UNIÃO EUROPEIA A SILVES 

 

 

 

II.1.1. EUROPA. BREVE RETRATO 

 

 

A Europa é o segundo menor continente em superfície, cobrindo cerca de 10 milhões de km2 ou 2% 

da superfície do planeta e cerca de 6,8% da área acima do nível do mar. Apresenta grande 

diversidade de climas – no extremo norte nas altitudes mais elevadas são encontradas temperaturas 

pouco propícias à ocupação humana, no sul do continente, a influência das águas aquecidas do 

Atlântico e do Mediterrâneo permite a existência do clima mediterrâneo, que apresenta verões secos e 

invernos húmidos e não muito frios. As regiões que atingem maiores altitudes correspondem aos 

Alpes, Pirenéus e ao Planalto Central da Rússia, nascente de muitos dos rios existentes nesse 

continente. 

 

No que se refere à população a Europa é o terceiro continente mais populoso do mundo, após a 

Ásia e a África, com uma população de 731 milhões ou cerca de 11% da população mundial de acordo 

com as Nações Unidas (EURANET, 2012). O continente europeu constitui o lar do maior número de 

migrantes de todas as regiões do mundo, cerca de 70,6 milhões de pessoas. O Conselho da 

Europa é constituído por 47 países e somente 27 são estados-membros da União Europeia (UE) 

(EUROSTAT, 2012) que no seu conjunto albergam cerca de 495 milhões de habitantes1 distribuídos 

por uma superfície de mais de 4 milhões de km². Em termos de área França é o maior país da UE e 

Malta o mais pequeno (EUROSTAT, 2012). 

 

A população da UE tem vindo a aumentar em resultado da combinação do crescimento natural 

positivo (ou seja, maior número de nascimentos que mortes) e do saldo migratório positivo (i.e, 

                                                
1 Este valor corresponde a menos de metade da área dos Estados Unidos ainda que tenha uma população superior em mais de 50%. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_da_Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Migrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_da_Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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maior número de pessoas a fixar-se do que a sair). Simultaneamente, a população da UE está a 

envelhecer, uma vez que a esperança de vida tem vindo a aumentar e o número de nascimentos tem 

diminuído (EUROSTAT, 2012). 

 

Embora a UE represente apenas 7% da população mundial, o seu comércio com o resto do mundo 

corresponde a cerca de 20% do volume mundial das exportações e importações, sendo atualmente 

o principal exportador e o segundo maior importador do mundo. Cerca de dois terços das trocas 

comerciais dos países da UE são realizadas entre Estados-Membros. Os Estados Unidos da América 

são o parceiro comercial mais importante da UE, seguido da China (EUROSTAT, 2012). 

 

Ao longo dos últimos 50 anos, o emprego nos setores agrícola e industrial desceu, atualmente a taxa 

de população a trabalhar nos serviços corresponde a cerca de 67%, um valor bastante acima dos 

setores secundário e primário (vd. quadro II.1.1) (EUROSTAT, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compararmos o PIB por habitante em PPC1 de cada país obtém-se uma perspetiva geral dos 

diferentes níveis de vida na Europa. Luxemburgo é o país que apresenta este valor mais elevado. 

Portugal situa-se abaixo da média na UE tal como é possível verificar no quadro II.1.2. 

 

 

 

                                                
1 Os níveis de vida podem ser comparados determinando o preço de uma série de bens e serviços em cada país em relação ao 
rendimento - padrão de poder de compra (PPC). 

Quadro II.1.1 

População ativa por setor de atividade, UE-27 

Setores de Atividade 2009 (%) 

Terciário 66,7 

Secundário 27,7 

Primário 5,6 

Fonte: EUROSTAT, 2012 
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II.1.2. PORTUGAL. UM PAÍS DE CONTRASTES 

 

 

Situado no extremo sudoeste da Europa, Portugal Continental faz fronteira a Norte e a Leste com a 

Espanha, a Ocidente e a Sul com o Oceano Atlântico. Com uma área total que ultrapassa os 90 mil 

km2, Portugal apresenta um posicionamento geoestratégico entre a América e a África.  

 

Com a adesão à Comunidade Europeia e no sentido de organizar o território de Portugal, são 

definidas Unidades Territoriais Administrativas para fins estatísticos, as NUT. Portugal é NUT I - 

composto por três grandes regiões: Portugal Continental, Região Autónoma dos Açores e Região 

Autónoma da Madeira., dividido em 7 NUT II equivalentes a “regiões”- Região Norte; Região Centro; 

Região de Lisboa; Região do Alentejo; Região do Algarve, Região Autónoma da Madeira e Região 

Autónoma dos Açores, divididas por sua vez em 30 NUT III que agrupam municípios contíguos, com 

problemas e desafios semelhantes. 

 
No território de Portugal Continental, o Tejo divide o norte, mais montanhoso, do sul, mais plano e com 

menor altitude. Também o litoral, geralmente mais plano, se distingue das terras altas do interior. As 

Quadro II.1.2 

PIB per capita em PPC 

País 
(alguns exemplos) 

PIB per capita em PPC 
(2009) 

Luxemburgo 268 

Irlanda 131 

Países Baixos 130 

Áustria 124 

Suécia 120 

Itália 102 

UE (27 países) 100 

Chipre 98 

Portugal 78 

Letónia 49 

   Fonte: EUROSTAT, 2012 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 46 

maiores altitudes situam-se no centro do país: a Serra da Estrela apresenta um ponto máximo de 1 991 

metros de altitude. Nos arquipélagos, a montanha do Pico (2.351 metros) é o ponto mais alto dos 

Açores e Pico Ruivo (1.862 metros) é a maior elevação da Madeira (MEDEIROS, 1996). 

 

Portugal tem um clima mediterrânico, Csa no sul e Csb no norte, segundo a classificação climática de 

Köppen-Geiger, sendo um dos países europeus mais amenos (LOWRY, 1972; PEIXOTO, 1987). 

 

A distribuição da população, cerca de 10 milhões, pelo território continental evidencia uma oposição 

entre o Litoral e o Interior, concentrando-se sobretudo junto à linha de costa. À semelhança do que se 

verificou para o conjunto do país, em 2010 registou-se um decréscimo populacional médio da 

população residente na maioria das regiões, exceto no Algarve (1,39%), Açores (0,29%) e Lisboa 

(0,25%). Portugal apresenta, tal como a UE, tendência de envelhecimento demográfico devido ao 

declínio da fecundidade e ao aumento da longevidade da população.  

 

Desde 1993 que o saldo migratório é a principal componente do acréscimo populacional em 

Portugal (AICEP, 2012). Até aos anos 90, a maioria dos imigrantes era proveniente dos países 

lusófonos, principalmente Cabo Verde e Angola, e mais recentemente do Brasil, da Europa Central e 

Oriental, existindo igualmente pequenos núcleos de imigrantes oriundos da Índia, China e Paquistão, 

assim como de outros países da América Latina e do Norte de África (AICEP, 2012). Em 2009 residiam 

em Portugal, com estatuto legal de residente, cerca de 450 mil cidadãos de nacionalidade 

estrangeira. Embora a imigração esteja a ajudar a impulsionar a população em idade ativa, o seu 

ritmo de crescimento não tem conseguido compensar o gradual envelhecimento da população e o 

aumento da esperança de vida1, o que tem vindo a afetar Portugal e a grande maioria dos países da 

Europa Ocidental (AICEP, 2012). 

 

De acordo com o INE a população ativa e a taxa de atividade (população com 15 e mais anos) 

referentes a 2010 não sofreram grandes alterações face a 2009, o que significou um decréscimo de 

0,04% em relação ao ano anterior e a taxa de atividade manteve-se nos 61,9%. 

 

Apesar de Portugal ser um país desenvolvido, existe ainda população sem acesso a água canalizada e 

eletricidade, embora em número bastante reduzido. O saneamento básico não abrange todo o território, 

                                                
1 74 anos para o sexo masculino e 80 anos para as mulheres segundo a OCDE (OCDE, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
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sendo o Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo as regiões do onde existe um maior número de população 

com acesso.  

 

Em 1986, quando Portugal aderiu União Europeia, os sucessivos governos fizeram várias reformas, 

privatizaram muitas empresas e liberalizaram áreas-chave da economia, incluindo os setores das 

telecomunicações e financeiros. Portugal desenvolveu uma economia baseada em serviços e foi um 

dos onze membros fundadores da moeda europeia – o Euro – em 1999. O crescimento económico 

português esteve acima da média da União Europeia na maior parte da década de 90. 

 

Com um passado predominantemente agrícola, atualmente e devido a todo o desenvolvimento que o 

país registou, a estrutura da economia está assente nos serviços e na indústria, que representam 

67,8%. Nas últimas décadas, intensificou-se a modernização agrícola, embora ainda cerca de 12% da 

população ativa trabalhe na agricultura. As oliveiras, as vinhas, o trigo e o milho (2 680 km²) são 

produzidos em áreas bastante vastas. Os vinhos (especialmente o vinho do Porto e o vinho da 

Madeira) e azeites portugueses são bastante apreciados devido à sua qualidade. Também, Portugal é 

produtor de fruta de qualidade selecionada, nomeadamente as laranjas algarvias, a Pêra-Rocha da 

região Oeste, a cereja da Gardunha e a banana da Madeira. A cortiça tem uma produção bastante 

significativa em Portugal onde é produzida 54% da cortiça produzida no mundo. 

 

A importância económica da pesca tem vindo a diminuir, empregando menos de 1% da população ativa 

(INE, 2001). A diminuição dos stocks de recursos piscatórios refletiu-se na redução da frota pesqueira 

portuguesa que, embora tenha vindo a modernizar-se, ainda tem dificuldade em competir com outras 

frotas europeias. Apesar da reduzida extensão da plataforma continental portuguesa, existe alguma 

diversidade de espécies nas águas da ZEE de Portugal, uma das maiores da Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cereja-doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho_da_Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAra-rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corti%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azeite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Econ%C3%B3mica_Exclusiva_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho_da_Madeira
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II.1.3. ALGARVE. O OESTE 

 

 

O Algarve, palavra de origem Árabe (al gharb) significa "o oeste" é a “região” mais a sul de Portugal 

Continental constituída por um único distrito, (Faro), sendo limitada, a norte pelo Alentejo, a leste pela 

província espanhola de Huelva e a sul e a oeste pelo Oceano Atlântico (vd. fig.II.1). Possui uma área 

aproximada de 5 mil km², que corresponde a 5% do território nacional, sendo a sua população na 

ordem do 450 mil habitantes distribuída por 16 municípios e 84 freguesias (INE, 2011). O ponto mais 

alto situa-se na serra de Monchique, com uma altitude máxima de 902m (Pico da Foia). 

 

O povoamento e desenvolvimento económico do Algarve apresentam uma distribuição assimétrica, 

concentrando o litoral sul – sobretudo a faixa entre Lagos e Vila Real de Santo António, acrescida de 

parte do Barrocal – a grande maioria da população permanente, o emprego, e a criação de riqueza e 

de oportunidades de investimento. A rede urbana tem evoluído para um sistema polinucleado, ainda 

que se verifique uma grande presença do povoamento disperso (PROT, 2007). Esta dicotomia N/S é 

justificada pelo relevo e dificuldade de acessibilidade às áreas do interior bem como pela localização e 

disponibilização dos recursos necessários às principais atividades económicas. 

 

O Algarve apresentou, entre 2001 e 2011 um acréscimo populacional de quase 14% (INE, 2001 e 

2011) que se deveu a um contínuo movimento migratório para a Região de pessoas oriundas do 

resto do País e do estrangeiro (PROT Algarve, 2007). Nas últimas décadas, o Algarve passou de uma 

economia rudimentar, assente na agricultura tradicional, na pesca artesanal, e na transformação de 

alguns dos produtos derivados destas atividades para uma das “regiões” mais desenvolvidas do país, 

onde as oportunidades e a qualidade de vida oferecidas contribuíram para que se tornasse a região 

mais atrativa do País em termos demográficos (PROT Algarve, 2007). Atualmente, o tecido económico 

do Algarve assenta em três setores chave: o turismo, que integra o alojamento e a restauração, a 

construção civil e o comércio por grosso e a retalho. Assumindo igualmente lugar de destaque as 

atividades ligadas à indústria, à agricultura e à pesca, embora apresentando uma tendência para a 

perda de importância relativa na economia regional. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Monchique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foia
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Devido ao Clima mesotérmico temperado - o clima é do tipo Csa (KOPP, 1989), caraterizado por um 

Inverno tépido (RIBEIRO et al., 1995) e um Verão quente (a média do ar no mês mais quente sempre 

superior a 22°C), seco (secura estival) e longo (5 a 6 meses com precipitação inferior a 30 mm) 

(DAVEU, 1995), à presença de águas tépidas e calmas que banham a sua costa sul, paisagens 

naturais, património histórico e etnográfico e a gastronomia o Algarve constitui uma das regiões 

turísticas mais importantes da Europa. 

 

Em 2004, de acordo com o “Estudo sobre o poder de compra concelhio”, do INE, de entre as várias 

regiões portuguesas, o Algarve detinha a segunda melhor posição em termos per capita, com um 

índice de 107,82 (Portugal=100). O Algarve é atualmente a terceira região mais rica de Portugal, a 

seguir a Lisboa e à Madeira, com um PIB per capita de 86% da média europeia. 

 

A nível europeu, o Algarve é uma “região” periférica, sobretudo em termos de acessibilidade 

terrestre, condicionada pela distância ao centro da Europa e pela fraca competitividade das 

infraestruturas ferroviárias. Esta situação não se repete no que se refere ao transporte aéreo, devido à 

acessibilidade conferida pelo Aeroporto Internacional de Faro, ainda que se registe uma carência de 

aeródromos para pequenas aeronaves, em especial junto a Faro, que permita aumentar a capacidade 

operacional do Aeroporto para as aeronaves de maiores dimensões. 

 

A rede rodoviária do Algarve estrutura-se a partir da A2 e da A22 que estabelecem a ligação ao resto 

do país e a Espanha. A A22 estrutura ainda as ligações longitudinais regionais no sentido Este – Oeste 

e é complementada por duas vias de distribuição intra regionais: a sul a ER 125 e a norte a ER124/ER 

267. A ER 125 estabelece a interligação do sistema urbano (polinucleado) regional litoral, 

desempenhando o eixo transversal serrano (ER124/267) o mesmo papel no interior, ligando entre si as 

principais sedes de concelho e freguesias serranas. 

 

Ao nível do transporte ferroviário, a ligação Lisboa-Faro foi recentemente modernizada (renovação e 

eletrificação da linha, em via única e bitola ibérica), o que contribui para a melhoria da ligação do 

Algarve com o resto do país. A linha Lagos-Vila Real de Santo António (à exceção do troço Tunes-

Faro) requer modernização para contribuir para maior competitividade. A continuação da modernização 

desta infraestrutura contribuirá para a melhoria da sua articulação intermodal com outros modos de 
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transporte, designadamente a construção da nova estação central do Algarve, preparada para fazer a 

articulação regional ferro e rodoviária com a Rede de Alta Velocidade (Lisboa – Faro – Sevilha). 

 

O transporte marítimo tem muito pouca expressão, devido à ausência de portos comerciais para 

navios de grande envergadura, à pouca importância do transporte marítimo de mercadorias, com 

exceção do transporte de combustíveis por navegação de cabotagem (para o Porto de Faro/Olhão), 

mesmo assim em perda, e à da navegação de cruzeiros (no Porto de Portimão), em crescimento. 

 

A dinâmica da “região” diferencia-se do contexto nacional, nomeadamente no que se refere: 

 

1. à demografia com um crescimento populacional1 e saldo migratório (positivo) superiores à média 

das restantes NUTS2 do país (PROT, 2007);  

2. à diversidade na oferta de alguns equipamentos e infraestruturas com a presença de: aeroporto 

internacional, aeródromos, portos, marinas, equipamentos de ensino superior, equipamentos 

desportivos, equipamentos multiusos (com valências desportivas, culturais, etc.), entre outros; 

3. às excelentes condições climáticas e à presença de uma extensa linha de costa que têm 

conduzido a que o turismo - de “sol e praia” - constitua, nas últimas décadas, o principal motor de 

crescimento económico da “região”, também responsável pelo dinamismo comercial, alojamento, 

restauração e construção civil (PROT Algarve;2007). O Algarve é, com efeito, responsável por 

cerca de metade do turismo internacional de Portugal (PROT Algarve, 2007); 

4. à elevada proporção de população com formação académica de nível superior (segunda “região” 

do país com valores mais elevados) (PROT Algarve, 2007). 

 

 

II.1.4. SILVES. UM CONCELHO CENTRAL 

 

 

O concelho de Silves localiza-se grosso modo no centro do Algarve1, desenvolvendo-se 

latitudinalmente, com uma área de 680Km2 o que representa quase 15% da área total da “região”. Faz 

                                                
1 A variação demográfica não se processou de igual forma em todo o território. Nos últimos anos verificou-se um decréscimo populacional 
nos concelhos do interior serrano – designadamente em Alcoutim (-18%) e Monchique (-5%); enquanto os concelhos do litoral continuam 
a apresentar, nalguns casos, fortíssimos crescimentos – nomeadamente em Albufeira (51%), Loulé (27%), Vila Real de Stº. António 
(25%), Lagoa (23%), Lagos (18%), Portimão (15%) e Faro (14%). O de Silves situa-se na ordem dos 3%.  
2 Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins Estatísticos. 
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fronteira a norte com os concelhos de Odemira, Ourique e Almodôvar, a este com Loulé e Albufeira, a 

oeste com Lagoa, Portimão e Monchique, contactando a sul com o Oceano Atlântico (vd. fig. II.1.1). É 

constituído por 6 freguesias2: São Marcos da Serra no norte, Silves e São Bartolomeu de Messines no 

Centro, Algoz - Tunes, Alcantarilha - Pêra, e Armação de Pêra no sul.  

 

A sua extensão territorial e feição latitudinal traduzem-se em caraterísticas distintas do ponto de 

vista climático, litológico, morfológico, dos tipos de solo e capacidades de uso, com consequências a 

nível demográfico, económico, etc., diferenciadas, grosso modo, a norte e a sul do eixo Silves-São 

Bartolomeu de Messines (orientação NE-SW). 

 

Morfologicamente o norte do concelho é marcado por um relevo movimentado, com altitudes 

relativamente elevadas, podendo ultrapassar os 350m, e declives fortes, ao contrário do que ocorre no 

setor meridional com áreas com altitudes acima dos 100m pouco frequentes. Aqui o declive é 

genericamente moderado ou fraco, sobretudo nos níveis aplanados, escalonados e planícies aluviais, 

bem marcantes da morfologia da orla. 

 

Ao longo do eixo Silves-Messines e a sul deste, até ao litoral, o processo de urbanização é mais visível 

sendo aí onde ocorrem os principais aglomerados e onde a atividade económica apresenta maior 

dinamismo marcado pelo setor terciário. O norte do concelho é muito despovoado, estando a sua 

dinâmica socioeconómica muito relacionada com atividades florestais e silvo-pastoris. 

 

Em termos gerais é um concelho que está relativamente bem servido de infraestruturas de acesso. A 

nível viário é possível verificar a existência de importantes eixos latitudinais que atravessam o 

concelho (Nacionais), ICI e A2, e eixos longitudinais (Regionais), A22 e ER125, que representam um 

reforço geoestratégico substancial em relação aos territórios municipais vizinhos, o caso de Albufeira, 

Lagoa e Portimão. A nível ferroviário é servido por eixos ferroviários estruturantes: linha do Sul de 

acesso ao Algarve e eixo longitudinal regional (linha do Algarve). A relativa proximidade de Silves ao 

aeroporto de Faro (65 km), aeródromo de Portimão (Montes de Alvor) (15 km) bem como ao porto 

marítimo de Portimão (dista 20 km)3 podem também constituir mais valias para o concelho. 

                                                                                                                                                   
1 Correspondente ao distrito de Faro.  
2 Antes da entrada em vigor da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de Janeiro, que estabelece a reorganização administrativa do território das 
freguesias, o concelho tinha 8 freguesias. Alcantarilha e Pêra agregaram-se, bem como Algoz e Tunes. Os nomes a dotar das freguesias 
decorrem do previsto no Despacho n.º 115402013, de 5 de Setembro. 
3 Os valores em causa referem-se à distância dos referidos equipamentos à sede de concelho (Silves).  
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No que concerne às atividades económicas constata-se um predomínio das atividades ligadas ao 

comércio, alojamento e restauração que representam cerca de 50% da população empregada sendo as 

restantes de menor representatividade (INE, 2011). 

 

Por forma a aferir o posicionamento relativo de Silves no contexto do Algarve, foi construída uma 

tabela de indicadores estatísticos, transversais a diversos domínios1 caraterizadores da realidade vivida 

nos demais concelhos da região (vd. gráfico II.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta a posição intermédia do concelho de Silves no contexto regional sendo mais atrativo, grosso 

modo, que os restantes concelhos que com ele partilham a realidade serrana, mas ainda afastado da 

realidade de concelhos como Faro, Albufeira ou Portimão, mais dinâmicos, atractivos e competitivos.  

 

 

 

                                                
1 Foi efetuado um exercício para o apuramento do posicionamento do concelho de Silves face aos demais da Região, tendo-se efetuado a 
recolha de algumas variáveis agrupadas em 12 temáticas (Território, Demografia, Ambiente, Saúde, Turismo, Mercado de Trabalho, 
Qualificação, Cultura, Economia e Dinamismo Empresarial, Consumo de Energia, Construção e Segurança) e elaborado o ranking para 
cada uma delas e respetivo resultado final, que aqui se apresenta. As conclusões extraídas poderão não traduzir fielmente o 
posicionamento real de cada concelho, dado o número reduzido de variáveis extraídas para algumas das temáticas, sendo que um maior 
número de variáveis diminui os valores extremos que possam influenciar o resultado e não corresponder à realidade. Além deste aspeto 
optou-se que cada temática assumisse o mesmo peso, tendo-se efetuado uma média ponderada, ainda que na realidade a importância 
de cada uma delas possa não ter efetivamente a mesma relevância pelo que esta metodologia poderá aproximar-se da realidade mesmo 
que não lhe seja exatamente fiel. 

Gráfico II.1.1 

Posicionamento Relativo 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2012 
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II.2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

A localização do concelho de Silves, no centro do Algarve, aliada a campos agrícolas ubérrimos, à 

vasta riqueza mineral de todo o complexo vulcano-sedimentar (zona de fronteira entre a serra e o 

barrocal), bem como aos recursos da costa, sem olvidar a extraordinária via de comunicação entre o 

interior e o litoral, proporcionada pelo rio Arade, constituíram fatores determinantes para a procura de 

Silves pelos diferentes povos, desde os tempos mais remotos da Pré-História. 

 

Através de múltiplas intervenções arqueológicas, conjugadas com as variadas publicações, em 

particular a Revista XELB, mas também em Antunes et al. (1992), Correia (2005), Gomes e Gomes 

(2001), entre muitos outros, é possível enumerar vestígios das mais diversas civilizações que 

ocuparam o território a que hoje designamos por concelho de Silves. Assim, os monumentos 

megalíticos, de que os menires de Abrutiais, Gregórios, Monte Roma ou Benagaia, são exemplo, 

testemunham a presença humana na região de comunidades do Neolítico/Calcolítico. Mas também do 

Paleolítico se conhecem vestígios no concelho, como em Calvos, ou do Mesolítico, em Cerrinho e 

Cumeada. Da Idade do Bronze são similarmente inúmeros os testemunhos, como as necrópoles de 

Monte da Alfarrobeira e Passadeiras ou as minas de Santo Estêvão e Cumeada, entre outras, situadas 

no já aludido complexo vulcano-sedimentar. Por sua vez, da Idade do Ferro destaque para o sítio da 

Rocha Branca, a poente da cidade atual, feitoria fenício-púnica, a qual daria origem a um importante 

aglomerado urbano, mas também para as diversas estelas epigrafadas encontradas em Benaciate, 

Cômoros da Portela, ou ainda em S. Marcos da Serra (São Martinho). 

 

Também a romanização do território deixou marcas por terras de Silves. Do arqueo-sítio de Rocha 

Branca chegaram-nos moedas com a legenda Cilpes, “talvez ali residindo a sede de terceira civitas 

algarvia, que dominasse todo o Algarve Ocidental, em paralelo com Ossonoba e Balsa” (GOMES & 

GOMES, 2001, p.29). Salientem-se ainda os numismas descobertos em S. Marcos da Serra, datados 

do século IV, as villae de Vila Fria e Corte, as inúmeras necrópoles, ou as cetárias de Armação de 

Pêra, sem esquecer o pedestal da estátua de Júpiter Óptimo Maximo de S. B. Messines, ou a pequena 

ara consagrada a Diana, encontrada em Silves. 
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Quanto à cidade e embora alguns autores sustentem a sua génese em períodos anteriores, a mesma 

indicia uma fundação islâmica. A primeira referência em fontes escritas árabes remonta ao século IX e 

ao embarque do poeta e diplomata Algazalí, no seu porto, para negociar a paz com os normandos. 

Silves atinge nos séculos seguintes o maior apogeu, tornando-se uma das mais prestigiadas e 

brilhantes urbes do Extremo Ocidente (Gharb) do al - Ândalus. 

 

A magnificência da urbe não era alheia à presença dos seus inolvidáveis poetas, como Mariame 

Alansari, Ibn al-Milhe, Ibn Amar, Al-Mutamide, Assiblia, bem como de uma plêiade de historiadores, 

filósofos e juristas, como Ibn Mozaine, Ibn al-Quantari, Ibn Qasin (fundador do muridismo), entre outros 

(GOMES & GOMES, 2001). A sua área de influência prolongava-se para oriente, até às terras dos 

atuais concelhos de Lagoa e Albufeira e, sobretudo para ocidente, incluindo todos os do Barlavento e 

parte dos do Baixo-Alentejo (GOMES & GOMES, 2001). 

 

No início do século XII o geógrafo Edrici descreveu-a detalhadamente: “Silves, bela cidade edificada 

numa planície, está rodeada por forte muralha. Os arredores estão cobertos de hortas e pomares. 

Bebe-se água de um rio, que banha a povoação pelo sul e move moinhos. (…) Tem um porto sobre o 

rio e estaleiros. As montanhas próximas produzem grandes quantidades de madeiras que se exportam 

para longe. A cidade é bonita e nela se veem elegantes edifícios e mercados bem fornecidos. A 

população, bem como a dos povoados vizinhos, é constituída por árabes do Iémen e outros que falam 

um dialeto árabe muito puro. Sabem também dizer versos e, em geral são eloquentes e hábeis, tanto a 

gente do povo como a das classes elevadas” (COELHO, 2008, p.52). Reino independente por diversas 

vezes (taifas) cunhou moeda a partir de 1146. 

 

Silves foi não só o último bastião da civilização muçulmana no Extremo Ocidente do al-Ândalus, como 

se tornou uma referência incontornável, em termos culturais e religiosos, envolta por uma auréola de 

misticismo e saudade, a que não seria alheia a “montanha sagrada” - a serra de Monchique, bem como 

o grande centro de peregrinação moçárabe – o Promontorium Sacrum, no Cabo de S. Vicente (GOMES 

& GOMES, 2001). 

 

O testemunho de um cruzado anónimo que participou na conquista de Silves em 1189, quando D. 

Sancho I, auxiliado por uma poderosa armada de cruzados do norte da Europa a caminho de 

Jerusalém, tomou a cidade, descreve-nos uma opulenta urbe fortificada com várias linhas de muralhas 
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e notáveis edifícios, “muito mais forte que Lisboa e dez vezes mais rica” (LOPES, 1844, p.108). Após 

um longo cerco a cidade cai em poder dos cristãos para dois anos depois voltar ao jugo muçulmano. É 

então levada a efeito uma campanha intensa de obras em estruturas defensivas, remodelação de 

palácios e a construção da monumental cisterna, que ainda hoje subsiste no interior da alcáçova. Silves 

apenas voltaria ao domínio cristão cerca de cinquenta anos depois, tendo a reconquista ocorrido entre 

1242 e 1249 (GOMES, 2002). 

 

Após a tomada do Algarve e resolvido o conflito com Castela, D. Afonso III concedeu foral a Silves em 

agosto de 1266. Este, além de conter todos os privilégios e isenções do de Lisboa, oferecia outras 

regalias, com o objetivo de repovoar e reconstruir a cidade, cuja dinâmica fora bastante afetada com a 

reconquista (BOTÃO, 1992). Ainda antes do término do século XIII ter-se-á iniciado a construção da 

nova catedral, tendo a primeira Sé de Silves ocupado o local da antiga Mesquita Maior (DOMINGUES, 

1989). Reconstroem-se e edificam-se azenhas e moinhos hidráulicos na ribeira de Odelouca e no 

Arade, incrementa-se a produção da vinha, que desponta consociada à figueira, estendem-se as 

searas que cobrem o curso do Arade (BOTÃO, 1992). 

 

Não obstante o esforço de vários monarcas para a concentração de forças militares em Silves, uma 

carta datada de 1372 assinala a ausência das mesmas, intramuros, devido à Peste Negra, terramotos, 

às guerras e armações de galés. A cidade encontrava-se muito despovoada e disso já o povo de Silves 

havia reclamado nas Cortes de Leiria (BOTÃO, 1992). A atribuição de cartas de privilégio aos 

moradores de Silves inverteu a tendência de penúria nas últimas duas décadas do séc. XIV e nas 

primeiras do seguinte, época em que terá ocorrido a conclusão da ponte (BERNARDES & 

GONÇALVES, 2005), incongruentemente designada de “Romana”. 

 

Data ainda do século XIV a maldição, até hoje lembrada pelos silvenses, de Frei Álvaro de Pais, bispo 

de Silves entre 1333 e 1349, a qual profetizava o insucesso da cidade e das obras na Sé e na ponte. 

Na Revolução de 1383/85, Silves, com o procurador Álvaro Gonçalves, apoia o Mestre de Avis nas 

Cortes de Coimbra (VIEGAS, 1999). 

 

Os Descobrimentos trazem a Silves uma nova dinâmica. Em 1425, juntamente com João Gonçalves 

Zarco e família, partem para a Ilha da Madeira muitos silvenses. Dois anos depois ocorre a descoberta 

dos Açores por Diogo de Silves. Ao Infante D. Henrique foi concedida, em 1457, a administração dos 
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bens da Alcaidaria de Silves, tendo sete anos antes Gomes Eanes de Zurara concluído na cidade a 

“Crónica da Tomada de Ceuta”. Todavia, a criação do concelho de Alvor (1457) e pouco depois o de 

Vila Nova de Portimão (1463) vão por termo, a curto prazo, a alguma prosperidade que ali se vivia. A 

morte de D. João II em Alvor, em 1495, e o consequente sepultamento na Sé de Silves, trazem à velha 

urbe, em 1499, o rei D. Manuel e com ele inicia-se uma intensa campanha de obras no templo. É 

provável que a Cruz de Portugal tenha sido erigida nesta altura (DOMINGUES, 1989). Ainda em 1491, 

além da criação da feira de “Todos os Santos”, a cidade é doada à Casa da Rainha D. Leonor, 

pertencendo a partir de então e até ao Liberalismo à Casa das Rainhas. 

 

Em 1504 D. Manuel outorga a Silves novo foral, porém a cidade entra em declínio acentuado, de tal 

forma que a 28 de outubro de 1539 o Papa Paulo III, a pedido do bispo D. Manuel de Sousa, transfere 

a Sé Episcopal de Silves para Faro. O bispo, com o consentimento de D. João III, pedira a 

transferência pelo facto da cidade ser muito “doentia”, motivo pelo qual não podiam ali residir os 

cónegos e restante clero. Referia também que esta “havia diminuído muito de consideração, e em 

número de habitantes, os quais apenas chegavam a 140, pela maior parte pobres.” (LOPES, 1848, 

p.311). Porém, a oposição das entidades silvenses e de algum clero levaram a que a transferência 

fosse sucessivamente adiada. 

 

A 27 de janeiro de 1573 é a cidade visitada pelo rei D. Sebastião. O monarca encontrava-se em 

digressão pelo Alentejo e Algarve, chegando a Silves por via fluvial. O cronista da viagem, João 

Cascão, sobre a cidade escreveu: “é toda cercada de muro e tem muitas aldeias, em seu termo, que 

têm muitos mais vizinhos. Cá dizem que é terra muito doentia, pelo que se despovoa, e está muito 

destroçada, tanto que as casas que caiem não as tornam a levantar.” (LOUREIRO, 1984, p.110). 

Segundo o cronista a urbe teria menos de 300 vizinhos, enquanto no seu termo algumas aldeias tinham 

muitos mais. A decadência de Silves acentuava-se, referindo João Cascão que o rei fora recebido num 

palio, “muito velho em extremo”, o que terá causado alguma admiração. D. Sebastião percorreu as ruas 

de Silves, esteve na Sé, na Câmara, onde assistiu a uma tourada, e pernoitou no castelo, saindo a 

cavalo na manhã seguinte em direção a Albufeira. Na viagem visitou Alcantarilha, tendo atravessado a 

rua principal, no meio de muito povo. Observou ainda a construção de um muro à volta da aldeia, que 

teria 150 vizinhos, composto “com baluartes em lugares convenientes” (LOUREIRO, 1984, p.111). 
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Quatro anos depois, Frei João de S. José expõe igualmente o declínio de Silves: “casa que ũa vez cai 

nunca mais se levanta e a mor parte dela está já arruinada e sem gente” (GUERREIRO & 

MAGALHÃES, 1983, p.44.), mencionando depois tratar-se de um “sítio, de muitos anos a esta parte, 

doentio e de maus ares”, pelo que no Verão, apenas ficavam na cidade “algũa gente da mais pobre e 

alguns cónegos e outros clérigos para serviço da igreja”. Reconhecia Frei João de S. José que o termo 

de Silves era grande (compreendia os atuais concelhos de Monchique, Lagoa e a freguesia da 

Mexilhoeira Grande), e que “há nele muita terra boa para semear” (GUERREIRO & MAGALHÃES, 

1983, p.45), particularizando o lugar do Lobito, onde haviam figueirais, olivais e vinhas. De Alcantarilha, 

referiu Frei João que teria cerca de 200 vizinhos, “todos lavradores de boas terras e figueirais que em 

seu termo tem.” Mencionava também que esta fora assaltada pelos mouros em 1550, iniciando-se 

pouco depois a construção de uma muralha, para proteção das suas gentes. Das atuais freguesias do 

concelho de Silves foi ainda feita referência a Algoz e a Pêra. Desta última foi indicado que “terá 40 

vizinhos todos lavradores, por ser terra de pão e que toda se semeia. Faz o mar defronte dela ũa 

fermosa praia da banda do sul, na qual está ũa armação de atuns que se chama a Armação de Pera.” 

(GUERREIRO & MAGALHÃES, 1983, p.58). 

 

Saliente-se que as freguesias de Alcantarilha, Algoz, S. B. Messines e São Marcos da Serra terão sido 

criadas entre os meados do século XV e meados da centúria seguinte. 

 

Em 30 de março de 1577 o bispo D. Jerónimo Osório transfere a Sé para Faro, ficando a catedral de 

Silves reduzida a simples matriz paroquial (LOPES, 1848). O pouco que restava da importância da 

cidade deslocava-se agora com o prelado e seu Cabido para Faro. 

 

A tendência de abandono acentua-se nas décadas seguintes. Por volta de 1600, Henrique Sarrão fala 

numa “cidade tão alheia do que fora” (GUERREIRO & MAGALHÃES, 1983, p.153), para depois dizer: 

“levantam-se aldeas em cidades grandes, abaixam-se cidades em aldeas pobres”. Mas se a cidade 

definhava, a riqueza do concelho não foi esquecida: “Ao derredor são terras de várzea de pão, onde  se 

colhe muito trigo, fértil de carnes e de toda a caça, mel e cera em abundância.” 

 

Em 1621 é a vez de Alexandre Massai descrever uma cidade cercada de muros e torres arruinadas e 

“posto por terra” (GUEDES, 1988, p.120), sucedendo o mesmo com as habitações dos moradores, 

referindo tratar-se de uma localidade despovoada e com pouca gente, dado os residentes preferirem 
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antes as quintas nos arredores e termo. Para contrariar essa tendência sugere o seu repovoamento, ou 

ao invés a abertura de uma universidade, que na época só existia em Évora e Coimbra. 

 

A 20 de junho de 1683, por provisão episcopal, o termo de Silves ganha uma nova freguesia. Os 

constrangimentos provocados pelas frequentes cheias na ribeira de Alcantarilha não permitiam, 

reiteradas vezes, que os habitantes de Pêra recebessem os últimos sacramentos, motivo que levará o 

bispo D. José de Meneses a instituir ali uma nova freguesia, desanexando-a de Alcantarilha. Talvez 

pelo mesmo motivo não foi integrada na nova paróquia a vizinha Pêra de Baixo, também conhecida por 

Armação de Pêra, onde escassos anos antes, fora construída uma pequena fortaleza, para refúgio, em 

caso de corso, dos pescadores das armações de atum da Pedra da Galé. 

 

Mas se o termo de Silves apresentava algum vigor, a cidade agonizava. Em 1751, Faria e Castro 

sintetizava de uma forma lacónica: “a grandeza de Silves nem nas ruínas se dá a conhecer, e é 

necessário, que a fé das Histórias supra a falta de evidências” (ANDRADE et al., 2005, p.38). Porém, 

as vicissitudes que se abateram sobre Silves não resultaram apenas do assoreamento do Arade, aos 

cinco sismos que se sentiram no Algarve no século XIV, dois deles particularmente fortes, somaram-se 

mais três no século XVI e finalmente dois muito violentos no século XVIII, em 1722 e 1755 (PINTO, 

2005). Este último ocorreu em pleno dia de feira de Todos os Santos, tendo a cidade perdido a “sua Sé, 

Torre, Castello, e muralhas, Casa da Câmara e da Audiência, a Cadeya, hum convento de Religiosos 

(…) e ruas inteiras ficaram arruinadas perdendo-se nellas infinita gente (…)” (ANDRADE et. al., 2005, 

p.85). Segundo os registos de óbitos terão falecido 14 pessoas. Os efeitos do terramoto fizeram-se 

sentir um pouco por todo o concelho, mas em particular no litoral. Em Armação de Pêra o tsunami, 

originado pelo sismo, invadiu a povoação, destruindo a igreja de Santo António, bem como a maioria 

das habitações, tendo falecido mais de 60 pessoas (ANDRADE et. al., 2005). Alcantarilha e Pêra 

também sofreram forte devastação. 

 

O terramoto constituiu um dos mais terríveis golpes para acelerar de sobremaneira a decadência de 

Silves que, depois de 1755, ficou reduzida a uma verdadeira aldeia abandonada (DOMINGUES, 1989). 

Em 1773 o concelho sofre mais um revés, D. José I eleva à condição de vila e a sedes de concelho os 

aglomerados de Lagoa e Monchique. Estas são desanexadas do termo de Silves, conjuntamente com 

as aldeias de Estombar e Ferragudo (para Lagoa) e Mexilhoeira Grande, Alferce e Marmelete (para 

Monchique) (VARGAS, 2008). 
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Com um papel de somenos destaque durante as invasões francesas, a cidade vai ter grande 

notoriedade no Liberalismo. A Revolução Liberal gerou um clima de gáudio e de regeneração do país. 

Ensejo utilizado pelo presidente da Câmara para solicitar às Cortes, em 1822, o desassoreamento do 

rio Arade. Assoreamento que considerava responsável pela terra inóspita, doentia e sem comércio, que 

Silves se havia transformado. A cidade estava reduzida a um vasto cemitério e o problema é 

considerado prioritário em Portugal. Todavia, a instabilidade nos anos seguintes não permitem inverter 

a situação (CABRITA, 2016). No concelho residia um acérrimo absolutista, mais propriamente em S. B. 

Messines, José Joaquim de Sousa Réis, que ficaria conhecido pelo epíteto de Remexido. Com um 

papel proeminente durante a guerra civil, mas também muito depois desta, até à sua captura e 

fuzilamento em 1838, o famoso guerrilheiro vai desferir insistentes ataques a diversas povoações do 

Baixo Alentejo e Algarve. Os silvenses vivem durante vários anos em estado de sítio e com vista à sua 

proteção são reparadas, a suas expensas, as muralhas da cidade (CABRITA, 2005). Por todo o 

concelho vivem-se momentos dramáticos de impunidade e insegurança, com ataques e roubos 

desferidos pelos guerrilheiros, que se prolongaram muito além da Convenção de Évora-Monte, até pelo 

menos 1840 (CABRITA, 2005). 

 

Ainda em 1834 o concelho perde três freguesias, Porches é transferida para Lagoa, enquanto 

Alcantarilha e Pêra são anexadas a Albufeira. Se a primeira seria irreversível as segundas voltariam a 

integrar o Município de Silves em 1836, para em finais de 1867 e por escassos 30 dias serem 

integradas no concelho de Lagoa. 

 

É ainda no conturbado período das Lutas Liberais que se fixa em Silves a família Garcia Blanco, de 

origem catalã, a qual, segundo alguns autores, introduziu em Silves a indústria corticeira 

(DOMINGUES, 1989), contudo, para outros, teriam sido ingleses, logo na segunda década do século 

XIX (RAMOS, 1999). Certo é que estas já existiam em 1839. A proximidade à serra algarvia e ao Baixo 

Alentejo, grandes centros produtores de cortiça, vão fazer de Silves uma grande cidade fabril, com 

várias dezenas de fábricas, que exportam os seus produtos por via fluvial. A cidade conhece neste 

período um forte crescimento demográfico, rasgam-se novas ruas, constroem-se diversos bairros 

operários e acima de tudo muitas fábricas. Por outro lado os velhos caminhos dão lugar a estradas 

macadamizadas, de que são exemplos a estrada para S. B. Messines, e as respetivas pontes de Santo 
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Estêvão e Enxerim (atual E.R N.º 124), a estrada para Lagoa, Armação de Pêra, ou ainda a de Pêra a 

Messines, pelo Algoz. 

 

O concelho modernizava-se e um dos seus filhos, o poeta João de Deus, natural de S. B. Messines, 

difunde a terra natal ao tornar-se num dos mais eminentes pedagogos portugueses, sendo até hoje o 

único algarvio que teve honras de repousar no Panteão Nacional (CABRITA, 2006). 

 

Em 1889 o caminho-de-ferro rompe a área territorial do concelho, dotando-o das gares de São Marcos 

da Serra e Messines. Esta última, desde logo, com particular movimento, advindo da corticeira silvense 

Villarinho & Sobrinho. Fundada em 1870 por Salvador Gomes Villarinho constituía a maior unidade 

industrial do país em 1890, empregando “600 operários do sexo masculino” (MOUTINHO, 1890, p.247) . 

Indissociável desta fábrica é ainda a fundação da primeira corporação de bombeiros na cidade (1896), 

após um violento incêndio que a destruiu completamente em 1891 (CABRITA, 2010a). 

 

Uma outra fábrica que terá grande destaque ao longo do tempo será a Avern, Sons & Barris, mais 

conhecida pela Fábrica do Inglês. A ela esteve ligado um importante promotor local, Gregório Nunes 

Mascarenhas, responsável pela construção do novo edifício dos Paços do Concelho, mas também de 

um singular teatro, em 1909. Mas muitas outras fábricas corticeiras existiram e com elas milhares de 

operários e suas famílias rumaram a Silves. 

 

Em 1897 o rei D. Carlos e a rainha D. Amélia, em digressão oficial pela província, visitam a cidade 

(CABRITA, 2007). Os reis são festivamente recebidos, contudo, dado tratar-se de um forte meio 

operário, já aqui se faziam sentir os alvores da República. Em 1908 os republicanos ficam com assento 

na vereação, para dois anos depois, a 6 de outubro de 1910, tomarem posse administrativa da 

Câmara, como representantes do novo regime implantado (CABRITA, 2010b). Mas foi ainda na 

Monarquia que o comboio chegou às imediações de Silves, a 1 de fevereiro de 1902 (SILVA & 

RIBEIRO, 2009). A construção do então ramal de Portimão propiciou ainda a criação de um novo 

aglomerado no concelho, o entroncamento ferroviário de Tunes, tendo o primeiro comboio chegado ao 

Algoz em 1899 e no ano seguinte a Poço Barreto. 

 

A primeira República foi multifacetada na cidade e no concelho. As inúmeras greves dos operários 

corticeiros levadas a efeito na Monarquia, vão-se repetir em Silves com alguma frequência, e por vezes 
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de forma violenta (como por exemplo a de 22 de junho de 1924), nos 16 anos de vigência do novo 

regime. Durante este período há um incremento no número de escolas no concelho, e em Silves é 

inaugurada, no décimo aniversário da República, a Escola Elementar Comércio e Indústria João de 

Deus, um símbolo maior do regime republicano na cidade. Neste período é ainda construído o 

matadouro, velha aspiração e iniciados os estudos para a implementação da energia elétrica, 

abastecimento de água e rede telefónica, melhoramentos que seriam inaugurados em Outubro de 1929 

(VOZ DO SUL, 1929). 

 

A instauração da Ditadura Militar é vivida em Silves com alguma apreensão, ou não fosse esta uma 

cidade fabril, com milhares de operários e vários sindicatos. Em 1927 Raul Proença, no seu “Guia de 

Portugal”, classifica a cidade como “bastante industrial” (PROENÇA, 1927, p.264), com uma população 

de 9 577 habitantes. Porém, após uma visita à velha urbe, critica o contraste negativo entre as ruínas 

medievais e “o conjunto torpíssimo da casaria chilra e desenxabida”, que tornava a cidade, na sua 

opinião, numa das “piores criações do nosso século XIX.” 

 

Em termos económicos e além da indústria corticeira, o concelho evidenciava-se na produção de 

carvão em S. Marcos da Serra, de rebolos e pedras de amolar em S. B. Messines, e de frutos secos 

nas freguesias do litoral, com destaque para Alcantarilha, onde o figueiral do Morgado da Lameira 

constituía “certamente um dos maiores do país” (PROENÇA, 1927, p.264). 

 

O turismo também já despontava. S. Marcos da Serra era então uma aldeia muito procurada, “como 

estação de repouso pela gente pouco abastada da província” (PROENÇA, 1927, p.218). Por sua vez a 

praia de Armação de Pêra era uma das mais frequentadas pelos algarvios. Esta aldeia da freguesia de 

Alcantarilha, com cerca de 4000 habitantes (FRANCO, 1930), dispunha ainda de uma empresa de 

pesca, de fábricas de conserva de peixe, casino, entre outras atividades, o que contribuiu 

decisivamente para a sua elevação a sede de freguesia, em 10 de abril de 1933 (REIS, 2003). 

 

Se a relação dos operários silvenses com a I República não foi pacífica, com a Ditadura Militar e 

Estado Novo ela seria bombástica e fortemente reprimida. A greve geral de 18 de janeiro de 1934 

paralisou totalmente a cidade, à qual se seguiu uma repressão sem precedentes (DUARTE, 2010). A 

cidade e o concelho seriam sempre conotados como oposicionistas aos ideais do regime de Salazar e 
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foram inúmeros os silvenses torturados e deportados, quer para Angra do Heroísmo, quer para o 

Tarrafal (DUARTE, 2009). 

 

Em 1941 existiam “só na cidade de Silves cerca de 40 fábricas de cortiça, empregando para cima de 

1500 operários.” (CARDOSO, 1941, p.3) Mas se a I Guerra Mundial trouxe ao setor corticeiro inúmeras 

dificuldades em termos de exportação, a II Guerra Mundial inicia a decadência do setor em Silves, a 

que se alia um enorme assoreamento do rio Arade (RAMOS, 1999). As décadas seguintes são 

dramáticas para esta indústria, de tal forma que atualmente só uma fábrica subsiste na freguesia de 

Silves. A nível concelhio destaque para a importância dos frutos secos, que transformarão a freguesia 

de S. B. Messines num importante centro comercial e industrial da região, através das empresas 

Teófilo Fontaínhas Neto e Ramiro Cabrita & Irmão, com elevadas exportações para a Europa e Estados 

Unidos. 

 

Durante a vigência do Estado Novo a cidade e o concelho foram dotados de alguns melhoramentos. O 

castelo e a Sé, os dois “principais monumentos do passado da velha Silves” (JÚDICE, 1934, p.13), 

foram alvo de uma intensa campanha de obras de conservação e reconstrução, no âmbito das 

Comemorações dos Centenários. Mas será a construção da Barragem do Arade, em 1958, que 

modificará a paisagem do concelho, com um incremento da atividade agrária de regadio, 

essencialmente dos citrinos. Estes ocuparão mais tarde uma vasta área, muito para além da influência 

do perímetro de rega, como praticamente todo o barrocal do concelho. Particular destaque ainda para o 

novo e modelar edifício da escola técnica, inaugurado em 1959 (atualmente a Escola Secundária), que 

levará a Silves sucessivas gerações de alunos de todo o Barlavento Algarvio. Refira-se também a 

criação da avenida marginal e a nova ponte sobre o Arade, eliminando um constrangimento que havia 

muito se fazia sentir no acesso à cidade pelo sul. No concelho distinguem-se os inúmeros edifícios 

escolares, erigidos no âmbito do Plano dos Centenários, a construção da estrada de S. Marcos da 

Serra, em 1966, a qual a partir de agosto de 1974 se tornou na principal entrada da região. 

 

Como seria de esperar a cidade e demais freguesias exultaram com o 25 de abril de 1974. A partir de 

então e essencialmente após a adesão do país à União Europeia, o concelho conhece um incremento 

de infraestruturas básicas, como o abastecimento de água potável, o saneamento, a eletrificação rural, 

benefícios até então restringidos às sedes de freguesia. São igualmente construídas inúmeras 

infraestruturas, nomeadamente de ensino (universidade, escolas), de índole cultural e desportiva 
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(campos desportivos, piscinas, museus, bibliotecas, etc.), entre outras (tribunal, centros de saúde), mas 

também acessibilidades de âmbito nacional e regional (Autoestrada do Sul, Via do Infante), bem como 

as barragens de Odelouca e Funcho, que marcaram sobremaneira o território de Silves. O turismo, que 

se fez sentir fortemente a partir da década de 60, afirmou-se como principal motor da economia 

regional, e a cidade de Silves e os seus monumentos tornaram-se nos mais visitados da região, sendo 

hoje o conjunto monumental da Sé e do castelo um ícone do Algarve. Da mesma forma Armação de 

Pêra conheceu um intenso crescimento urbano, em 1958 era inaugurado o casino e cinco anos depois 

a primeira unidade hoteleira, o Hotel Garbe. O forte crescimento urbano que o aglomerado piscatório 

sofreu deturpou, infelizmente e irreversivelmente, as caraterísticas peculiares que até então detinha. 

 

Em 14 de outubro de 1985 a aldeia de Tunes-Gare, até então pertencente à freguesia de Algoz, é 

elevada a sede de freguesia. O mero entroncamento ferroviário, onde nos anos 70 do século XX fora 

instalada uma Central Elétrica, tornava-se na mais recente freguesia do concelho. Todavia, mais de 20 

anos depois, com as alterações advindas da última reorganização administrativa Tunes voltou a estar 

agregada a Algoz, e Pêra a Alcantarilha. 

 

Nas últimas décadas foram inúmeras as personalidades de Silves que se destacaram na região e país, 

entre outros, Ataíde Oliveira (etnógrafo, historiador), Julião Quintinha (jornalista/escritor), Bernardo 

Marques (pintor/desenhador), Garcia Domingues (historiador/arabista), António Pereira (poeta), José 

Vitoriano (político), Maria Keil (artista plástica), Rui Bento (futebolista), etc. 

 

Com uma posição central na região e excelentes campos agrícolas, o concelho de Silves atraiu desde 

muito cedo variadíssimas civilizações, preservando milénios de história, como demonstram os 

diferentes vestígios arqueológicos encontrados um pouco por todo o concelho. Ao forte apogeu no 

período islâmico, junta-se o importante centro fabril dos finais do século XIX, aliados a outros períodos 

de estagnação e decrepitude, provocados pelo assoreamento do rio Arade, ou pelos inúmeros sismos 

que com alguma frequência têm devastado o Algarve. Atualmente o enquadramento paisagístico e o 

carácter monumental da Sé e do castelo, transformaram a cidade num padrão distinto do Algarve 

turístico, tornando-a numa das mais visitadas da região. 
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