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IX.3.1. CONFORMIDADE COM OS IGT. FUNDAMENTOS 

 

 

A relação entre os IGT está claramente definida na LBPPSOTU1 ao consagrar que “o sistema de 

gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada” (n.º 2 do artigo 38.º) e ao 

estabelecer, relativamente aos planos municipais, que estes “devem desenvolver e concretizar as 

orientações definidas nos programas territoriais preexistentes (…), com os quais se devem 

compatibilizar” (n.º 3 do artigo 45.º). De tal modo que estabelece que “sempre que entre em vigor um 

programa territorial de âmbito nacional ou regional é obrigatória a alteração ou atualização dos planos 

territoriais de âmbito (…) municipal, que com ele não sejam compatíveis” (n.º 6 do artigo 44.º). 

Por seu lado, o RJIGT estabelece, num quadro de coordenação interna e externa2 a obrigatoriedade 

dos planos municipais indicarem expressamente as disposições incompatíveis (dos planos ou 

programas preexistentes) que determinam a sua alteração (n.º 5 do artigo 22.º). 

 

É assim no sentido de responder a esta obrigatoriedade legal e de sistematizar as principais diferenças 

e promover a articulação entre este PDM e os demais IGT eficazes no concelho, incluindo o PDM95, 

que é desenvolvido o presente capítulo. Constitui, deste modo, uma oportunidade para melhor clarificar 

a política municipal de ordenamento do território. Nesse sentido o capítulo é estruturado, segundo a 

figura IX.3.1, em três partes que traduzem a natureza da abordagem: 

 

1. a primeira parte focaliza a coordenação externa, onde se estabelece a conformidade das 

disposições do PDM de Silves de 2.ª geração (PDM 2G) com os planos3 e programas em vigor, 

nomeadamente, com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), com os Planos Especiais (PE) com 

incidência territorial no concelho, o caso do Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do 

Arade (POAFA), do Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca (POAO), e do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura (POOC BV). Aproveita-se ainda para integrar neste 

relatório a verificação da conformidade com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 e com o Programa 

Regional de Ordenamento Florestal do Algarve. 

                                                 
1 Lei 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
2 De tal forma que, de acordo com o n.º1 do artigo 128.º do RJIGT, “a compatibilidade ou a conformidade entre os diversos programas e 
planos é condição da respetiva validade”. 
3 Referimo-nos aos planos que, por via do n.º 1 do artigo 200.º do RJIGT, devem ser reconduzidos a “programas”, mas que à data, ainda 
não o foram. 
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2. a segunda parte reflete sobre a coordenação interna, isto é, a articulação entre PDM2G e os 

planos municipais em vigor, nomeadamente com o Plano de Pormenor da Horta da Caixa de Água 

(PPHCA), Plano de Urbanização da Vila Fria (PUVF), Plano de Pormenor da Praia Grande (PPPG), 

Plano de Pormenor de Armação de Pera (PPAP), Plano de Urbanização da Atalaia (PUA), Plano de 

Urbanização da Quinta do Paço (PUQP), Plano de Pormenor do Pateiro (PPP) e com o Plano de 

Urbanização do Morgado da Lameira (PUML); 

 

3. a terceira parte é dedicada à análise da relação entre o PDM 2G e o PDM95, perspetivando a 

evolução de que a política municipal de ordenamento do território foi objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IX.3.1 

Estrutura do relatório 

 



                                                                                                       Plano Diretor Municipal de Silves 

4 

IX.3.2. COORDENAÇÃO EXTERNA 

 

 

IX.3.2.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLITICA DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

O PNPOT1 estabelece as grandes opções estratégicas para a organização do território nacional, 

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

territoriais e constitui um instrumento de cooperação dos demais estados membros para a organização 

do território da União Europeia (artigo 30.º do RJIGT). É pois inevitavelmente uma fonte e uma 

referência orientadora de trabalho para o PDM de Silves 2.ª geração, desde logo na definição da 

estratégia2 em absoluta convergência com os domínios de intervenção do PNPOT (vd. figura IX.3.2).  

 

                                                 
1 Lei n.º 99/2019, de 05 de setembro. 
2 A este respeito vd. Cap. VIII.1. 

Figura IX.3.2 

Convergência entre os domínios de intervenção do PNPOT e os vetores do PDM 2G 
 

DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃODO PNPOT                          VETORES DO PDM 2G 
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A título exemplificativo referem-se de seguida algumas ações que visam a concretização desses 

objetivos. 

 

Uma das medidas de ação do PNPOT prende-se, nomeadamente, com a necessidade de “Prevenir 

riscos e adaptar o território à mudança climática”. O PDM assume a prevenção de riscos enquanto 

um dos fatores essenciais à salvaguarda dos recursos, paisagem e património bem como à segurança 

das pessoas e bens. Como tal propõe, entre muitas outras medidas, incentivar a reflorestação na serra, 

em terraços, de modo a aumentar a infiltração e a diminuição da velocidade de escoamento; interditar a 

construção nas margens dos cursos de água que atravessam áreas urbanas, promovendo a criação de 

corredores verdes e evitando a sua regularização e canalização; promover limpezas periódicas dos 

cursos de água e interditar a construção de caves nas áreas classificadas com suscetibilidade elevada 

às cheias e inundações. 

 

O PNPOT alerta também para a necessidade de implementar “Afirmar os ativos estratégicos 

turísticos nacionais”. A este respeito o PDM 2G prevê medidas concretas nomeadamente através da 

aposta de produtos com sazonalidade reduzida com destaque para aqueles que apresentam um forte 

potencial (e pouco exigentes do ponto de vista económico para a sua “implementação/promoção”) 

nomeadamente o desporto de natureza, gastronomia, vitivinícola, o turismo cultural e religioso, entre 

outros. 

 

Outras medidas de ação do PNPOT referem-se à necessidade de “Renovar, requalificar e adaptar as 

infraestruturas e os sistemas de transporte” e de “Promover a mobilidade metropolitana e 

interurbana”. A este respeito o PDM propõe efetuar obras de beneficiação na rede viária existente, 

particularmente nos troços de maior pressão, criar alternativas de circulação (circulares/variantes) nos 

principais aglomerados urbanos e nas áreas vocacionadas para acolher atividades económicas; 

aumentar o número de lugares de estacionamento nas entradas dos aglomerados (a fim de reduzir o 

número de viaturas a circular no interior); reequacionar sentidos de trânsito, sinalética, referencial 

espacial dos arruamentos, entre outras variáveis, de forma a introduzir maior fluidez no trânsito e uma 

convivência amigável entre as viaturas e os peões, etc..  

 

Por ultimo destaca-se a medida de ação do PNPOT de “Valorizar o recurso solo e combater o seu 

desperdício”, cuja tradução no PDM resulta, de entre outras, na promoção de um desenvolvimento 
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urbano policêntrico assente na centralidade, especificidades e complementaridades das sedes de 

freguesia e na salvaguarda das caraterísticas identitárias dos aglomerados rurais. 

 

 

IX.3.2.2. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE 

 

De acordo com o RJIGT, os programas regionais “definem a estratégia regional de desenvolvimento 

territorial, (…) considerando as estratégias (…) municipais de desenvolvimento local, constituindo o 

quadro de referência para a elaboração dos (…) planos municipais” (n.º 1 do artigo 52.º). Como tal, 

inevitavelmente o PDM de Silves assume o PROT Algarve como um instrumento orientador, 

assumindo-se na análise da conformidade quatro (4) elementos fundamentais, sem prejuízo de outros 

de menor relevância, que o integram: 

 

1. os objetivos estratégicos; 

2. o modelo de desenvolvimento territorial; 

3. a classificação e qualificação do solo 

4. a edificação em solo rural. 

 

1. DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A estratégia do PDM de Silves toma desde logo como referência o espírito e objetivos da estratégia do 

PROT Algarve (vd. fig. IX.3.3), incorporando-a na sua estratégia de ordenamento e desenvolvimento do 

território. 

 

Nesse sentido, a título de exemplo1, pode sublinhar-se que um dos objetivos estratégicos que o PROT 

Algarve aponta é da necessidade de consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. Em 

convergência com este o PDM de Silves assume como um dos seus objetivos a “promoção da 

sustentabilidade” (Cap. I.2 e fig. I.2.1). Inclusive assume como um dos seus “desafios” (Cap. VIII.1.2.1.) 

a necessidade de “garantir a sustentabilidade ambiental” reforçando essa orientação de base, em 

concreto, através do “vetor de ação 2” através dos objetivos estratégicos (OE) que o integram e 

respetivos objetivos operacionais (OO) (vd. Cap. VIII.1.2.2.). 

                                                 
1 Assume-se uma abordagem através de exemplos de modo a não tornar a análise demasiado exaustiva. 
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No capítulo relativo à execução do PDM de Silves (Cap. IX.4.), são ainda sistematizadas ações 

concretas convergentes com este objetivo do PROT Algarve e que se desdobram entre ações de 

sensibilização e auscultação da população, até à promoção de planos de mobilidade e acessibilidade 

para todos, promoção da utilização de modos suaves de deslocação (através de redes de ciclovias, 

etc.), salvaguarda em relação a fenómenos perigosos (perigosidade e riscos naturais e tecnológicos), 

potenciação e optimização das redes e infraestruturas (distribuição de água, de recolha de resíduos), 

promoção do património, etc. O PDM de Silves é ainda mais audaz nesta matéria introduzindo 

orientações e disposições (incluindo discriminações positivas) no sentido da sustentabilidade ambiental 

em sede de qualificação do solo (Cap. IX.1.) para cada categoria e subcategoria de uso do solo (e.g., 

incentivos através da edificabilidade para a instalação de equipamentos sociais e de saúde ou para o 

reforço da oferta de alojamento turístico). 

 

O PROT Algarve toma ainda como objetivo “robustecer e qualificar a economia, promover 

atividades intensivas de conhecimento”. Neste sentido, o PDM de Silves consagra a priori entre os 

seus seis (6) objetivos, três (3) convergentes com este “desígnio” do PROT (vd. Cap. I.2.), i.e., “gerar 

conhecimento” (mais conhecimento sobre o concelho traduz-se numa maior oportunidade de nele 

intervir, investir, etc.), “promover a competitividade” e “fomentar a inovação” (vd. Cap. I.2). 

 

Em reforço desta aposta são vários os desafios assumidos no PDM de Silves (Cap. VIII.1.2.1.) 

destacando-se objetivamente a promoção e o alargamento da base económica e cuja resposta 

pretende ser dada, nomeadamente, através do corolário “competitividade” e “vetor de ação 1” (Cap. 

VIII.1., devendo atentar-se para a fig. VIII.1.4 e VIII.1.5) que procura responder-lhe, e que é 

concretizado e materializado pelo respetivo OE2 e em concreto pelos OO 003 e 004 (vd. fig. VIII.1.9, 

Cap. VIII.1.), i.e., “qualificar os serviços do ponto de vista da modernização, acessibilidade e 

proximidade” e “promover iniciativas que premiem a inovação e criatividade”. 

 

Esse sentido foi assumido nas disposições relativas às categorias e subcategorias de uso do solo (cap. 

IX.1), preconizando-se, e.g., para a categoria de “espaço central-histórico”, a “fixação de atividades 

económicas como seja no domínio da industria criativa e de inovação (…)” definindo-se para o efeito 

medidas de discriminação positiva a tomar em sede de regulamento municipal. O mesmo princípio se 
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aplica, e.g., para as unidades de execução (UE) (Cap. IX.4., vd. em concreto Cap. IX.4.7.) onde se 

estabelecem medidas de discriminação positiva em caso da instalação de atividades económicas. 

 

2. DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

O modelo territorial do PROT Algarve (vd. fig. IX.3.3) “traduz espacialmente as opções estratégicas de 

base territorial e visa orientar a reconfiguração territorial e funcional do Algarve” e “é composto pelos 

sistemas que se consideram mais relevantes em termos de estruturação territorial/funcional da região 

do Algarve” (RCM 102/2007, de 3 de agosto na sua redação atual). Este modelo é pois estruturante e 

simultaneamente estratégico ao colocar uma visão para o território. Por isso, tomando-o como uma 

base de referência e, de certo modo, como inspiração, foi igualmente desenvolvido um modelo de 

desenvolvimento territorial (MDT) para o concelho de Silves (vd. fig. VIII.1.13). 

 

Em convergência e em articulação com o modelo territorial do PROT o MDT Silves: 

 

a. concretiza (pormenoriza, devido às suas implicações em relação à expansão de perímetros 

urbanos, área de referência para a instalação de NDE ou NDT, etc.), os limites das unidades 

territoriais1 (Litoral Sul e Barrocal e Serra), em resultado de um processo de adaptação; 

b. identifica como eixos de articulação (PROT Algarve) as ligações Silves-Algoz-Tunes e S. 

Bartolomeu de Messines-S. Marcos da Serra; 

c. reforça, tal como o PROT Algarve, o eixo de articulação Silves-S. Bartolomeu de Messines; 

d. identifica e concretiza eixos de interação e interdependência com os concelhos limítrofes, 

designadamente com Loulé, Portimão, Albufeira e Lagoa; 

e. salvaguarda as áreas integradas na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 

através da EEM (vd. Cap. IX.1.7.) e/ou de outros instrumentos complementares. 

 

Deste modo o PDM de Silves integra o modelo territorial do PROT Algarve, com as adaptações de 

escala de abordagem e cartográficas necessárias. 

 

                                                 
1 Processo efetuado em concertação com a CCDR Algarve. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO1 

 

O PROT Algarve deixa um conjunto de disposições orientadoras diretamente relacionadas com a 

classificação e qualificação do solo, tratados nomeadamente no capítulo “3.- Normas específicas de 

carácter territorial” do PROT Algarve. Essas orientações foram sempre soberanas no âmbito da 

elaboração do PDM, embora com as necessárias adaptações em sede da definição das categorias e 

subcategorias de uso do solo por força da necessidade de articular com o DR 15/2015, de 19 de agosto 

que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de 

qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a 

todo o território nacional, numa lógica de uniformização de critérios e classes, como se depreende 

                                                 
1 Veja-se ainda a este respeito o capítulo XIII.7. 

Figura IX.3.3 

Modelo territorial do PROT Algarve (extrato no concelho de Silves) 

 

Fonte: Adaptado de RCM102/2007, de 3 de agosto na sua redação atual. 
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inclusivamente pelo esforço da tutela em dispor a nível nacional de uma base de dados 

georreferenciada e uniformizada dos PDM em vigor (DGOTDU, 2011). 

 

4. DA EDIFICABILIDADE EM SOLO RURAL 

 

De entre as normas específicas de carater territorial, o PROT Algarve define um conjunto de princípios 

e orientações para a edificação em solo rural. É neste âmbito que estabelece um quadro de referência 

para a intervenção nas áreas de edificação dispersa (AED), assumido como orientador na medida em 

que “foi desenvolvido considerando a região no seu conjunto, pelo que compete aos Planos Diretores 

Municipais uma análise mais pormenorizada e rigorosa do respetivo território municipal e, (…) a 

aferição, detalhe e eventual modelação dos parâmetros de referência indicados, com soluções melhor 

adaptadas, devidamente fundamentadas, com base nas condições específicas das áreas de edificação 

dispersa a tratar” (RCM102/2007). É com base nesta referência que se definiu uma metodologia de 

classificação e qualificação do solo tendo como princípio a contenção de perímetros urbanos e de 

novas edificações em solo rústico e a requalificação urbana das AED existentes (vd. Cap. IX.1. e 

Anexo XIII.7). 

 

 

IX.3.2.3. PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA BURGAU - VILAMOURA 

 

Na sequência do novo quadro legal do ordenamento do território, as normas com incidência urbanística 

vinculativas dos particulares previstas nos planos especiais foram objeto de transposição para os 

planos municipais, deixando assim de vincular diretamente os particulares. Neste procedimento (vd. 

capítulo XIII.6), efetuado com o acompanhamento das entidades de tutela, foi identificado o conteúdo 

das normas a transpor e efetuada essa integração. 

 

No caso concreto do POOC BV1 foram integradas no PDM2G as normas referentes: 

 

a) objetivos e conceitos – procede-se a uma integração articulada destes conteúdos. 

b) faixas de proteção das arribas – assumidas como um limite ao regime de uso. Estas faixas 

correspondem geograficamente às delimitadas no Programa da Orla Costeira Odeceixe-

                                                 
1 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/1999 de 27 de abril de 1999. 
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Vilamoura (POC OV), em elaboração, de acordo com o acordado com a tutela. Do ponto de 

vista do normativo correspondem ao disposto no POOC BV; 

c) qualificação do solo - com a criação de uma subcategoria dentro dos espaços naturais e 

paisagísticos e com a integração nesta mesma categoria da admissibilidade dos usos previstos 

para os espaços naturais dunares do POOC. Procede-se ainda à definição de uma 

equivalência entre a qualificação definida no POOC e a definida no PDM2G (vd. quadro IX.3.1 

e fig. XIII.6.5); 

d) servidões administrativas e restrições de utilidade pública – são transpostas para o 

PDM2G as normas referentes à condicionante do «domínio hídrico», incluindo as restrições à 

edificabilidade a ela associadas. 

 

 

Quadro IX.3.1 

Equivalência entre a classificação e qualificação do solo do POC BV e a do PDM2G 

Categoria do POOC Classe do PDM2G Categoria / Subcategoria do PDM2G 

Espaço natural de arribas Sem representação no concelho de Silves 

Espaço natural dunar (a) Solo rústico 
Espaço natural e paisagístico / Espaço natural 

de proteção 

Espaço natural de linhas de água e zonas 

húmidas (b) 
Solo rústico 

Espaço natural e paisagístico / Espaço de valor 

ecológico 

Espaço natural de enquadramento 

Solo rústico 
Espaço natural e paisagístico / Espaço natural 

de proteção (c) 

Solo urbano 
Espaço de uso especial equipamentos e 

infraestruturas (d) 

Solo urbano Espaço de uso especial turismo (e) 

Espaços Agrícolas e Agroflorestais 

Solo urbano Espaço de uso especial turismo (f) 

Solo urbano Espaço habitacional (g) 

Solo rústico 
Espaço natural e paisagístico / Espaço natural 

de proteção (h) 

Estabelecimentos e iniciativas, projetos ou 

atividades declarados de interesse para o 

turismo 
Sem representação no concelho de Silves 

Infraestruturas portuárias 

Espaços urbanos, urbanizáveis e turísticos 
Solo urbano Espaço habitacional (i) 

Solo urbano Espaço de uso especial turismo (j) 

“Praias” 

Solo rústico 
Espaço natural e paisagístico / Espaço natural 

de proteção (k) 

Solo urbano Espaço de uso especial turismo (l) 

Solo urbano Espaço habitacional plurifamiliar (m) 
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Notas ao quadro IX.3.1: 

a) foi acrescentado na categoria do PDM2G a admissão dos usos previstos na “classe” do POOC BV. Note-se 

que toda esta área integra solos de REN, pelo que as restrições aqui definidas se encontram 

salvaguardadas (também) pelo RJREN; 

b) não obstante estas áreas estarem integradas na REN, optou-se por criar, no PDM2G, uma subcategoria da 

categoria “espaço natural e paisagístico”, designada “espaço de valor ecológico” destinada a integrar o 

regime de uso aqui definido; 

c) no PDM2G admite-se, para esta categoria, a ampliação de edificações existentes, destinadas a habitação, 

para melhorar as condições de habitabilidade e limitada a 30m2. Contudo, esta diferença não é relevante 

porque na área em causa não existe nenhuma edificação e a mesma é coincidente com o barranco do Vale 

do Olival e por essa via DH; 

d) do ponto de vista dos usos o PDM2G não admite turismo. Contudo apresenta uma edificabilidade adaptada 

às necessidades de instalação de equipamento em todo o território municipal. Importa ainda referir para 

este caso que o POOC BV, a proposta de POC OV e o PPAP definem qual o equipamento a instalar nesta 

área – parque de estacionamento, balizando assim a ocupação; 

e) a qualificação aqui apresentada tem por base o processo de licenciamento n.º 12/2017/061 que prevê a 

instalação de uma unidade hoteleira e que, à data, constitui um compromisso urbanístico tal como 

representado na fig. IX.3.8ft e caraterizado no capitulo XIII.3. No limite nascente desta categoria encontra-

se ainda uma unidade hoteleira em funcionamento (Holiday Inn) que reforça o fundamento da definição 

desta categoria de espaços; 

f) a qualificação definida no PDM2G traduz a ocupação efetiva do solo. Com efeito trata-se de um 

empreendimento turístico em funcionamento (Hotel Náutico) pelo que, não faz sentido, definir outra 

categoria; 

g) de igual forma, esta área corresponde a um loteamento (alvará 03/90) habitacional da década de 80, ainda 

em processo de consolidação, não obstante se encontrar já infraestruturado. O PDM2G procede assim a 

uma qualificação de rigor, adequada às especificidades territoriais; 

h) esta área (de solo rústico) corresponde grosso modo à linha de água existente (Barranco do Vale do 

Olival). Relembramos que esta categoria do PDM2G é muito restritiva e visa a salvaguarda do recurso, no 

caso, a linha de água, pelo que integra DH; 

i) antes de mais importa referir que esta “categoria” do POOC não tem representação cartográfica na planta 

síntese, correspondendo no entanto ao aglomerado de Armação de Pêra, tal como concertado com a 

entidade de tutela. Ainda assim, numa perspetiva de equivalência, salientamos que esta área foi qualificada 

como “espaço habitacional plurifamiliar” atendendo ao uso dominante. Trata-se de uma área já consolidada 

                                                 
1 Que se encontra a ser acompanhado pela entidade de tutela (APA/ARH Algarve). 
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para a qual o PDM2G define intervenções urbanísticas de conservação do edificado, admitindo ampliações 

sempre condicionadas à volumetria dominante (tal como definido no POOC). Relembramos que a 

edificabilidade a admitir está ainda balizada pelo DPM e pelas faixas de proteção às arribas (vd. apreciação 

do artigo 9.º); 

j) para esta área, os pressupostos anteriormente referidos mantêm-se. Neste caso, a definição de um 

“espaço de uso especial turismo” tem por base a existência de uma unidade hoteleira (Holiday Inn) cujas 

necessidades (intervenções urbanísticas) são acauteladas por via de uma subcategoria específica definida 

em conjunto com a entidade de tutela ao qual acresce o compromisso urbanístico já identificado. 

Relembramos que a edificabilidade a admitir está ainda balizada pelo DPM e pelas faixas de proteção às 

arribas (vd. apreciação do artigo 9.º); 

k) a maioria do espaço identificado como «praias» pelo POOC integra a categoria espaço natural e 

paisagístico / espaço natural de proteção, onde é garantida a total conformidade. Acresce que se trata 

sempre de uma área sujeita ao regime da REN; 

l) numa área muito reduzida, no setor poente do aglomerado, esta ‘categoria’ do POOC coincide com o 

espaço de uso especial turismo, assim definido em virtude do compromisso urbanístico válido aí aprovado 

e da existência de uma unidade hoteleira em funcionamento; 

m) estas áreas (um pouco dispersas pela categoria) constituem malha urbana do aglomerado de Armação 

que, em alguns casos, ‘avança’ pelo que o POOC designa de «praias». Referimo-nos a título de exemplo 

ao Chalet Vasconcelos e à Fortaleza de Armação de Pêra (imóveis classificados), ao antigo minigolfe 

(agora requalificado) ou a frente mar na zona da lota. Do ponto de vista do regime de uso do solo, ele é 

significativamente diferente entre os instrumentos, mas traduz um ajuste à realidade de facto, isto é, trata-

se efetivamente de solos urbanos edificados e não de área de praia. 

 

Assume-se assim, no que concerne às normas com incidência urbanística, que o PDM2G é compatível 

com o POOC BV assegurando a necessária compatibilidade entre instrumentos. 

 

 

IX.3.2.4. PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO FUNCHO E DO ARADE 

 

Na sequência do novo quadro legal do ordenamento do território, as normas com incidência urbanística 

vinculativas dos particulares previstas nos planos especiais foram objeto de transposição para os 

planos municipais, deixando assim de vincular diretamente os particulares. Neste procedimento (vd. 

anexo 6), efetuado com o acompanhamento das entidades de tutela, foi identificado o conteúdo das 

normas a transpor e efetuada essa integração. 



                                                                                                       Plano Diretor Municipal de Silves 

14 

No caso concreto do POAFA1 foram integradas no PDM2G as normas referentes: 

 

a) objetivos e conceitos – procede-se a uma integração articulada destes conteúdos. 

b) zona terrestre de proteção das albufeiras – assumida como um limite ao regime de uso, 

integra as disposições previstas no programa especial, com referência ao quadro legal de 

proteção das albufeiras2; 

c) disposições gerais para todo o solo rústico – procedeu-se à transposição adaptada de um 

conjunto de disposições previstas no POAFA para todo o solo rústico atendendo ao seu notório 

interesse para o ordenamento do território; 

d) servidões administrativas e restrições de utilidade pública – são transpostas para o 

PDM2G as normas referentes às condicionante da «Albufeira classificada», «Zona reservada 

da albufeira», «Zona de Proteção da Barragem e dos Órgãos de Segurança e Utilização da 

Albufeira», «Zona de Respeito da Barragem e dos Órgãos de Segurança e Utilização da 

Albufeira», incluindo as restrições à edificabilidade a elas associadas; 

e) estrutura ecológica municipal – foi efetuado um reforço das disposições associadas à EEM 

transpondo algumas das normas e objetivos das “classes” de espaço do POAFA; 

f) qualificação do solo – com a criação de uma subcategoria dentro dos espaços naturais e 

paisagísticos e com a integração, nesta mesma categoria, da admissibilidade dos usos 

previstos para as zonas de valor ecológico. Ainda nesta matéria é eliminado o perímetro 

urbano de Abrutiais, no quadro das metodologias de classificação e qualificação do solo 

definidas. Concretamente, assume-se que este perímetro não apresenta dimensão, escala ou 

dinamismo que fundamentem a sua manutenção em solo urbano. Será assim reconduzido a 

solo rústico espaço florestal. 

 

Assume-se assim que, no que concerne às normas com incidência urbanística, o PDM2G é compatível 

com o POAFA assegurando a necessária compatibilidade entre instrumentos. 

 

 

 

 

                                                 
1 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/2008 de 21 de novembro. 
2 Designadamente na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime Jurídico das Albufeiras de Águas Públicas (Decreto-
Lei n.º 107/2009, de 15 de maio). 
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IX.3.2.5. PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE ODELOUCA 

 

Na sequência do novo quadro legal do ordenamento do território, as normas com incidência urbanística 

vinculativas dos particulares previstas nos planos especiais foram objeto de transposição para os 

planos municipais, deixando assim de vincular diretamente os particulares. Neste procedimento (vd. 

anexo 6), efetuado com o acompanhamento das entidades de tutela, foi identificado o conteúdo das 

normas a transpor e efetuada essa integração. 

 

No caso concreto do POAO1 foram integradas no PDM2G as normas referentes: 

 

a) objetivos e conceitos – procede-se a uma integração articulada destes conteúdos. 

b) zona terrestre de proteção das albufeiras – assumida como um limite ao regime de uso, 

integra as disposições previstas no programa especial, com referência ao quadro legal de 

proteção das albufeiras2; 

c) disposições gerais para todo o solo rústico – procedeu-se à transposição adaptada de um 

conjunto de disposições previstas no POAO para todo o solo rústico atendendo ao seu notório 

interesse para o ordenamento do território; 

d) servidões administrativas e restrições de utilidade pública – são transpostas para o 

PDM2G as normas referentes às condicionante da «Albufeira classificada», «Zona reservada 

da albufeira», «Zona de Proteção da Barragem e dos Órgãos de Segurança e Utilização da 

Albufeira», «Zona de Respeito da Barragem e dos Órgãos de Segurança e Utilização da 

Albufeira», incluindo as restrições à edificabilidade a elas associadas; 

e) estrutura ecológica municipal – foi efetuado um reforço das disposições associadas à EEM 

transpondo algumas das normas e objetivos das “classes” de espaço do POAO; 

f) qualificação do solo – foi integrado no regime de uso das categorias de espaço florestal e de 

espaço natural e paisagístico uma norma que visa fomentar o aparecimento de habitats com 

maior valor ecológico. 

 

Assume-se assim que, no que concerne às normas com incidência urbanística, o PDM2G é compatível 

com o POAFA assegurando a necessária compatibilidade entre instrumentos. 

                                                 
1 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2009 de 25 de setembro. 
2 Designadamente na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime Jurídico das Albufeiras de Águas Públicas (Decreto-
Lei n.º 107/2009, de 15 de maio). 
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IX.3.2.6. PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALGARVE 

 

De acordo com o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito 

florestal1, “as normas constantes no PROF vinculam directamente todas as entidades públicas” (n.º 4 

do artigo 4.º) e “ainda (…) os particulares relativamente: (…) à elaboração dos planos de gestão 

florestal, (…), às normas de intervenção nos espaços florestais [e] aos limites de área a ocupar por 

eucalipto” (n.º 5 do artigo 4.º), ficando “excluídas [desta vinculação] (…) as normas com incidência 

territorial urbanística” (n.º 6 do artigo 4.º). Esta disposição articula-se com o disposto no RJIGT, 

concretamente, no n.º 3 do artigo 3.º, de acordo com o qual as normas de intervenção sobre ocupação 

e utilização dos espaços florestais, previstas nos programas, mantêm, para além da vinculação das 

entidades públicas, a vinculação direta e imediata dos particulares. 

 

É neste quadro que o RJIGT determina que “as normas dos programas territoriais que, em função da 

sua incidência territorial urbanística, condicionem a ocupação, uso e transformação do solo são 

obrigatoriamente integradas nos planos territoriais (n.º 5 do artigo 3.º) e que o Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve)2 determina que “as normas dos PROF Algarve que 

condicionem a ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, são obrigatoriamente 

integradas nos planos territoriais de âmbito municipal” (n.º 4 do artigo 1.º do PROF). 

 

Com o intuito de apoiar esta determinação, o PROF Algarve integra no seu “documento estratégico” 

(ICNF, 2019) um capítulo (F) dedicado à compatibilização do PROF com os demais instrumentos de 

gestão territorial, destacando-se, para o efeito, a conformidade com o PDM de Silves vigente. Também 

este exercício de compatibilização deve ser efetuado com o PDM2G, como se apresenta no quadro 

IX.3.2. 

 

Em complemento da leitura do quadro IX.3.2, destaca-se ainda a relação, quase direta, entre as 

categorias do PDM2G “Espaço Agrícola” e “Espaço Florestal” e a delimitação das sub-regiões 

homogéneas do PROF Algarve. Assim: 

 

                                                 
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro na sua redação atual. 
2 Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 12/2019, de 12 de abril. 
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a) A categoria “Espaço Agrícola” corresponde às sub-regiões homogéneas do Barrocal e do 

Litoral; 

b) A categoria “Espaço Florestal” corresponde às sub-regiões homogéneas da meia serra, serra 

de Monchique e serra de Silves. 

 

 

 

Quadro IX.3.2 

Compatibilização com o PROF Algarve 

TEMA ALTERAÇÃO MÍNIMA PDM2G 

Definições, conceitos 

e terminologias 
Definição de “Espaços Florestais”. 

O conceito de “espaços florestais” é adaptado do 

DR15/2015, de 19 de agosto de 2015, ao qual se 

acrescentaram as especificidades que decorrem do PROF, 

designadamente os seus objetivos estratégicos. 

Definição e 

Qualificação dos 

Espaços Florestais 

Adaptar a definição de espaços 

florestais e das subcategorias de espaço 

florestal. 

A qualificação segue o disposto no DR15/2015, de 19 de 

agosto, com as especificidades que decorrem do PROF. 

No entanto não se optou por integrar subcategorias dos 

espaços florestais no PDM2G por não haver conteúdo 

formal que o fundamente, mas antes um limite ao regime 

de uso. 

Servidões 

Acrescentar as servidões associadas a 

recursos florestais: Regime Florestal; 

Proteção do sobreiro e azinheira; 

Árvores e Povoamentos de Interesse 

Público; Povoamentos Florestais 

Percorridos por Incêndios. 

As servidões referidas estão todas integradas no PDM2G 

(vd. cap. IX.2 e fig. IX.2.1ft) 

Menção ao PROF A inserir em artigo próprio. 
O PROF é identificado no regulamento do PDM2G (cfr. 

artigo 5.º) 

Enquadramento do 

PMDFCI 

Inserir o enquadramento dos usos e 

atividades no PMDFCI. 

O PDM2G identifica e representa, como condicionante, a 

“proteção ao risco de incêndio” que decorre diretamente 

do PMDFCI. Acresce que, de acordo com o PDM2G, as 

condicionantes sobrepõem-se ao regime de uso definido 

por via da classificação e qualificação do solo. 

Indicação dos limites 

do PGF  

Inserir no âmbito do regulamento do uso 

do espaço florestal. 

A Herdade da Parra, identificada como condicionante 

(Regime Florestal) e a ZIF do Arade têm um PGF que é 

referido no cap. III.6. Contudo, atendendo a que o PDM2G 

não transcreve conteúdos da lei geral, não se integra em 

regulamento a elaboração de PGF. 

Fonte: Adaptado de ICNF, 2019. 
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Com o objetivo de facilitar a operacionalização e gestão do PDM2G e dos conteúdos vinculativos do 

PROF Algarve, foi definido um limite ao regime de uso «Sub-regiões homogéneas» de acordo com o 

qual se vinculam as funções gerais a desenvolver nos espaços florestais de acordo com a sub-região 

homogénea em causa. 

 

Não obstante a compatibilização do PROF Algarve com o PDM2G seja uma realidade noutros domínios 

que não apenas os referidos anteriormente1, considera-se que está demonstrada a compatibilização 

destes instrumentos. 

 

 

IX.3.2.7. PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua versão atual, os instrumentos de gestão 

territorial que não contemplem “as medidas necessárias para garantir a conservação dos habitats e das 

populações de espécies para as quais os referidos sítios e áreas foram designados” (n.º 3 do artigo 

7.º), devem “integrá-las na primeira revisão a que sejam sujeitos” (n.º 4 do artigo 7.º), ficando até lá, 

sujeitos a parecer favorável do ICNF “o licenciamento ou a autorização dos actos ou actividades” 

definidos no n.º 1 do artigo 8.º. 

 

Com a publicação do PSRN20002 foram definidas as metodologias de “integração do disposto no 

PSRN2000 em qualquer outro instrumento de gestão territorial” cuja adaptação consta no quadro 

IX.3.3. 

 

Quadro IX.3.3 

Compatibilização com o PSRN 2000 

Metodologia do PSRN2000 Adaptação no PDM2G 

a) Transposição dos limites de Sítios e ZPE, para a respectiva 

escala de elaboração, devendo esse polígono ser vertido para a 

planta de condicionantes; 

Os limites de Sítios e ZPE foram transpostos e 

integrados no PDM como condicionante. 

b) Análise do conteúdo das fichas de Sítios e ZPE onde é 

efectuada uma caracterização genérica da área classificada e 

A caraterização das espécies foi efetuada no cap. 

III.6 integrando a sua representação cartográfica. 

                                                 
1 Veja-se por exemplo a referência ao PROF nos capítulos de âmbito (I.5), ambiente e recursos (III.6), perigosidade e risco (III.7), 
estratégia (VIII.1), ordenamento (IX.1), avaliação ambiental estratégica (XII.1 e XII.2) e regulamento (XI.1). 
2 Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 
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identificados os valores naturais (…) que nelas ocorrem; 

c) Aferição da informação cartográfica relativa à ocorrência e 

distribuição dos valores naturais constantes dos documentos de 

base do PSRN2000 para a respectiva escala de elaboração com 

base em cartografia com uma metodologia adequada à escala 

1:25 000 ou maior; 

Foi utilizada a cartografia do PSRN2000 

disponibilizada pelo ICNF.  

d) Fixada a informação sobre a existência de valores naturais, são 

aplicáveis a esses elementos as orientações de gestão 

determinadas pelo PSRN2000 para os respectivos valores; 

O regulamento do PDM2G remete diretamente para 

as orientações de gestão do PSRN2000, não as 

reproduzindo, mas garantindo a sua aplicabilidade. 

e) Dentro dos limites dos territórios classificados no âmbito da 

Rede Natura 2000, encontram-se áreas qualificadas como solo 

rural e como solo urbano; 

O território municipal afeto à RN2000 é 

maioritariamente classificado como solo rústico (vd. 

quadro IX.3.4), correspondendo o solo urbano a 

áreas pouco expressivas. 

f) Os regulamentos dos PMOT estabelecem os parâmetros de 

ocupação e de utilização do solo, de modo a assegurar a 

compatibilização das funções de conservação, regulação com os 

usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. 

O regulamento do PDM2G assume a RN2000 como 

uma condicionante que se sobrepõe ao regime de 

uso estabelecido para cada categoria e subcategoria 

de espaços, assegurando assim os objetivos da 

RN2000. 

Fonte: Adaptado de PSRN2000 

 

Quadro IX.3.4 

Classificação e qualificação do solo em áreas afetas ao PSRN 2000 

Solo rústico 

Categoria Localização 

Aglomerado Rural 

Odelouca / Messines de Cima / Adega / Pico Alto / Cordeiros / Azilheira / 

Boião / Zebro de Cima / Sapeira / Monte Mogo / Talurdo / Vale de Lama 

/ Vale Fontes de Cima / Carriço / Fábrica do Tijolo 

Espaço de ocupação turística Parque de campismo de São Marcos da Serra 

Espaço Florestal - 

Espaço Agrícola - 

Espaço Natural - 

  

Solo urbano 

Categoria - Subcategoria Localização 

Espaço Urbano de Baixa Densidade Canais de Silves  

Espaço Habitacional Unifamiliar Tunes / São Marcos da Serra 

Espaço Habitacional Plurifamiliar Tunes 

Espaço de Uso Especial – Equipamento e Infraestruturas Silves / Tunes 
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Não obstante a compatibilização do PSRN2000 com o PDM2G seja uma realidade noutros domínios 

que não apenas os referidos no quadro IX.3.3, consideramos que está demonstrada a compatibilização 

destes instrumentos. 

 

 

 

IX.3.3. DOS PLANOS DE URBANIZAÇÃO E PLANOS DE PORMENOR 

 

 

A coordenação, hierarquização e articulação de planos são determinantes no processo de planeamento 

na medida em que reforçam a coerência da estratégia de ordenamento e desenvolvimento municipal, 

contribuindo ainda para a transparência, simplificação e agilização do processo de gestão do território. 

 

Colocam-se no entanto várias questões a este exercício e que se referem essencialmente às diferentes 

escalas de base e conteúdos dos planos1 e ao “momento” em que o plano foi elaborado, 

concretamente o seu enquadramento estratégico, normativo e socioeconómico. É neste sentido que 

agora se procede à análise da conformidade entre o PDM 2G e os restantes planos territoriais de 

âmbito municipal (PTAM) em vigor no município. 

 

Com efeito, de acordo com a figura VII.1.10, estão em vigor no concelho quatro (4) PU e quatro (4) PP 

objeto de articulação/integração diferenciada no PDM, resultante do seu grau de execução (vd. fig. 

IX.3.4 e capítulo IX.1.8.1), tomando-se este como um indicador da adequabilidade e exequibilidade do 

plano. 

 

Verifica-se assim que no município de Silves existe um (1) plano sem qualquer nível de execução, 

três (3) em início de execução, dois (2) planos parcialmente em execução, e dois (2) planos em 

avançado estado de execução. 

 

                                                 
1 Relembram-se, a título de exemplo, os critérios de atualização da cartografia de um PP, PU ou PDM (n.º 3 do artigo 15.º-A do DL 
193/1995, de 19 de setembro, na sua redação que lhe foi conferida pelo DL 130/2019, de 30 de agosto), assim como os conteúdos 
materiais e documentais de cada um destes planos (artigos 96.º e 97.º, 99.º e 100 e 91.º e 102.º e 107.º do RJIGT). 
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No cenário de revisão ou alteração1 dos planos que se mantêm em vigência, as opções de 

ordenamento a tomar deverão ter por base, para além do quadro legal vigente, o próprio plano e não o 

disposto no PDM, devendo contudo proceder à articulação com o PDM no que concerne à área 

envolvente. 

 

Tal como referido no cap. IX.4.5.2 decorre do quadro legal vigente a obrigatoriedade de os planos 

territoriais municipais procederem, no prazo de 5 anos da entrada em vigor do RJIGT (ou seja, até 

julho de 20202), à adaptação do seu modelo territorial às regras de classificação e qualificação do solo 

definidas no RJIGT (n.º 2 do artigo 199.º). Ora esta obrigatoriedade, sendo de aplicação a todos os 

planos territoriais de âmbito municipal, registará algumas diferenças em função do grau de execução 

do plano. Assim: 

 

PLANOS SEM QUALQUER NÍVEL DE EXECUÇÃO 

O plano sem qualquer nível de execução, como o conceito sugere, corresponde a um instrumento sem 

nenhum grau de desenvolvimento pelo que o PDM o assume através da sua identificação e 

representação na planta de ordenamento, remetendo a sua execução para o regime de uso que lhe é 

                                                 
1 Ou qualquer outra dinâmica prevista no âmbito do RJIGT. 
2 Este prazo foi entretanto prorrogado por mais 180 dias a contar a partir do fim do estado de emergência, de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 20/2020, de 01 de maio e estabelecido como 09 de janeiro de 2021 pela Comissão Nacional do Território, em deliberação de 16 de 
junho de 2020. 

Figura IX.3.4 

Conformidade com os Planos Municipais 
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aplicável nos termos do regulamento que lhe confere eficácia. Mantém-no assim em vigor, não 

obstante a necessidade (urgência) da sua revisão / adaptação ao novo quadro legal vigente. 

 

PLANOS EM ÍNICIO DE EXECUÇÃO 

Como o título sugere, os planos municipais aqui integrados correspondem a instrumentos cujo grau de 

desenvolvimento é ainda reduzido, correspondendo exclusivamente a compromissos urbanísticos. O 

PDM assume-os através da sua identificação e representação na planta de ordenamento, remetendo a 

sua execução para o regime de uso que lhe é aplicável nos termos do regulamento que lhe confere 

eficácia. 

 

Acresce, no caso concreto (PP da Praia Grande), pela coincidência territorial deste plano municipal 

com um plano especial (o POOC BV1) a necessidade de transpor para o mesmo as normas, de 

incidência urbanística, previstas nesse plano até julho de 2020. 

 

PLANOS PARCIALMENTE EM EXECUÇÃO 

Os planos parcialmente em execução, atendendo às suas particularidades, permitem que se proceda à 

sua integração no PDM, concretamente por via da classificação e qualificação do solo. Neste sentido, o 

PDM determina a sua revogação integrando o regime de uso neles previstos (salvaguardada a escala 

de cada instrumento). Propõe-se assim a revogação dos Planos de Pormenor de Armação de Pêra e 

da Horta da Caixa de Água e do Plano de Urbanização da Vila Fria. 

 

PLANOS EM AVANÇADO ESTADO DE EXECUÇÃO 

Os planos em avançado grau de execução correspondem a instrumentos com um elevado nível de 

execução maioritariamente inserido em compromisso urbanístico. Tratam-se assim de planos cuja 

ocupação urbana se encontra executada ou em execução (titulada por compromissos urbanísticos). 

Neste caso, em articulação com os promotores destes planos, o PDM assume o Plano de Urbanização 

do Morgado da Lameira através da sua identificação e representação na planta de ordenamento, 

remetendo a sua execução para o regime de uso que lhe é aplicável nos termos do regulamento que 

lhe confere eficácia e promove a revogação do Plano de Urbanização da Vila Fria. 

 

 

                                                 
1 Que se perspetiva vir a assumir-se como Programa da Orla Costeira, Odeceixe-Vilamoura. 
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IX.3.4. DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SILVES (1995) 

 

 

As diferenças entre o PDM95 e o PDM de Silves de 2.ª geração são estruturantes na medida em que 

esta revisão está muito mais próxima de um processo de elaboração integral do que propriamente de 

revisão. Esta situação deriva de um contexto e quadro legal, conceptual, técnico, conjuntural e 

estratégico e de abordagem territorial significativamente diferente do que esteve na origem do PDM95. 

Nestes termos, as diferenças entre os PDM95 e o PDM 2G são acentuadas1 e com implicações no 

território, entre outras, particularmente ao nível: 

 

1. da classificação e qualificação do solo; 

2. das servidões e restrições de utilidade pública; 

3. dos parâmetros urbanísticos; 

4. dos espaços industriais; 

5. do património; 

6. da reserva agrícola nacional; 

7. da reserva ecológica nacional. 

 

Abordaremos em síntese cada uma destas diferenças individualmente. 

 

 

IX.3.4.1. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

 

O quadro legal que está na base do PDM 2G, i.e., o RJIGT e o DR15/2015, é significativamente 

diferente do que enquadrou o PDM95 (DL69/90, de 2 de março). E essa diferença reflete-se com 

acuidade na classificação e qualificação do solo no que respeita ao seu grau de desagregação, 

diversidade e complexidade (vd. figs. IX.3.5 e IX.3.6 e quadro IX.3.5). 

 

 

                                                 
1 Ver a este respeito capítulo VII.1.5.1. 
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Com efeito, sendo a classificação do solo idêntica entre os dois planos, já a qualificação integra, no 

PDM 2G, variáveis que permitem uma maior adequação da proposta de plano à realidade territorial 

(existente e perspetivada), garantindo assim um maior rigor e eficácia no ordenamento e gestão do 

território. A qualificação do solo no PDM 2G reflete também a estratégia definida e o conhecimento e 

adaptação do plano às especificidades territoriais (vd. fig. IX.3.7 e quadro IX.3.6), concretizada, 

nomeadamente, com a desagregação em subcategorias de uso do solo. 

 

 

 

 

 

Nesta matéria é relevante o princípio da contenção urbana definido no atual quadro legal (Lei de Bases 

e RJIGT), de onde resulta que os solos destinados a expansão urbana (designados como 

‘urbanizáveis’) foram eliminados da proposta de PDM2G.  

 

O fundamento para esta opção reside no “contrariar a especulação urbanística, o crescimento 

excessivo dos perímetros urbanos e o aumento incontrolado dos preços do imobiliário” (preâmbulo do 

RJIGT). Os resultados práticos desta disposição traduzem-se numa concentração urbana, na aposta 

Figura IX.3.5 

Classificação e qualificação do solo no PDM95 

 
Fonte: adaptado de PDM95 

Quadro IX.3.5 

Regime de uso do solo nas duas gerações de PDM de Silves 

Classificação e Qualificação PDM95 PDM 2G 

Classes 2 2 

Categorias 7 (3 urbano, 4 rústico) 13 (6 urbano, 7 rústico) 

Subcategorias 3 (3 urbano, 0 rústico) 8 (6 urbano, 2 rústico) 
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em políticas de reabilitação e regeneração urbana1 e na definição de regras muito específicas, com um 

forte pendor nas exigências à execução e sustentabilidade financeira das áreas a reclassificar como 

solo urbano2. Assegura-se assim uma programação/ocupação efetiva dos solos e não uma valorização 

artificial do seu valor. 

 

 

 

Assim, comparando o solo urbano, do ponto de vista da área afeta a cada categoria de espaço, 

podemos constatar, da leitura do quadro IX.3.3, que relativamente às sedes de freguesia3 há uma 

diminuição de área de -5,7%, o que traduz precisamente a reclassificação do solo urbanizável não 

ocupado em solo rústico4. Neste cenário, as necessidades efetivas de nova área urbana poderá ser 

obtida pro via da reclassificação de solos com a elaboração de Planos de Pormenor com efeitos 

registais. São disto exemplo a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul e, em parte a elaboração 

do Plano de Pormenor da Cerca da Feira, em São Bartolomeu de Messines. 

 

                                                 
1 Ver a este respeito o capítulo IX.4.4.1. 
2 Ver a este respeito capítulo IX.4.2.4 referente à reclassificação do solo. 
3 Assumidas como as sedes de freguesia existentes no período de vigência do PDM95, isto é, incluindo o aglomerado de Pêra e de 
Tunes. 
4 Ver a este respeito capítulo de VII.1.4. referente à análise do grau de consolidação de cada uma das sedes de freguesia. 

Figura IX.3.6 

Classificação e qualificação do solo no PDM 2G 
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À semelhança do que se verifica para as sedes de freguesia, o PDM 2G apresenta uma diminuição das 

áreas destinadas a atividade económica, concretamente os espaços industriais (vd. cap. IX.3.4.4.) 

que sofreram uma redução -3,6% relativamente ao PDM95. Esta alteração é o reflexo, tal como referido 

para as sedes de freguesia, da reclassificação do solo ‘urbanizável’ não ocupado1 em solo rústico, 

particularmente em Vales de Algoz (vd. figura IX.3.8 ft) e de uma delimitação mais rigorosa (com a 

eliminação de alguns espaços industriais sem qualquer dinâmica ou escala). 

 

O restante solo urbano regista uma diminuição de 1,3%. Há contudo aqui a reter algumas 

especificidades: 

 

a) atendendo ao novo quadro legal de qualificação do solo (DR15/2015, de 19 de agosto) e aos 

critérios aí definidos, alguns dos aglomerados que, no PDM95 constituem solo urbano, 

                                                 
1 Veja-se no quadro VII.1.14 as áreas livres em cada um dos espaços industriais existentes. 

Quadro IX.3.6 

Variação da classificação e qualificação do solo – PDM95 / PDM 2G 

“CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO” PDM95 (área m2) PDM 2G (área m2) Variação (%) 

Sedes de freguesia1 7.025.795 6.628.130 -5,7 

Espaços industriais2 1.781.489 1.716.723 -3,6 

Restante solo urbano3 5.679.211 5.602.891 -1,3 

SOLO URBANO 14.486.495 13.947.744 -3,7 

Espaços agrícolas4 196.999.857 223.079.463 13,2 

Espaços florestais5 391.355.913 406.176.733 3,8 

Restante solo rural6 163.123.399 36.856.105  

SOLO RÚSTICO7 - 666.188.270 - 

Notas: 
1. No PDM95 corresponde à categoria de espaço urbano e urbanizável, subcategoria perímetro urbano; no PDM 2G corresponde parcialmente às 
categorias de espaço central, espaço habitacional, espaço verde, espaço de atividades económicas, subcategoria áreas comerciais e de serviços e 
espaço de uso especial. 
2. No PDM95 correspondem à categoria espaço industrial e no PDM 2G à categoria espaço de atividades económicas, subcategoria áreas de 
localização empresarial e comercial. 
3. Corresponde no PDM95 às zonas de ocupação turística e à categoria de espaço urbano e urbanizável, subcategoria áreas urbanas de edificação 
dispersa; no PDM 2G, corresponde a parte da categoria espaço de uso especial, subcategoria turismo, à categoria espaço urbano de baixa 
densidade, espaço habitacional, espaço de uso especial, subcategoria equipamentos e infraestruturas, à categoria espaço de atividades 
económicas, subcategoria áreas comerciais e de serviços e à categoria espaço verde. 
4. A categoria é idêntica em ambos os planos. 
5. A categoria é idêntica em ambos os planos. 
6. No PDM95 corresponde à categoria espaços de indústria extrativa e de espaços naturais e no PDM 2G à categoria aglomerado rural, espaços de 
exploração de recursos energéticos e geológicos, espaços naturais e paisagísticos, espaços de ocupação turística e espaços destinado a 
equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações. 
7. Atendendo a que no PDM95 as diferentes categorias de solo são, em muitas situações, coincidentes, não é possível aferir o total de solo rural 
(aqui identificado como solo rústico, por via da LBPPSOTU). 
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concretamente, “espaços urbanos de edificação dispersa existente”, são assumidos no PDM2G 

como integrantes do solo rústico na categoria «aglomerado rural». Resulta daqui que, não obstante 

a delimitação de solo urbano ser mais consentânea com a ocupação efetiva dos solos, alguns 

aglomerados (os que apresentam um uso predominantemente habitacional e de apoio a atividades 

localizadas em solo rústico1) passam a integrar solo rústico com parâmetros de edificabilidade 

adaptados às suas especificidades; 

b) os espaços urbanos de baixa densidade correspondem no PDM95 aos “espaços urbanos de 

edificação dispersa existente” objeto, no PDM 2G, de acertos na (re)delimitação efetuada 

procurando o rigor e convergência com a situação real que acontece no terreno (vd. fig. IX.3.7), 

nomeadamente através da: 

i. integração de edificações preexistentes adjacentes aos limites dos perímetros definidos 

no PDM95  e que neste não tinham enquadramento em sede de qualificação do solo. Esta 

situação acontece por vezes em resultado da desactualização da base cartográfica que o 

PDM95 fora elaborado; 

ii. agregação de perímetros urbanos de aglomerados contíguos, e que o PDM95 assumia 

com descontinuidade, o que não corresponde à realidade no terreno; 

iii. delimitação de aglomerados urbanos funcionais, com graus de consolidação e expressão 

relevante e sem qualquer enquadramento no PDM95; 

iv. adaptação do perímetro do PDM95 à ocupação urbana existente; 

v. consolidação dos limites dos perímetros urbanos, tomando como referência sempre que 

possível elementos físicos e/ou cadastrais para facilitar a gestão; 

 

Na prática, as opções de delimitação, resultaram numa aproximação (necessária) do plano ao território 

e na definição objetiva (a escala do plano assim o permite) dos perímetros. Deste modo estabilizam-se 

os perímetros e promove-se definitivamente a contenção da ocupação urbana e a eventual 

regularização e controlo dos processos de ocupação e transformação do solo externos a estes. 

 

Nos termos do exposto, constata-se assim que o PDM 2G “diminui” em -3,7% o total de solo urbano 

em relação ao PDM95, o que representa (estatisticamente) um valor que do ponto de vista do 

ordenamento do território se traduz num maior ajuste à realidade municipal e numa aposta significativa 

                                                 
1 Cfr. alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º do DR15/2015, de 19 de agosto. 
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do desenvolvimento económico do território. Neste quadro, o solo urbano corresponde a 2,1% da área 

do concelho. 

 

 

 

Em relação ao solo rústico a análise da conformidade entre os instrumentos é de difícil concretização 

atendendo às diferentes categorias existentes entre ambos e sobretudo ao fato de haver (no PDM95) 

uma densa sobreposição de categorias, da qual resulta uma área superior à área do concelho. Ainda 

assim é possível determinar que os espaços agrícolas1 registam um aumento de área de 13,2% que 

decorre essencialmente da integração de algumas áreas que no PDM95 constituíam espaço natural. 

 

                                                 
1 Veja-se a este respeito a análise à conformidade da RAN do PDM95 com a do PDM de 2.ª geração. 

Figura IX.3.7 

Ajustamento dos perímetros nos espaços urbanos de edificação dispersa do PDM95 (eg.) 

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, IGP, 2015); Limites administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Os espaços florestais definidos no PDM2G apresentam também um aumento de área de 3,8%, 

motivado certamente pela “transferência” de áreas afetas aos espaços naturais no PDM95 e ainda por 

força do maior rigor no uso do solo elaborado (vd. cap. V.1). 

 

O restante solo rural, integrando no PDM2G os espaços naturais e paisagísticos, os de exploração de 

recursos geológicos e energéticos, os aglomerados rurais, os espaços destinados a equipamentos, 

infraestruturas e outras estruturas ou ocupações e os de ocupação turística e no PDM95 os espaços de 

indústria extrativa e de espaços naturais regista, aparentemente uma redução, contudo: 

 

a. os espaços naturais e paisagísticos definidos no PDM2G registam uma diminuição 

comparativamente com os do PDM95 na medida em que estes correspondem à totalidade da 

área de REN do concelho. No PDMG2, porém, a REN é transversal a diversas categorias (e 

subcategorias) de espaço, correspondendo a espaço natural e paisagístico as áreas que 

efetivamente reúnem caraterísticas físicas e valores naturais fundamentais ao equilíbrio do 

sistema ambiental (e.g. zonas húmidas, arribas, dunas, entre outras). Desta forma o PDM 

garante um maior rigor na definição dos regimes de uso, na medida em que hierarquiza os 

valores ambientais presentes e adequa os usos admitidos à sua salvaguarda e conservação; 

 

b. os espaços extrativos encontram-se, no PDM95, dispersos um pouco pelo território, sem uma 

efetiva correspondência com o uso de exploração de recursos geológicos. Por este motivo, o 

PDM2G, visando um maior rigor na delimitação destes espaços, procede à identificação das 

áreas que efetivamente integram essa atividade, independentemente do potencial do recurso. 

De referir ainda que para além da categoria de espaço, a atividade de exploração de recursos 

geológicos é passível de ocorrer em várias categorias e subcategorias de espaço, sempre que 

coincidente com as “áreas de potencial extrativo”1, nos termos definidos no Cap. IX.1.12. 

Acresce referir que esta categoria passou a integrar as atividades de exploração de recursos 

energéticos, cuja expressão territorial é significativa, daí que esta categoria registe um 

aumento de área comparativamente com o PDM95; 

 

c. os espaços de ocupação turística, os aglomerados rurais e os espaços destinados a 

equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações são inexistentes no PDM95 

como categoria de espaço, pelo que não há lugar a uma abordagem de conformidade. 

                                                 
1 Ou quando se tratar de exploração de depósitos minerais ou de água, casos em que pode ocorrer em todo o território municipal. 
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Ainda na perspetiva da conformidade do PDM 2G com o PDM95 é importante referir que a 

consolidação urbana (edificação existente e edificação ‘comprometida’) constitui, efetivamente, a base 

territorial para a delimitação das categorias e subcategorias de solo, não obstante a sua articulação1 

com outras variáveis como seja estratégia de desenvolvimento definida. Disto dá conta a figura IX.3.8 ft 

onde se representa a qualificação do solo do PDM95 e a do PDM 2G, numa base de ortofotomapa 

(ocupação existente) e de compromissos urbanísticos válidos (ocupação ‘comprometida’)2. 

 

 

IX.3.4.2. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Neste domínio também as servidões e restrições de utilidade pública identificadas pelo PDM95 (vd. fig. 

IX.3.9) são fruto do quadro legal vigente à data da elaboração do plano, o qual consagra apenas 

algumas das que o PDM2G integra (vd. fig. IX.3.10). Destacamos a título de exemplo os recursos 

agrícolas e florestais (povoamentos percorridos por incêndio ou regime florestal) ou os ecológicos (rede 

natura 2000). 

 

                                                 
1 Veja-se a este respeito o capítulo XIII.7. 
2 Veja-se a este respeito o capítulo XIII.3. 

Figura IX.3.9 

Servidões e restrições de utilidade Pública no PDM95 

 
Fonte: adaptado de PDM95 
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Na prática, o PDM2G integra instrumentos de salvaguarda de recursos e de promoção da proteção de 

pessoas e bens face aos riscos, incrementando assim a sustentabilidade do território e o seu 

desenvolvimento, que o PDM95 não integrava. 

 

 

Figura IX.3.10 

Servidões e Restrições de utilidade Pública no PDM 2G 
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Acresce ainda, nas diferenças identificadas, o fato do PDM2G integrar um conjunto de variáveis que 

apesar de não constituírem servidões ou restrições de utilidade pública legalmente instituídas, são 

assumidas no plano como especificidades territoriais a salvaguardar (limites ao regime de uso) na 

medida em que protegem recursos naturais (e.g. áreas potenciais de recursos geológicos, centro 

nacional de reprodução do lince ibérico, perímetros de proteção das captações de água, área critica à 

extração de águas subterrâneas, a faixa costeira do litoral sul, zona terrestre de protecção das 

albufeiras, faixas de protecção das arribas e áreas de sensibilidade à instalação de fossas), recursos 

patrimoniais (áreas de património arqueológico e bens culturais de interesse) a saúde pública (e.g. 

zonamento acústico e rede de telecomunicações), a execução de infraestruturas (espaço canal, redes 

de abastecimento, saneamento, eléctrica e canal de rega subterrâneo) e a salvaguarda de pessoas e 

bens face à suscetibilidade a fenómenos perigosos (e.g. zonas ameaçadas pelas cheias, áreas críticas 

de instabilidade de vertentes e inundações por cheias técnicas)1. 

 

Assumem-se assim como mais um instrumento de apoio à gestão visando o equilíbrio ambiental e a 

atratividade que se pretendem assegurar para o território municipal. 

 

 

IX.3.4.3. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

A edificabilidade admitida pelos planos em análise é significativamente diferente, desde logo devido 

aos parâmetros urbanísticos identificados. Esta diferença resulta da constatação de uma relativa 

“ineficácia” de alguns parâmetros adotados pelo PDM95 e ainda da evolução da prática de urbanismo, 

assim como da complexidade de situações a que o plano deverá responder. 

 

Por outro lado, esta diferença é notória no que concerne aos valores máximos admitidos para cada 

categoria de espaços. Assim, enquanto o valor mais significativo do PDM95, registado em Armação de 

Pêra, corresponde a um índice de construção de 32, no PDM2G, o índice mais alto corresponde a 1,6 

no espaço habitacional plurifamiliar (vd. quadros IX.3.7 e IX.3.8). 

 

                                                 
1 Ver a este respeito cap. XI.1.12 e fig. IX.1.28. 
2 Valor entretanto alterado pelo Plano de Pormenor de Armação de Pêra, mas com outros valores igualmente elevados como seja o 
coeficiente de construção de Silves de 1,6 ou o das restantes freguesias de 1,4. 
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Ainda no que concerne a diferenças, enquanto o PDM95 prevê a criação de 3 níveis de densidade 

(alta, média e baixa), o PDM2G apenas se refere (assumindo comparativamente os espaços 

habitacionais como os mais expressivos) a dois níveis (unifamiliar e plurifamiliar), correspondendo, 

grosso modo, às duas classes mais baixas do PDM95. 

 

A opção de base do PDM para com a edificabilidade admitida tem uma ligação direta1 com a política de 

contenção e racionalização da ocupação do solo urbano, em detrimento da expansão e do crescimento 

de novas áreas infraestruturadas. Obtém-se assim uma otimização do solo urbano existente, da sua 

colmatação e potenciação do grau de infraestruturação existente, da proximidade, concentração e da 

valorização do território. 

 

                                                 
1 De entre outras matérias como por exemplo a alteração no conceito e cálculo da área de construção. 

Quadro IX.3.7 

Parâmetros urbanísticos do PDM95 
Usos CAS COS CIS DP Pisos 

H
ab

ita
çã

o,
 c

om
ér

ci
o 

e 
se

rv
iç

os
 Silves 

Alta – 0,4 

Média – 0,3 

Baixa – 0,25 

Alta – 1,6 

Média – 0,9 

Baixa – 0,5 

Alta – 0,45 

Média – 0,35 

Baixa – 0,3 

Alta – 300 

Média – 100 

Baixa – 80 

Alta – 4 

Média – 3 

Baixa – 3 

Armação 

Alta – 0,5 

Média – 0,3 

Baixa – 0,2 

Alta – 3 

Média – 0,9 

Baixa – 0,4 

Alta –  

Média – 0,35 

Baixa – 0,25 

Alta – 380 

Média – 120 

Baixa – 60 

Alta – 6 

Média – 4 

Baixa – 2 

Restantes 

Alta – 0,35 

Média – 1,4 

Baixa – 0,4 

Alta – 0,3 

Média – 0,9 

Baixa – 0,35 

Alta – 0,2 

Média – 0,4 

Baixa – 0,25 

Alta – 250 

Média – 100 

Baixa – 60 

Alta – 4 

Média –3  

Baixa – 2 

Espaço Edif. Dispersa 25% 45% - - 2 

T
ur

is
m

o 

Estab. Hot. 1, 4 e 6 0,15 0,5 / 0,4 0,3 100  

Restantes 0,15 0,2 0,25 60 - 

Moradias Unifamiliar 0,1 0,15 0,15 - - 

 



                                                                                                       Plano Diretor Municipal de Silves 

34 

 

 

 

IX.3.4.4. ESPAÇOS INDUSTRIAIS 

 

Analisando comparativamente, os espaços industriais identificados no PDM95 com os definidos no 

PDM2G (vd. quadro IX.3.9), atendendo particularmente à estratégia de desenvolvimento preconizada, 

constata-se que o número total de espaços afetos a uso industrial/empresarial manteve-se, não 

obstante a diminuição da área em 3,6%. Este fato prende-se, tal como referido, essencialmente, com a 

reclassificação de solo ‘urbanizável’ para solo rústico. No entanto esta percentagem tem que ser 

relativizada porque, na realidade, a redução operada em Vales de Algoz1 (-288.113m2) pela dimensão 

territorial que possui, influencia, de forma determinante, a área total proposta. Desta forma, o PDM 2G, 

num pressuposto de rigor e na linha da estratégia de desenvolvimento territorial, materializa e define 

áreas destinadas a acolher atividades económicas. De entre estas, com particular destaque pelo 

interesse público que lhe está inerente, destaca-se a criação de um espaço industrial municipal 

(Mourinhos) destinado a acolher atividades económicas nos termos a definir em regulamento municipal. 

 

                                                 
1 Como se pode constatar nas figs. IX.3.8 ft e IX.1.1 ft a redução operada em Vales de Algoz tem por base duas realidades: a exclusão de 
atividades de extração de inertes do solo urbano e a reclassificação de solo expectante (em alguns casos onde nunca chegou a ocorrer 
nenhuma ocupação ou processo de licenciamento) em solo rústico. 

Quadro IX.3.8 

Parâmetros urbanísticos do PDM2G (uma síntese1) 

Categoria Subcategoria Io Iu Pisos 

Espaço Habitacional 
Unifamiliar 0,25 0,5 2 

Plurifamiliar 0,4 1,6 4 

Espaço de Uso Especial 

Equipamentos e Infraestruturas 0,4 1,2 3 

Turismo2 
0,25 0,5 2 

0,5 1,5 3 

Espaço de Atividades 

Económicas 

Área de Localização 

Empresarial e Comercial 
1 - - 

Área de Comércio e Serviços 0,8 - - 

Espaço Urbano de Baixa Densidade 0,25 0,5 2 

Io – índice de ocupação, Iu – índice de utilização. Notas: 1. Constitui uma síntese porque integra os parâmetros fundamentais de algumas 
das categorias. Ver a este respeito o capítulo IX.1. 2. Estes parâmetros variam em função da tipologia de empreendimento turístico 
(estabelecimento hoteleiro ou aldeamento turístico). 
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Neste sentido o PDM promove a diversificação e o dinamismo da base económica e 

consequentemente a atratividade do concelho pois só com a criação de riqueza, em particular com a 

oferta de postos de trabalho, se promove a dinamização económica de um território, fator cada vez 

mais relevante no contexto de desenvolvimento económico global. 

 

Outra das diferenças significativas prende-se com a uniformização e clarificação de conceitos que o 

PDM 2G promove, com ganhos significativos ao nível da gestão do plano, da sua acessibilidade e do 

desenvolvimento territorial. Deste modo, todos os espaços industriais1 em solo urbano estão 

integrados, no PDM2G, numa só categoria de solo. 

 

Acresce ainda que, atendendo ao quadro legal atual, as unidades industriais que tenham por base 

produtos do mundo rural (e.g.: cortiça, barros, verdes), são compatíveis com solo rural, não carecendo, 

por esse fato, de integrar solo urbano. 

 

 

 

 

                                                 
1 Note-se que na categoria espaço de atividade económica há ainda a registar a subcategoria “áreas de comércio e serviço”. 

Quadro IX.3.9 

Espaços industriais no PDM95 e no PDM2G 

Local 
PDM95 PDM2G Taxa de 

Variação Categoria Área (m2) Classe - Categoria Área (m2) 

Alcantarilha Zona Industrial 158.552 

Urbano - Espaço de 

Atividade Económica 

- ALEC 

240.579 51,7 

Cordeiros 
Espaço Industrial 

90.828 46.391 -48,9 

Ribeiro Meirinho 104.744 113.039 7,9 

S. Marcos da Serra Espaço de Ind. e de Armazéns 41.074 72.669 76,9 

Vales de Algoz Espaço Industrial Sub-regional 1.158.298 870.185 -24,9 

Tunes Entreposto Rodo-ferroviário 123.015 94.654 -23,1 

S. Sebastião Fábrica 12.303 76.298 520,2 

Vila Fria Espaço de Ind. e de Armazéns 73.411 104.263 42,0 

Mourinhos - - 98.646 - 

Vz. Pç. da Figueira Industria Existente 19.264 - - - 

TOTAL - 1.781.489 - 1.716.724 -3,6 
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IX.3.4.5. PATRIMÓNIO 

 

Um dos estrangulamentos do PDM95 refere-se à identificação do património classificado e em vias de 

classificação no concelho1. Naturalmente que desta situação poderão decorrer confusões e erros, 

nomeadamente em sede de gestão e para os munícipes, sobretudo quando à pretensa classificação 

estão associadas áreas de proteção e, por conseguinte, condicionantes à utilização e uso do solo. Com 

efeito, de uma análise cuidada ao PDM95 constata-se que dos elementos que integravam os “espaços 

culturais” no PDM95, cerca de 33% não se encontravam classificados e/ou em vias de classificação 

(vd. quadro IX.3.10). 

 

Assim, ao garantir maior rigor na identificação dos imóveis classificados (e em vias de classificação), o 

PDM2G assegura tanto a justa e correta definição dos imóveis como ainda a clarificação das zonas de 

proteção que lhes estão associadas. 

 

Acresce ainda neste domínio a identificação, por parte do PDM2G, de um conjunto de bens imóveis 

que pela sua importância histórica, científica e de referencial identitário e de memória são assumidos 

como imóveis a proteger (bens com interesse patrimonial). De entre estes são destacados os que 

apresentam potencial interesse de classificação, para os quais deverão ser promovidos procedimentos 

de classificação (bens com interesse de classificação). 

 

Deste modo, comparando os imóveis identificados com valor patrimonial (independentemente de se 

encontrarem classificados, em vias de classificação ou apenas identificados) pelo PDM95 e pelo PDM 

2G, assiste-se a um aumento de 800% o que traduz um evidente reforço no conhecimento, proteção e 

valorização do património municipal construído. 

 

Por último, ainda no domínio do património, o PDM2G integra um conceito mais abrangente de 

património, integrando aí o património natural e sociocultural, constituído por elementos que imprimem 

cunho à paisagem e recursos patrimoniais a proteger e valorizar (vd. Cap. VI.). Da mesma forma, o 

PDM2G integra a definição de áreas de património arqueológico visando assim proteger e valorizar o 

património arqueológico, garantindo a perpetuação da memória coletiva (vd. cap. VI.1). 

 

                                                 
1 Veja-se a este respeito Cap. VII.1. 
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Com esta visão mais abrangente do conceito de património, reforça-se a riqueza patrimonial do 

concelho, do ponto de vista do seu conhecimento e notoriedade, promovendo a diversidade, 

atratividade e competitividade do território municipal. 

 

 

IX.3.4.6. RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

 

O quadro legal1, assim como a matriz de pensamento e diretrizes nacionais relacionadas com a 

delimitação da RAN foram objeto de alterações na vigência do PDM95. A delimitação da RAN no 

quadro da elaboração do PDM 2G foi assim convergente com essas alterações tendo resultado numa 

                                                 
1 Referimo-nos em concreto às diferenças entre o DL196/89, de 14 de junho e o DL73/2009, de 31 de março, na sua redação atual. 

Quadro IX.3.10 

Classificação de imóveis no PDM95 e no PDM2G 

Classificação de Imóveis PDM951 PDM2G Variação 

C
la

ss
ifi

ca
do

s 
Monumento Nacional 4 5 25% 

Monumento de Interesse Público - 3 - 

Imóvel de Interesse Público 10 10 0% 

Imóvel de Interesse Municipal / Imóvel 

de Valor Concelhio 
2 19 850% 

Monumento de Interesse Municipal - 10 - 

Sítio de Interesse Municipal - 4 - 

E
m

 V
ia

s 
de

 C
la

ss
ifi

ca
çã

o 

Monumento Nacional 0 0 - 

Monumento de Interesse Público - 2 - 

Imóvel de Interesse Público 0 0 - 

Imóvel de Interesse Municipal / Imóvel 

de Valor Concelhio 
0 2 - 

Monumento de Interesse Municipal - 5 - 

Sítio de Interesse Municipal - 1 - 

Conjunto de Interesse Municipal - 2 - 

Sub-total 16 63 294% 

Bens com interesse patrimonial2 - 59 - 

Bens com interesse de classificação - 22 - 

TOTAL 16 144 800% 

 

Nota: 1 – Estão apenas referidos os imóveis que efetivamente se encontravam classificados; 2 - De entre os bens com 
interesse patrimonial destacam-se os bens com interesse de classificação. 
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RAN com diferenças relativas, em termos geográficos e concetuais, face à que constava no PDM95 

(vd. Cap. IX.2.2.3. e Anexo XIII.6). 

 

Com efeito, o PDM95 alicerçou-se numa metodologia que considerou como áreas sujeitas ao regime 

jurídico da RAN os solos “Agrícola Prioritário”, nos quais compreendia especialmente as áreas 

integradas no AHSLP e respetivas áreas de expansão, no PDHBA e algumas áreas relacionadas com a 

capacidade de uso agrícola do solo1 (vd. fig. IX.3.11). 

 

 

 

Por sua vez, a RAN delimitada no PDM2G2, tendo por base a RAN em vigor, foi concretizada 

assumindo um diversificado leque de variáveis, como ilustra a fig. IX.3.12 (vd. também anexo XIII.6 ao 

PDM e Cap. IX.2.2.3.), e à escala 1: 10 000. 

 

A RAN do PDM 2G sofreu assim diferenças na delimitação, com reflexos no território, destacando-se 

em particular o maior rigor nos limites, com ajustes às áreas com melhor capacidade de uso, planícies 

aluvionares, etc. tendo sofrido uma variação de -16,1%, passa assim de uma ocupação total do 

concelho de 28,2% para 23,7% (vd. quadro IX.3.11). Desta forma garante-se um maior rigor na 

delimitação e consequentemente uma maior salvaguarda do recurso solo e da atividade agrícola em si. 

                                                 
1 De sublinhar que a RAN do PDM95 foi igualmente delimitada com base em cartografia analógica à escala 1: 25:000, e que apenas uma 
pequena percentagem coincide com os solos de melhor capacidade de uso. 
2 Ver a este respeito Anexo XIII.6. 

Figura IX.3.11 

Reserva Agrícola Nacional no PDM95 

 

Fonte: Adaptado de PDM95 
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IX.3.4.7. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

 

Os espaços naturais, regulamentados no Cap. X. do PDM95 foram alterados na sua delimitação, pela 

Portaria 164/2009, de 13 de fevereiro, designadamente com a identificação de áreas a integrar e a 

excluir na Reserva Ecológica Nacional (REN). Não obstante a relativa atualidade da delimitação da 

REN, a escala de base do PDM 2G e a abordagem integrada e sistémica do PDM, bem assim como o 

grande amadurecimento do conhecimento do concelho e dos respetivos fenómenos físicos que aí 

tomam lugar, fundamentais na delimitação da REN, entendeu-se prosseguir com uma (re)delimitação 

da REN assente num intenso trabalho de campo e com o apoio dos SIG. Conseguiu-se assim uma 

REN mais rigorosa e justa no terreno, com uma variação de -12,1% (vd. quadro IX.3.12). 

 

Figura IX.3.12 

Reserva Agrícola Nacional no PDM2G 

 

Quadro IX.3.11 

Reserva Agrícola Nacional no PDM95 e no PDM 2G 

Reserva Agrícola Nacional PDM95 PDM 2G Variação (%) 

Área (ha) 19.151 16.067 -16,1 

Percentagem do concelho (%)1 28,2 23,7 - 
 
Nota: 1. Percentagem calculada com base na CAOP 2018 [68006,23ha]. 
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IX.3.5. SÍNTESE DA CONFORMIDADE 

 

 

O PDM de 2.ª geração enquadra e integra as disposições dos demais IGT com incidência territorial tal 

como se pode constar. Nesse sentido, podemos concluir pela efetiva conformidade do plano. 

 

Com efeito, das variáveis analisadas (vd. quadro IX.3.13), apenas foram identificados dois domínios de 

análise em que a conformidade é parcial e que correspondem à classificação e qualificação do solo e à 

edificação em solo rural nos termos do PROT Algarve. Todos os restantes domínios de análise 

garantem uma conformidade total do plano. 

 

Excetua-se desta conformidade, tal como se compreende, a relação do PDM 2G com o PDM95 na 

medida em que o primeiro constitui a revisão e revogação do segundo (vd. quadro IX.3.14). 

 

 

Quadro IX.3.12 

Reserva Ecológica Nacional no PDM95 e no PDM 2G 

Reserva Ecológica Nacional PDM95 PDM 2G Variação (%) 

Área (ha) 48 623,7 42 738,5 - 12,1 

Percentagem do concelho (%) 71,5 62,8 - 
 

Nota: as áreas calculadas reportam-se às ocorrências dentro dos limites administrativos e utilizou-se CAOP 2019. 
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Quadro IX.3.13 

Síntese da conformidade 

IGT Análise de Conformidade Conformidade 

PNPOT - “integração das orientações do PNPOT na estratégia do PDM 2G”  

PROT 

Algarve 

Objetivos estratégicos “sua incorporação na política de ordenamento e de desenvolvimento municipal”  

Modelo de desenvolvimento territorial “adaptação e integração do modelo territorial do PROT Algarve no MDT Silves do PDM 2G”  

Classificação e qualificação do solo 

“Essas orientações foram sempre soberanas no âmbito da elaboração do PDM, embora com as 

necessárias adaptações em sede da definição das categorias e subcategorias de uso do solo por força da 

necessidade de articular com o DR” 

 

Edificação em solo rural 

“É com base nesta referência que se definiu uma metodologia de classificação e qualificação do solo tendo 

como princípio a contenção de perímetros urbanos e de novas edificações em solo rústico e a 

requalificação urbana das AED existentes” 

 

POOC 

Burgau - 

Vilamoura 

- 
“Assume-se (…) que, no que concerne às normas com incidência urbanística, o PDM2G é compatível com 

o POOC BV assegurando a necessária compatibilidade”. 
 

POAFA - 
“Assume-se (…) que, no que concerne às normas com incidência urbanística, o PDM2G é compatível com 

o POAFA assegurando a necessária compatibilidade”. 
 

POAO - 
“Assume-se (…) que, no que concerne às normas com incidência urbanística, o PDM2G é compatível com 

o POAO assegurando a necessária compatibilidade”. 
 

PROF Metodologia de integração 
“Não obstante a compatibilização do PROF Algarve com o PDM2G seja uma realidade noutros domínios 

(…) consideramos que está demonstrada a compatibilização destes instrumentos”. 
 

PSRN2000 Metodologia de integração 
“Não obstante a compatibilização do PSRN2000 com o PDM2G seja uma realidade noutros domínios (…) 

consideramos que está demonstrada a compatibilização destes instrumentos”. 
 

PPPG - “O PDM assume-o através da sua identificação e representação na planta de ordenamento, remetendo a 

sua execução para o regime de uso que lhe é aplicável nos termos dos regulamentos que lhes conferem 

eficácia. Neste sentido, o processo de revisão que vier a ocorrer deverá salvaguardar os direitos adquiridos 

 

PUA -  

PUQP -  
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(…) e promover a adaptação ao novo quadro legal.” 

PPHCA - “para os planos municipais que correspondem a áreas urbanas consolidadas (o caso do PP de Armação de 

Pêra e o da Horta da Caixa de Água) ou em consolidação (o caso do PUVF) o PDM propõe a sua 

revogação” 

 

PUVF -  

PPAP -  

PUML - 

“O PDM assume-o através da sua identificação e representação na planta de ordenamento, remetendo a 

sua execução para o regime de uso que lhe é aplicável nos termos do regulamento que lhe confere 

eficácia”. 

 

PPP - 

“o PDM assume o através da sua identificação e representação na planta de ordenamento, remetendo a 

sua execução para o regime de uso que lhes é aplicável nos termos do regulamento que lhes confere 

eficácia. Mantém-se assim em vigor, não obstante a necessidade (urgência) da sua revisão.” 

 

 - Conformidade total,  - Conformidade parcial; X – Desconformidade 
 

Quadro IX.3.14 

Síntese das principais diferenças em relação ao PDM95 

Classificação e qualificação do solo 

“sendo a classificação do solo idêntica entre os dois planos, a qualificação integra, no PDM 2G, variáveis que permitem uma maior 

adequação da proposta de plano à realidade territorial (existente e perspetivada), garantindo assim um maior rigor e eficácia no 

ordenamento e gestão do território.” 

Servidões e restrições de utilidade 

pública 

“o PDM 2G integra instrumentos de salvaguarda de recursos e de promoção da proteção de pessoas e bens face aos riscos, 

incrementando assim a sustentabilidade do território e o seu desenvolvimento, que o PDM95 não integrava.” 

Parâmetros urbanísticos “A edificabilidade admitida pelos planos em análise é significativamente diferente.” 

Espaços industriais 
“atendendo particularmente à estratégia de desenvolvimento preconizada, constata-se que o número total de espaços afetos a uso 

industrial/empresarial manteve-se, não obstante a diminuição da área proposta em cerca de 3,6%.” 

Património “podemos constatar que cerca de 33% dos imóveis identificados, pelo PDM95, na classe “espaços culturais” não o eram efetivamente.” 

Reserva agrícola nacional “das metodologias de base e opções atuais resultou um zonamento e respetivas disposições, significativamente diferente no PDM 2G.” 

Reserva ecológica nacional 
“considera-se que, no âmbito do processo de revisão do PDM, designadamente da integração transversal de matérias, assim como da 

alteração de metodologias de base da elaboração de proposta de REN, há lugar à revisão da REN municipal.” 
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IX.4.1. DA GESTÃO À OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 

De entre as fraquezas dos PDM de primeira geração, de que o PDM de Silves é exemplo, conta-se a 

fraca orientação do plano e a insuficiência de regras e mecanismos conducentes à sua 

operacionalização no terreno, tanto da estratégia preconizada, como do próprio regime de uso. Desta 

experiência resulta a evidência da necessidade de tornar o plano mais comprometido com as suas 

orientações e eficiente na sua concretização, pois a estratégia de desenvolvimento, o modelo de 

ordenamento e as regras de ocupação, uso e transformação do solo só são eficazes se materializadas 

no terreno. O que “significa que o problema de execução dos planos se torna cada vez mais no centro 

(…) já que é por seu intermédio que se efetiva a concretização do modelo de ocupação dos solos neles 

estabelecido” (OLIVEIRA, 2002). Impõe-se assim que o PDM disponha dos instrumentos e 

mecanismos para o efeito, o que é definido em sede dos capítulos relativos à sua gestão e 

operacionalização, como é aqui assumido. 

 

Nestes termos, assume-se que a programação da execução do plano1 potencie a dinâmica e a 

concretização deste pois “(…) existe essencialmente para ser cumprido, sob pena de se tornar num 

instrumento morto” (OLIVEIRA, 2002). 

 

Neste sentido, apoiados no RJIGT2 e numa abordagem mais extensiva da aí consagrada, abordar-se-á 

em seguida os instrumentos e mecanismos facilitadores da gestão e operacionalização do PDM, ou 

seja, a execução da programação temporal e financeira do modelo de desenvolvimento e 

ordenamento expondo em simultâneo as respetivas ações materiais e imateriais previstas. 

 

 

Assim, o relatório estrutura-se em 6 partes fundamentais visando as 3 primeiras os mecanismos e 

instrumentos de execução do plano, i.e., 1) a programação e sistemas de execução, 2) o regime 

económico-financeiro e 3) os instrumentos de execução, com destaque para a reabilitação e 

regeneração urbana. Os restantes capítulos incidem sobre o plano enquanto instrumento. Nesta ótica 

aborda-se 1) a dinâmica do plano, por via da coordenação interna (com os demais planos municipais) e 

                                                 
1 Na dupla perspetiva da definição de um programa de execução e de um plano de financiamento e ainda da definição de sistemas e 
mecanismos que garantam a sua execução. 
2 Alíneas j), l) e r) do n.º 1 do artigo 96.º; alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 97.º.  
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externa (com os IGT de alcance supramunicipal com destaque para os planos especiais) do mesmo, 

com enfoque na monitorização, avaliação e condições de revisão do plano, seguindo-se 2) uma 

abordagem sobre a programação da sua execução (programa de execução e plano de financiamento), 

terminando-se 3) com a operacionalização onde são definidas algumas regras e medidas para a gestão 

do plano ao nível dos procedimentos de controlo prévio e de regulamentação complementar. 

 

 

 

IX.4.2. PROGRAMAÇÃO TERRITORIAL 

 

 

O PDM no quadro legal vigente reveste-se de uma forte função estratégica, de abrangência territorial e 

de transversalidade setorial. Neste quadro integra um conjunto de orientações cujo objetivo é balizar a 

intervenção de grande escala em todo o território. Decorre daqui a definição: 

 

1. de Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão, que consagram a 

possibilidade dos espaços que integram serem sujeitos a um plano territorial municipal de grande 

escala de acordo com termos de referência e objetivos que o PDM estabelece para cada uma; 

2. de Unidades de Execução, relacionadas com espaços que carecem de uma intervenção 

urbanística integrada, de acordo objetivos e condições de implementação prévios que o PDM 

estabelece com uma visão integradora. 

 

No âmbito da programação territorial estabelecem-se ainda as regras para as eventuais 

reclassificações de solo como urbano, a ocorrer por via dos Planos de Pormenor com efeitos Registais. 

 

É assim sobre a programação territorial do ponto de vista da consolidação da malha (UOPG, 

SUOPG,UE) e da (eventual) criação de novo solo urbano que incide o presente capítulo. 
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IX.4.2.1. UNIDADES E SUBUNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E 

GESTÃO 

 

Nos termos do DR n.º 9/09, de 29 de maio (quadro n.º 2, ficha n.º 70), as unidades operativas de 

planeamento e gestão (UOPG) e subunidades (SUOPG) são definidas para “efeitos de programação da 

execução do plano ou da realização de operações urbanísticas”. São, como tal, assumidas, em sede 

do PDM de Silves, como instrumentos orientadores e balizadores da política de ordenamento, em 

especial para as áreas sujeitas a maior pressão urbana, i.e., as sedes de freguesia1 (com prioridade 

para Silves, S. B. de Messines e Alcantarilha) e área de localização empresarial e comercial de Algoz2, 

para as quais se preconiza a elaboração de um plano municipal de grande escala que promova e 

operacionalize, à escala urbana, a política de ordenamento definida no PDM. 

 

Constituem, deste modo, um mecanismo de planeamento e gestão, orientador da política de 

ordenamento, para áreas do território municipal de intervenção prioritária para o desenvolvimento da 

estratégia municipal e que exigem um planeamento mais detalhado, tornado necessário pela dinâmica 

de evolução territorial e urbanística que apresentam ou pelas exigências de preservação e qualificação 

dos valores patrimoniais e naturais que nelas se localizam 

 

Concretiza-se assim o pressuposto do RJIGT que assume o PDM como um instrumento de referência 

para a elaboração dos demais planos municipais e para a concretização da estratégia municipal de 

desenvolvimento territorial (vd. n.º 2 do artigo 95.º e alíneas l) e p) do n.º 1 do artigo 96.º), sem prejuízo 

de outros objetivos deste. 

 

Assim, enquadradas pelo modelo de desenvolvimento territorial3, as UOPG serão abordadas 

individualmente, estabelecendo-se para cada uma, nomeadamente, os objetivos e termos de 

referência4 para a elaboração de plano municipal de maior escala que lhe garante efetividade. 

Preconiza-se, com efeito, que a operacionalização das UOPG decorra da elaboração de planos de 

                                                 
1 Integram-se também aqui os aglomerados de Pêra e Tunes, não obstante não constituírem sede de freguesia desde a recente 
reorganização administrativa. 
2 Note-se, a este respeito, que foi recentemente deliberado proceder à elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz (cfr. aviso 
12244/2019, de 05 de agosto). 
3 vd. Cap. VIII.1. 
4 Tal como determina o DR9/09 “a delimitação das unidades operativas de planeamento e gestão deve ser acompanhada do 
estabelecimento dos respetivos objetivos bem como dos termos de referência para a elaboração de planos …”. 
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urbanização, planos de pormenor ou mediante a delimitação de unidades de execução (UE)1 quando 

estiverem reunidos pressupostos do artigo 148.º do RJIGT, de modo a garantir um desenvolvimento 

urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários da área a sujeitar 

a eventual intervenção urbanística. Na ausência de plano municipal de maior escala, a gestão do 

território é efetuada de acordo com as regras, indicadores e parâmetros definidos no PDM para cada 

categoria e subcategoria de espaço, nos termos estabelecidos no capítulo de ordenamento (cap. IX.1). 

 

No âmbito das UOPG podem ser delimitadas UE, que não correspondam à totalidade da UOPG, desde 

que essa delimitação assegure o desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de encargos 

e benefícios pelos proprietários. 

 

A delimitação espacial das UOPG e SUOPG não é representada na planta de ordenamento, de forma a 

garantir uma maior flexibilidade na gestão do plano. Contudo, definem-se, de forma clara e explícita, os 

termos de referência e objetivos para o desenvolvimento dos planos territoriais municipais de escala 

superior a elaborar neste quadro, tal como se define de seguida. 

 

1. DA UNIDADE OPERATIVA 1 - ALCANTARILHA 

 

O aglomerado de Alcantarilha, no modelo de desenvolvimento territorial, está funcionalmente integrado 

na subunidade territorial de turismo, habitação e comércio (Cap. VIII.1.) dotada de fortes 

acessibilidades que concorrem para as suas potencialidades e atratividade. Esta condição reflete-se, 

naturalmente, na qualificação do solo proposta para Alcantarilha (vd. quadro IX.4.1) de onde se 

destaca o peso que o espaço de atividades económicas possui no total do aglomerado (40,6%), e 

uma área de espaços habitacionais correspondente a 40,1% do aglomerado. Procura-se, deste 

modo, concretizar a estratégia que se assume para Alcantarilha e que visa a promoção da atividade 

económica e a potenciação da sua atratividade face à localização que apresenta de modo a reforçar o 

seu papel no “triângulo sul” do desenvolvimento do concelho. 

 

Do ponto de vista dos sistemas estruturantes os equipamentos de utilização coletiva são fundamentais 

e respondem às necessidades básicas da população. Carecem, contudo, de um reforço no que 

concerne à sua capacidade, qualificação e diversidade. Assume-se assim como propostas a definição 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. IX.4.1. 
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de uma bolsa estratégica destinada preferencialmente a equipamentos de saúde, segurança, 

educação, cultura, desporto e a ampliação do cemitério. 

 

Não convergente com a centralidade geográfica de Alcantarilha, são as condições de acessibilidade e 

mobilidade1 internas, que apresentam fortes estrangulamentos. Pelo que, para responder sobretudo ao 

tráfego de atravessamento e/ou de geração local com necessidades de maior mobilidade interna, 

equaciona-se a eventualidade de criação de uma variante/circular, com o objetivo estratégico de: 

 

a. reduzir esse tráfego no interior da vila; 

b. aumentar a segurança rodoviária na vila e na EN125; 

c. promover a funcionalidade e eficiência local, com reflexo regional, da circulação; 

d. promover a melhoria da qualidade do ambiente urbano do aglomerado; 

e. contribuir para aumentar a eficiência energética pela facilidade de mobilidade. 

 

Em complementaridade a estas soluções, incentiva-se ainda a melhoria das condições de 

acessibilidade e mobilidade interna, nomeadamente, equacionando, entre outras, algumas das 

soluções propostas no Cap. IX.1.6. (acessibilidades) e Cap. V.5. 

 

A UOPG corresponde ao setor nascente de Alcantarilha, para a qual deverá ser elaborado um plano 

de pormenor de reabilitação urbana com o alcance genérico do que está previsto para as áreas de 

reabilitação urbana2 (vd. cap. V.2.4). Esta opção tem por base a recente consolidação do setor poente 

do aglomerado e a necessidade efetiva de pensar este espaço (setor nascente) de forma mais 

integrada e dotá-lo de maior homogeneidade e funcionalidade, sobretudo ligada à mobilidade e 

acessibilidade. 

 

2. DA UNIDADE OPERATIVA 2 – ALGOZ 

 

O aglomerado de Algoz, no modelo de desenvolvimento territorial, está funcionalmente integrado na 

subunidade territorial de indústria, comércio e logística, em transição com a unidade agroflorestal e de 

comércio (Cap. VIII.1.). Constitui uma área habitacional por excelência embora com forte relação com 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. V.5.4. 
2 Nos termos do definido no RJIGT e no regime jurídico da reabilitação urbana (RJRU, DL307/2009, de 23 de outubro). 
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as atividades económicas locais (e.g., agrícolas, comerciais, empresariais e logística) e com uma forte 

consolidação1 (80,0%) e um crescimento demográfico significativo (uma taxa de variação de 30,7%). 

É contudo, um espaço que apresenta fortes fragilidades ao nível do ordenamento, urbanísticas, 

estéticas e arquitetónicas, com o espaço urbano a apresentar alguma fragmentação, além ainda de 

estrangulamentos no que concerne à acessibilidade e mobilidade (é preciso acabar/minimizar a forte e 

pouco saudável relação de proximidade entre peões e o tráfego rodoviário, minimizar o tráfego de 

atravessamento e ordenar o tráfego local, com origem/destino ao interior do aglomerado, ganhar 

espaço para os peões e criar condições de coabitação entre diferentes modos de mobilidade) e 

carência de equipamentos e/ou a necessidade de expansão ou beneficiação de outros (espaço de 

feiras e mercados, espaço de recreio e lazer, estacionamentos, entre outros). Preconiza-se assim 

essencialmente qualificar e valorizar o aglomerado do Algoz e potenciar a sua atratividade, afirmando a 

sua função no “triângulo central” do concelho (vd. modelo de desenvolvimento territorial, Cap. VIII.1.). 

 

A criação da UOPG visa assim orientar para a elaboração de um plano de grande escala, PU ou PP, 

com vista a abordar este espaço a essa escala de forma integrada, no sentido de se encontrarem as 

melhores soluções para sanar as situações negativas apontadas, acrescentando valor ao aglomerado e 

potenciando a sua atratividade e a qualidade de vida de residentes e transeuntes. 

 

3.  UNIDADE OPERATIVA 3 – ARMAÇÃO DE PÊRA2 

 

A sede de freguesia de Armação de Pêra está funcionalmente integrada no modelo de 

desenvolvimento territorial na subunidade territorial de turismo, habitação e comércio, constituindo um 

aglomerado habitacional/turístico por excelência, muito ancorado no potencial turístico do litoral e na 

disponibilidade de alojamento, designadamente de segunda habitação. Daí que o “espaço habitacional” 

totalize 87,0% do total do perímetro proposto (vd. quadro IX.1.1), dos quais cerca de 65% são 

plurifamiliares o que per se demonstra a capacidade de alojamento instalada3. Contudo, considerando 

as necessidades de qualificação da oferta turística, este aglomerado integra ainda funcionalmente 

11,5% da área afeta a equipamentos de utilização coletiva e a empreendimentos turísticos. 

 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
2 Note-se que o aglomerado de Armação de Pêra foi objeto de um Plano de Pormenor (actualmente em alteração) que, pelos motivos 
identificados no cap. IX.4.6.1, é revogado pelo PDM2G. 
3 Com repercussões na dinâmica demográfica, salientando-se uma taxa de variação de 29% da população residente na última década 
censitária. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 54 

Assim, atendendo ao grau de consolidação do aglomerado1 (92%), a proposta de ordenamento incide 

na sua qualificação, introduzindo no “espaço habitacional”, indicadores de transição para o solo rústico, 

designadamente, um remate a norte de baixa densidade, a par com espaços para equipamentos de 

utilização coletiva. Por este motivo é proposta a expansão de alguns equipamentos (e.g. equipamentos 

de educação ou de comércio) a par com o zonamento de uma área para a instalação de outros que 

promovam a diversificação da oferta do aglomerado (designadamente espaço de recreio e lazer, 

estacionamentos, espaços culturais ou administrativos). 

 

Decorrente da sazonalidade do turismo, praticamente todos os sistemas estruturantes deste 

aglomerado oscilam entre o subaproveitamento e a sobrelotação, o que se reflete também nas 

infraestruturas, nomeadamente, no sistema de acessibilidades e mobilidade. Deste modo, visando a 

redução dos constrangimentos à circulação, propõe-se uma abordagem global a Armação de Pêra no 

domínio das acessibilidades e mobilidade conducente à adoção de algumas das soluções propostas no 

Cap. IX.1.6. (acessibilidades) e Cap. V.5., a estudar em sede específica. 

 

É com base neste diagnóstico de fundo e com o sentido de contribuir para sanar alguns 

estrangulamentos identificados e qualificar o aglomerado, ponderando o seu futuro a longo prazo, que 

se propõe uma abordagem de grande escala em sede de PU para a área da UOPG. 

 

4.  DA UNIDADE OPERATIVA 4 - PÊRA 

 

A vila de Pêra está funcionalmente integrada, em termos do modelo de desenvolvimento territorial, na 

subunidade territorial de turismo, habitação e comércio, e com forte atratividade resultante da 

articulação de dois fatores: a proximidade ao litoral e a sua acessibilidade/posição geográfica. Contudo, 

constitui uma área habitacional2 por excelência, ainda que com grande vocação para o comércio e o 

turismo, representando a categoria de “espaço habitacional” 91,3% do total do perímetro proposto 

(quadro IX.1.37). Este, por sua vez, encontra-se com um grau de consolidação elevado3 (78%) de onde 

emerge, em sede de qualificação do solo, a categoria de “espaços habitacionais” e “espaços de uso 

especial – equipamentos e infraestruturas”. Os equipamentos de utilização coletiva, aliás, apresentam 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
2 Esta sua componente habitacional é particularmente notória se atendermos ao aumento de 25% da população residente na última 
década censitária. 
3 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
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algumas necessidades de expansão e de diversificação. Por este motivo é proposta a expansão de 

alguns equipamentos (e.g. cemitério) a par com o zonamento de uma área para a instalação de novos 

equipamento, visando-se qualificar o espaço urbano, promover a sua relação com a ER 125, potenciar 

a sua atratividade e papel no contexto do concelho. 

 

As caraterísticas da rede viária (interna e a envolvente) fazem deste aglomerado um dos mais 

sensíveis em termos de acessibilidades e mobilidade, em concreto no que respeita à circulação interna 

no aglomerado, quer por tráfego de geração local ou de atravessamento. Constata-se, com efeito, uma 

forte coabitação de vários modos de transporte não saudável e pacífica e a inexistência de espaços 

dedicados a modos suaves. É pois urgente acabar/minimizar a forte e pouco saudável relação de 

proximidade entre peões e o tráfego rodoviário, minimizar o tráfego de atravessamento e ordenar o 

tráfego local, com origem/destino no interior do aglomerado, ganhar espaço para os peões e criar 

condições de coabitação entre diferentes modos de mobilidade, com uma intervenção no âmbito das 

acessibilidades e mobilidade para todos. 

 

Preconiza-se pois, como prioridade, a adoção de soluções no âmbito das acessibilidades e 

mobilidade propostas no Caps. IX.1.6., IX.1.10. e V.5., além da construção de uma variante a Este1 que 

estimulará o desvio do tráfego de atravessamento. 

 

É com este diagnóstico de fundo e com a clara noção da necessidade de repensar a grande escala 

Pêra, de forma atualizada e integrada, que é proposta a UOPG para todo o aglomerado, para a 

realização de um PU, de um plano de pormenor de salvaguarda2 para a SUOPG que integra, grosso 

modo, a proposta de delimitação da Zona Especial de Proteção da Igreja de S. Francisco e a área 

evolvente elaborada e remetida para a Direção Regional de Cultura do Algarve, 2014. Os objetivos a 

equacionar na elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda são, genericamente, os definidos na 

proposta de delimitação da Zona Especial de Proteção da Igreja de S. Francisco (CMS, 2014). 

 

 

 

 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. V.5.4. 
2 Nos termos do definido no RJIGT e na Lei de Bases do Património Cultural e DL309/2009, de 23 de outubro. 
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5. DA UNIDADE OPERATIVA 5 – S. BARTOLOMEU DE MESSINES 

 

A vila de S. Bartolomeu de Messines, do ponto de vista do modelo de desenvolvimento territorial, está 

funcionalmente integrada na subunidade territorial agroflorestal e de comércio, embora se defina como 

uma área habitacional por excelência, que representa 77% do perímetro proposto. Não obstante, 

evidencia igualmente um forte pendor comercial de apoio às atividades económicas dominantes na sua 

área de influência (e.g. atividade agroflorestal, comercial, empresarial e de logística). 

 

Atentando para o grau de consolidação da vila1 (73%), bem como das caraterísticas do edificado, o 

PDM preconiza um modelo de desenvolvimento assente, sobretudo, na qualificação, reabilitação e 

regeneração de áreas urbanas “degradadas”. Para o efeito definem-se parâmetros urbanísticos 

atrativos e bolsas para a instalação de equipamentos de utilização coletiva (espaço de feiras e 

mercados, espaço de recreio e lazer, estacionamentos, entre outros) e o reforço dos existentes através 

da expansão (e.g., equipamentos de educação), qualificação e diversificação. 

 

A reabilitação e valorização patrimonial do edificado são uma constante neste território, atendendo às 

caraterísticas da malha urbana e edificado, privilegiando-se a reabilitação, reestruturação e renovação 

em determinadas áreas. Afirma-se, igualmente e com prioridade, uma intervenção generalizada no 

âmbito das acessibilidades e mobilidade para todos, nos termos do proposto no cap. IX.1.6 e cap. V.5. 

de modo a reduzir os conflitos entre o automóvel e o peão/ciclista, a incentivar o uso dos modos suaves 

de transporte e ordenar o trânsito, e a promover um espaço urbano acessível a todos.  

 

É com base neste diagnóstico de fundo e com o sentido de contribuir para sanar os estrangulamentos 

identificados, qualificar o aglomerado e ponderar de forma integrada o seu futuro a longo prazo, que se 

propõe uma abordagem de grande escala em sede de PU para a área da UOPG. Visa-se assim 

reforçar o papel de S. B. de Messines no “triângulo central” de dinâmica do concelho, particularmente 

no eixo de interação que estabelece com a sede de concelho. 

 

Propõe-se ainda uma SUOPG para uma área com maior concentração de elementos patrimoniais e 

históricos para a qual deverá a ser promovido um plano de pormenor de reabilitação urbana2, que 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
2 Nos termos do definido no RJIGT e no RJRU. 
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traduza, genericamente, do ponto de vista dos objetivos, o estabelecido para as áreas de reabilitação 

urbana (vd. cap. V.2.4). 

 

6. DA UNIDADE OPERATIVA 6 – S. MARCOS DA SERRA 

 

A sede de freguesia mais a norte do concelho, S. Marcos da Serra, está funcionalmente integrada no 

modelo de desenvolvimento territorial na subunidade territorial agroflorestal e de comércio. É uma 

área habitacional por excelência, ocupando a categoria de uso respetiva (espaço habitacional) 89,8% 

do total do perímetro proposto, de acordo com o quadro IX.1.1, embora com uma forte ligação ao 

mundo rural e atividades aí dominantes (e.g., atividade agroflorestal). 

 

Apesar do grau de consolidação do aglomerado1 (77%), e atendendo à reduzida dinâmica que 

evidencia2, a proposta de ordenamento incide na qualificação urbana através da reabilitação, com 

recurso a parâmetros atrativos e bolsas conducentes à instalação de equipamentos de utilização 

coletiva, potenciadores da qualificação do aglomerado e, assim, do incremento da sua atratividade. 

 

Do ponto de vista dos sistemas estruturantes, este aglomerado integra um conjunto de equipamentos 

de utilização coletiva que se apresentam com necessidades de expansão e de diversificação. Por este 

motivo é proposta a expansão de alguns equipamentos (e.g. cemitério) a par com o zonamento de área 

para a instalação de novos equipamentos (espaço de feiras e mercados, estacionamentos, etc.). 

 

É com este diagnóstico de fundo e com a noção da necessidade de repensar a grande escala e de 

forma integrada a vila de S. Marcos da Serra, que é proposta a UOPG para a realização de um PU. 

 

7.  DA UNIDADE OPERATIVA 7 - SILVES 

 

A cidade de Silves é a sede de concelho, estando funcionalmente integrada, do ponto de vista do 

modelo de desenvolvimento territorial, na subunidade territorial de serviços, património e 

habitação, constituindo na essência uma área basicamente habitacional e de serviços e equipamentos, 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
2 Desta falta de dinâmica é reflexo a diminuição de 12% da população residente na última década censitária. 
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e cujas categorias representam em relação ao perímetro urbano proposto, respetivamente, 56,3% e 

30,2% do perímetro (vd. quadro IX.1.1). 

 

Assim, atendendo ao grau de consolidação do aglomerado1 (87%), a proposta de ordenamento 

incide no essencial na definição de “espaços habitacionais” e “espaços de equipamentos” de utilização 

coletiva que apresentam necessidades de expansão e diversificação. Por este motivo, é proposta a 

expansão de alguns equipamentos (e.g. equipamentos de educação ou de recreio e lazer) a par com o 

zonamento de área para a instalação de novos equipamentos (desportivos, estacionamentos, de 

recreio e lazer, espaço de feiras e mercados, entre outros). 

 

A componente da reabilitação e valorização patrimonial do edificado são uma constante neste território, 

atendendo às caraterísticas da malha urbana e do edificado. É precisamente neste sentido que foi 

delimitada uma Área de Reabilitação Urbana (ARU)2 coincidente com uma parte significativa deste 

aglomerado. 

 

Em dissonância com a centralidade da sede de concelho estão as condições de acessibilidade e 

mobilidade3 que encerra, as quais apresentam fortes estrangulamentos e falta de eficiência, decorrente 

da perigosa coabitação entre peões/ciclistas e veículos automóveis, do sistema de circulação e zonas 

de estacionamento. Pelo que é premente: 

 

a. reduzir o tráfego no interior da cidade; 

b. aumentar a segurança rodoviária; 

c. promover a funcionalidade da circulação local; 

d. promover os modos suaves de circulação; 

e. reorganizar a circulação e estacionamento; 

f. promover a melhoria do ambiente urbano com a redução da poluição atmosférica (ruído e 

gases de escape). 

 

Em complementaridade com estas soluções, incentiva-se ainda a uma melhoria das condições de 

acessibilidade e mobilidade para todos internamente, nomeadamente, equacionando, entre outras, 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
2 Área de Reabilitação Urbana de Silves foi publicada pelo Aviso 6280/2016, de 18 de maio. 
3 Vd. a este respeito Cap. V.5.4. 
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algumas das soluções propostas no Cap. IX.1.6. e Cap. V.5. (acessibilidades). Preconiza-se ainda 

ponderação, a médio longo prazo, da proposta, já decorrente do PDM95, com adaptações1, da criação 

de uma via circular a norte da cidade com a finalidade de retirar trafego do interior do aglomerado, 

desviando-o e distribuindo-o. Deste modo, contribuir-se-á para a necessária qualificação da cidade, 

promovendo a sua funcionalidade, atratividade e centralidade que ocupa no concelho. 

 

É com este diagnóstico de fundo e com a clara noção da necessidade de repensar a grande escala a 

cidade, de forma atualizada e integrada, que é proposta a UOPG, a qual deve ser operacionalizada 

através de um PU. 

 

Propõe-se ainda uma SUOPG, em articulação com a ARU de Silves, para a qual deverá a ser 

promovido um plano de pormenor de salvaguarda2 que traduza, genericamente, do ponto de vista dos 

objetivos, o estabelecido para as áreas de reabilitação urbana (vd. cap. V.2.5). 

 

8.  DA UNIDADE OPERATIVA 8 - TUNES 

 

Este aglomerado inserido funcionalmente, do ponto de vista do modelo de desenvolvimento territorial, 

na subunidade territorial de indústria, comércio e logística, assume-se como uma área habitacional 

(80,1% do total do perímetro urbano, vd. quadro IX.1.39) ancorada nas infraestruturas viárias e 

ferroviárias, assim como no seu espaço industrial. 

 

Contudo, apresenta uma ocupação humana aparentemente contraditória que se traduz num grau de 

consolidação urbana de 79%, a par com um significativo aumento demográfico (aumento de 30,7% da 

população residente). Perspetiva-se assim um modelo de desenvolvimento assente na qualificação 

urbana do aglomerado com um forte pendor no ordenamento e requalificação de áreas urbanas 

desordenadas, com recurso a parâmetros mais atrativos e na definição de bolsas para a instalação de 

equipamentos de utilização coletiva, potenciadores da atratividade do aglomerado. Reforça-se assim o 

seu papel no “triângulo central” de dinâmica e centralidade do concelho, particularmente no eixo de 

interação que estabelece com a sede de concelho. 

 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. V.5.4. 
2 Nos termos da lei de bases do património e do DL 309/2009, de 23 de outubro. 
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Do ponto de vista dos sistemas estruturantes, este aglomerado integra um número muito reduzido de 

equipamentos (vd. Cap. V.3.1.), pelo que, a proposta vai no sentido de definir bolsas para a instalação 

de equipamentos (e.g. de apoio social e desportivos) potenciadores da qualidade de vida no 

aglomerado e consequentemente da sua atratividade. 

 

É com este diagnóstico de fundo e com a clara noção da necessidade de repensar Tunes de forma 

atualizada e integrada e a grande escala, que é proposta a UOPG para a realização de um PU. 

 

9. DA UNIDADE OPERATIVA 9 – VALES DE ALGOZ 

 

O espaço industrial de Vales de Algoz, funcionalmente integrado na subunidade territorial de indústria, 

comércio e logística constitui, desde 1995, uma das principais áreas potenciais de concentração de 

atividades económicas. A sua consolidação1 (78%) tem sido prosseguida em função da procura e não 

balizada por opções de ordenamento o que determinou uma ocupação do espaço não ordenada e sub 

infraestruturada, do que decorre a fraca funcionalidade que apresenta a par com uma forte 

descaraterização ambiental. Assim, juntamente com edifícios industriais abandonados/devolutos 

ocorrem áreas de extração de inertes, também abandonadas e/ou em laboração, espaços de logística 

e de serviços, disseminados nos quais e/ou adjacentes a estes estão edifícios habitacionais. São assim 

frequentes e evidentes os conflitos em termos de ordenamento do território e ambiente que decorrem 

desta situação. 

 

Daí que se preconize para este espaço uma intervenção estrutural em termos de ordenamento do 

território que vise, nomeadamente, minimizar conflitos existentes, aumentar a funcionalidade do espaço 

e a sua atratividade a esse nível e também ambiental. Neste sentido propõe-se a elaboração de um 

plano de urbanização2 para esta UOPG, cujos objetivos, sem prejuízo de outros a definir em sede 

própria, são: 

 

a. promover a requalificação e valorização ambiental, paisagística e funcional do espaço; 

b. promover uma infraestruturação adequada e sustentável atendendo à ocupação atual e potencial; 

                                                 
1 Vd. a este respeito Cap. VII.1.4.1. e IX.3.3. 
2 Note-se que o plano de urbanização pode abranger “outras áreas do território municipal que possam ser destinadas a usos e a funções 
urbanas, designadamente à localização de instalações ou parques industriais, logísticos ou de serviços ou à localização de 
empreendimentos turísticos e equipamentos e infraestruturas associados” (alínea b) do n.º 2 do artigo 98.º do RJIGT). 
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c. beneficiar as infraestruturas rodoviárias existentes promovendo uma circulação segura e funcional, 

atendendo à diversidade de usos e à necessária salvaguarda da sua articulação e compatibilidade 

entre eles; 

d. concretizar as vias propostas (espaço canal) como forma de potenciar a acessibilidade e 

atratividade do espaço industrial; 

e. enquadrar a ocupação existente, designadamente a habitacional e de exploração de recursos 

geológicos na qualificação do solo, atendendo ao grau de consolidação destes usos; 

f. proceder à redefinição do perímetro urbano e consequente reclassificação do solo, atendendo ao 

grau de consolidação urbana e ao dinamismo desta área; 

g. promover a notoriedade e divulgação deste espaço industrial por forma a torná-lo mais atrativo. 
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Quadro IX.4.1 

Síntese das categorias – UOPG 

(Sub) Categoria 
Alcantarilha Algoz Armação Pêra S.B. Messines S.M. Serra Silves Tunes Vales Algoz 

(m2) % (m2) % (m2) % (m2) % (m2) % (m2) % (m2) % (m2) % (m2) % 

Espaço Central 53.173 9,0 0 0 0 0 33.348 5,3 85.168 9,3 0 0 107.202 6,2 0 0 0 0 

Espaço Habitacional 237.229 40,1 685.198 86,3 1.194.357 87,0 574.955 91,3 698.704 76,6 157.621 89,8 968.701 56,3 614.386 80,1 0 0 

 Plurifamiliar 28.291 4,8 58.864 7,4 777.053 56,6 41.519 6,6 298.190 32,7 0 0 330.790 19,2 199.554 26,0 0 0 

 Unifamiliar 208.938 35,3 626.334 78,9 417.304 30,3 533.436 84,7 400.513 43,9 157.621 89,8 637.911 37,1 414.831 54,1 0 0 

Espaço de Uso Especial 61.121 10,3 87.431 11,0 158.042 11,5 21.125 3,4 128.720 14,1 17.848 10,2 519.197 30,2 57.881 7,5 0 0 

 Equip.tos e Infraestruturas 32.387 5,5 87.431 11,0 139.750 10,2 21.125 3,4 128.720 14,1 17.848 10,2 519.197 30,2 57.881 7,5 0 0 

 Turismo 28.733 4,9 0 0 18.292 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Espaço de Ativ. Económicas 240.579 40,6 21.341 2,7 20.770 1,5 0 0 0 0 0 0 62.682 3,6 94.654 12,3 870.185 100 

 ALEC 240.579 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.654 12,3 870.185 100 

 
Área de Comércio e 
Serviços 

0 0 21.341 2,7 20.770 1,5 0 0 0 0 0 0 62.682 3,6 0 0 0 0 

Espaços Verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.929 3,6 0 0 0 0 

Total 592.102 - 793.971 - 1.373.170 - 629.429 - 912.592 - 175.469 - 1.719.711 - 766.921 - 870.185 - 
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IX.4.2.2. UNIDADES DE EXECUÇÃO 

 

Juntamente com os planos de maior escala as unidades de execução (UE) são igualmente 

instrumentos privilegiados de concretização das UOPG. De acordo com o RJIGT, a delimitação das UE 

“consiste na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção 

urbanística, acompanhada da identificação de todos os prédios abrangidos” (cfr. o artigo 148.º, 

n.º 1 do RJIGT), devendo as mesmas ser delimitadas de modo a assegurar um desenvolvimento 

urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos (n.º 2 

do artigo 148.º), podendo ser de iniciativa municipal ou particular. 

 

Nesta linha, a delimitação das UE no âmbito do PDM de Silves deverá resultar, privilegiadamente: 

 

1. da execução do PDM95, do qual decorrem bolsas de espaços intersticiais a colmatar (via 

urbanização e edificação), essencialmente em áreas de transição urbano-rural, coincidentes com 

menores densidades (demográficas e volumétricas). Constata-se assim a necessidade de intervir com 

pormenor nessas áreas, garantindo aquela transição e promovendo simultaneamente a colmatação das 

áreas disponíveis. A integração destas áreas numa UE permite esta abordagem.  

 

É igualmente de salientar que a fragmentação da estrutura fundiária poderá constituir um condicionante 

ao desenvolvimento harmonioso pretendido sem um instrumento adequado, o que a UE promoverá, 

dado que permite a consolidação de um desenho estruturado da malha, integrando e articulando-a com 

as preexistências e com a estratégia territorial. 

 

2. da necessidade de salvaguardar a programação para algumas áreas de consolidação, garantindo a 

integração e articulação da malha existente com a proposta e a colmatação de espaços intersticiais em 

área urbana, mediante a procura de soluções urbanísticas que privilegiem uma visão de conjunto.  

 

A delimitação das UE visará fundamentalmente: 
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1. garantir a execução urbana da ocupação definida, obviando assim eventuais mecanismos de 

especulação imobiliária, na medida em que cada UE se encontra condicionada a um contrato de 

urbanização1, e à consequente definição de caução para a execução; 

2. agilizar o processo de consolidação urbana, na medida em que a UE permite o desenvolvimento de 

uma ocupação urbana integrada e harmoniosa, sem a necessidade de elaboração de plano de 

pormenor, com todas as implicações procedimentais associadas; 

3. garantir a participação e o envolvimento dos atores direta e indiretamente envolvidos na ocupação 

urbana na medida em que a ocupação urbana carece de concertação com todos os proprietários 

envolvidos e pressupõe, na falta de plano de pormenor, de um período de discussão pública. 

 

Não obstante as vantagens da delimitação das UE em sede do PDM, há também desvantagens desse 

exercício, especialmente relacionadas com a rigidez que essas introduzem face às mudanças nas 

opções da execução do plano. Foi assim determinado que a delimitação das UE será efetuada no 

âmbito da gestão do PDM, ficando o Município com a discricionariedade de decidir a oportunidade da 

iniciativa e a pertinência da delimitação proposta à luz das orientações e prioridades de concretização 

do PDM de Silves, para promover a delimitação de UE e o local a sujeitar às mesmas, inclusivamente 

por solicitação de um particular. A delimitação e implementação de uma UE fica contudo sujeita às 

seguintes condições:  

 

1. obrigatoriedade de elaboração de um contrato de urbanização, de onde constem, entre outros 

conteúdos a acordar caso a caso: 

a. a identificação dos prédios abrangidos e respetivos titulares; 

b. a área, valor do prédio ou o valor do capital a investir ou da obra a realizar, consoante se trate de 

proprietário ou não, com que cada um dos interessados entra na operação de reparcelamento; 

c. os benefícios concretos que são realizados com a operação urbanística, para cada um dos 

interessados, e os encargos que cada um terá que assumir na proporção dos benefícios a auferir; 

d. o eventual acerto e redistribuição de benefícios dos interessados que não queiram ou não possam 

assumir a totalidade dos encargos que lhes cabe assumir; 

e. a distribuição dos lotes resultantes da operação de reparcelamento pelos interessados; 

                                                 
1 Referenciado pelo RJIGT como o contrato que estabelece as relações entre as partes dentro de UE. No sistema de execução de 
iniciativa dos interessados (n.º 2 do artigo 149.º) e no sistema de cooperação (n.º 2 do artigo 150.º). 
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f. o acompanhamento dos serviços municipais, designadamente a consulta prévia aos serviços de 

planeamento, de obras municipais e serviços urbanos e ambiente; 

g. a inclusão de um articulado claro que defina claramente as obrigações das partes, designadamente 

a responsabilidade pelo licenciamento, execução e manutenção (reparações/substituições) das 

intervenções previstas; 

h. a definição de um calendário de execução onde se encontrem faseadas as diferentes etapas, 

desde o licenciamento até à execução da intervenção urbanística, incluindo a respetiva 

responsabilidade; 

i. a definição dos custos associados à intervenção urbanística e a sua repartição pelos diferentes 

proprietários; 

j. a inclusão de cauções para a execução da intervenção urbanística, a fasear de acordo com o 

previsto; 

k. a eventual existência de um fundo de compensação, gerido pelo Município, com a participação dos 

interessados, nos termos a definir em regulamento municipal; 

 

2. primar pela articulação e integração da solução urbana proposta, em relação à envolvente, no 

que concerne às infraestruturas, morfotipologia e dinâmicas sociais e económicas; 

 

3. garantir a qualificação e coerência da solução urbana proposta de forma a assegurar um 

desenvolvimento harmonioso e de conjunto. Esta questão é particularmente importante em situações 

de conflito morfotipológico e nas de transição urbano/rústico; 

 

4. garantir aquando da adjacência de UE, que as áreas a integrar no domínio do Município sejam 

contíguas evitando a dispersão das áreas de cedência de modo a garantir ganhos de escala. Para este 

efeito, compete ao município garantir este princípio de contiguidade, no âmbito do acompanhamento à 

conceção e implementação das UE. 

 

As UE que venham a ser delimitadas, por iniciativa do Município ou por solicitação de particular(es), em 

solo urbano, devem ser executadas de uma só vez, numa perspetiva integrada, privilegiando sempre 

a qualificação e coerência da solução urbana proposta, de modo a assegurar um desenvolvimento 

urbano harmonioso e de conjunto. No entanto, em caso de manifesta intenção de um dos proprietários 

de parcelas integradas na UE proceder isoladamente à execução urbana da sua parcela, este deverá 
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previamente apresentar um estudo de ocupação urbana para o total da UE, a ser aprovado por todos 

os intervenientes, com mediação do município. 

 

 

IX.4.2.3. SISTEMAS DE EXECUÇÃO 

 

Aquando da delimitação da UE e no quadro de elaboração de planos municipais de maior escala, deve 

ser definido o sistema de execução mais adequado à situação em concreto, de entre os previstos no 

RJIGT (fig. IX.4.1). 

 

 

 

Assume-se, contudo, desde logo, que no município de Silves, os sistemas de execução a adotar 

serão o de iniciativa dos interessados e o de cooperação, na medida em que se considera 

determinante o envolvimento e a participação do(s) particular(es) na execução do plano. Assume-se 

assim a concertação como um instrumento privilegiado de ação do município1, particularmente no que 

concerne ao ordenamento e desenvolvimento do território. Deste modo, a execução do plano 

pressupõe uma participação ativa dos particulares visando a sua auscultação e envolvimento 

                                                 
1 A este respeito, de entre os princípios de ação definidos no Cap. VII.2., destacamos o de “participação e coresponsabilização”. Ver 
ainda relatório de participação (anexo XIII.10). 

Figura IX.4.1 

Sistemas de Execução 
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enquanto parceiros no processo de desenvolvimento territorial. Materializam-se por esta via, sem 

prejuízo de outros, alguns dos objetivos fundamentais do PDM, designadamente, da parceria, 

subsidiariedade e participação (vd. Cap. I.2). 

 

A principal diferença entre estes dois sistemas de execução prende-se com o grau de intervenção 

do município: enquanto no sistema de cooperação (artigo 150.º RJIGT) a iniciativa é do município, 

assumindo este um papel de mediador, no sistema de iniciativa dos interessados (artigo 149.º 

RJIGT) a negociação é feita entre os particulares e o município intervém de forma mais ténue. 

 

A opção por um dos dois sistemas de execução resulta essencialmente, no caso vertente, das 

caraterísticas da estrutura fundiária, ou seja, as UE com um reduzido número de proprietários serão 

preferencialmente executadas com recurso ao sistema de iniciativa dos interessados, sendo as 

restantes executadas, em princípio, por via da cooperação. 

 

Apesar de não estar objetivamente prevista a aplicação do sistema de imposição administrativa, 

este poderá sempre ser um recurso em situações de manifesta impossibilidade negocial ou quando o 

Município assim o determine. 

 

 

IX.4.2.4. RECLASSIFICAÇÃO DE SOLO POR INTERMÉDIO DOS PLANOS DE 

PORMENOR COM EFEITOS REGISTAIS 

 

Uma das consequências do novo quadro legal de ordenamento do território, visando a 

“sustentabilidade territorial” (preâmbulo do RJIGT), é a eliminação da categoria operativa de solo 

urbanizável. Neste sentido limita-se a reclassificação do rústico para solo urbano ao indispensável e 

sustentável, sendo assim excecional e condicionada à verificação de diversos critérios e 

procedimentos, em convergência com o disposto no n.º 2 do artigo 95.º do RJIGT1. 

 

 

 

 

                                                 
1 “O plano diretor municipal é um instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais (…)”. 
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1. DO PROCEDIMENTO 

 

A reclassificação de solo processa-se por via da elaboração1 (alteração ou revisão) de um plano de 

pormenor com efeitos registais2 (vd. fig. IX.4.2), nos termos do artigo 108.º do RJIGT. O plano 

deverá ser acompanhado por um contrato de urbanização, nos termos, adaptados, do definido para 

as unidades de execução (vd. cap. IX.4.2.2). 

 

 

 

Findo o prazo previsto para a execução do plano: 

a. se as operações urbanísticas previstas no plano estiverem executadas, o município promove a 

alteração por adaptação do PDM de Silves3 assumindo como definitiva a reclassificação do solo; 

b. se as operações urbanísticas previstas no plano não estiverem executadas é determinada 

automaticamente a caducidade (total ou parcial) da reclassificação do solo, salvaguardando os 

direitos adquiridos. Neste caso o município promove (em 60 dias) a alteração ou revisão do PP. 

 
                                                 
1 Previamente contratualizada, por via de um contrato para planeamento, nos termos dos artigos 79.º a 81.º do RJIGT. 
2 Com exceção para os procedimentos de reclassificação do solo rústico para fins de equipamentos e infraestruturas que pode ser 
realizado por via de elaboração, revisão ou de alteração de planos territoriais. 
3 De acordo com o artigo 121.º do RJIGT. 

Figura IX.4.2 

Procedimento da reclassificação de solo rústico 

 
Fonte: Adaptado de RJIGT e DR 15/2015, de 19 de agosto 
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O PP com efeitos registais, além do conteúdo definido na lei1 deverá ainda integrar: 

a. o prazo para a execução das obras de urbanização e das obras de edificação2, o qual deve 

constar expressamente da certidão do plano a emitir para efeitos de inscrição no registo predial; 

b. como elementos de demonstração da sustentabilidade económico-financeira (de acordo com o n.º 

3 do artigo 72.º do RJIGT3): 

i. o impacto da carga urbanística proposta, no sistema de infraestruturas existente, e a 

previsão dos encargos necessários ao seu reforço, à execução de novas infraestruturas e à 

respetiva manutenção; 

ii. a identificação dos sujeitos responsáveis pelo financiamento, a demonstração das fontes de 

financiamento contratualizadas e de investimento público. 

 

2. DAS CONDIÇÕES 

 

Este processo de reclassificação implica, antes de mais, a sua efetiva articulação e compatibilidade 

com a estratégia de desenvolvimento territorial definida e com a oportunidade que o Município venha a 

considerar. Acresce ainda a verificação fundamentada de, pelo menos, um dos seguintes critérios4: 

 

1. a inexistência de áreas urbanas disponíveis (para a finalidade em concreto) e comprovadamente 

necessárias ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação 

urbanística, verificadas por via de uma avaliação da dinâmica urbanística ponderando 

indicadores: 

a. de monitorização da execução física da urbanização e da edificação; 

b. da dinâmica do mercado imobiliário (níveis de oferta e procura de solo urbano); 

c. da quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

d. do grau de aproveitamento do solo urbano equacionada a disponibilidade de áreas suscetíveis 

de reabilitação e regeneração e de áreas suscetíveis de maior densificação e consolidação 

urbana, prevalecendo o aproveitamento das mesmas em detrimento do aumento de solo urbano; 

e. da dinâmica e fluxos demográficos; 

                                                 
1 Concretamente nos artigos 102.º e 107.º do RJIGT. 
2 No quadro do previsto na alínea i) do n.º 1do artigo 102.º e na alínea d) do n.º 2 do artigo 107.º do RJIGT. 
3 Note-se que o teor da alínea a) do n.º 3 do artigo 72.º não é referenciada aqui na medida em que se assume que possui uma 
componente mais abrangente (para lá da sustentabilidade económico-financeira, sendo assim referenciada como uma condição de 
viabilidade da reclassificação. 
4 Aferidos da articulação entre os artigos 72.º do RJIGT e 8.º e 9.º do DR15/2015, de 19 de agosto. 
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2. a indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, resultante de fatores de mudança 

da organização do território ou da necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 

municipal necessária ao equilíbrio do aglomerado urbano; 

3. a necessidade de promover a compatibilização com os programas territoriais, designadamente 

com os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e proteção de riscos; 

4. a necessidade de área para a execução de infraestruturas e de equipamentos de utilização 

coletiva, garantindo a verificação do critério identificado no número 1, a definição de um prazo de 

execução e a correspondente inscrição dos meios técnicos e financeiros necessários para a sua 

execução, no plano de atividades e orçamento municipal. 

 

3. DA LOCALIZAÇÃO 

 

O PDM não determina previamente a localização das áreas que eventualmente serão objeto de 

reclassificação do solo. Contudo, no quadro do modelo de desenvolvimento territorial e da estratégia de 

desenvolvimento definidos e atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 95.º conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do artigo 96.º do RJIGT, apontam-se como critérios preferenciais a considerar na definição 

de novas áreas de solo urbano, os seguintes: 

 

a. adequação, compatibilidade e conformidade com a estratégia e o modelo de 

desenvolvimento definidos; 

b. contiguidade espacial a solo urbano consolidado; 

c. otimização do investimento público em infraestruturas, fazendo coincidir o solo urbano 

(reclassificado) com uma área já infraestruturada (parcial ou totalmente); 

d. descoincidência com áreas sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública; 

e. descoincidência com limites ao regime de uso, de acordo com estabelecido no PDM; 

f. Implementação de equipamentos e serviços de utilização coletiva que valorizem o território 

municipal, nomeadamente nos domínios da saúde, proteção social, desporto, cultura, lazer e 

recreio; 

g. promoção de sinergias com outros usos/atividades existentes (particularmente no domínio 

da atividade económica). 
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IX.4.3. REGIME ECONÓMICO-FINANCEIRO 

 

 

Com uma relação direta com a programação territorial, em particular com a sustentabilidade 

económico-financeira da mesma, encontra-se o regime económico-financeiro. Neste contexto as 

exigências que se colocam à gestão territorial, que se pretende mais racional, coerente e responsável 

(preâmbulo do RJIGT), determinam, designadamente, que os planos municipais definam uma 

programação pública assente nos princípios fundamentais da “sustentabilidade financeira” e da 

“incorporação dos custos”. Neste sentido, integra-se no PDM de Silves, um conjunto de disposições 

que concretizam esses princípios, visando assim uma execução mais eficiente das propostas, como se 

pode ver no quadro IX.4.2. 

 

 

 

Como se percebe da leitura do quadro IX.4.2, as diferentes matérias identificadas referem-se 

expressamente à execução da programação do plano oportunamente referenciadas no PDM de 

Silves1. Resta, contudo, clarificar a definição dos créditos de edificabilidade, sua transferência e 

                                                 
1 Concretamente estas matérias são desenvolvidas na articulação entre o capítulo de ordenamento (IX.1) e o presente capítulo. 

Quadro IX.4.2 

Dimensões do regime económico-financeiro de um plano municipal 

Matéria Contributo 

Sistemas de execução e regras de 

redistribuição de benefícios e encargos 

Promovem a redistribuição de benefícios e encargos dentro das UE, 

garantindo assim a sua execução física e equidade 

Dimensionamento das cedências a efetuar 

aquando de operações urbanísticas 

Permitem a integração, no domínio público, de áreas necessárias 

para a implantação de equipamentos, espaços verdes e 

infraestruturas 

Definição das taxas urbanísticas para a 

realização, o reforço e a manutenção das 

infraestruturas 

Permite a constituição de uma bolsa financeira para que o Município 

promova a realização, o reforço e a manutenção das infraestruturas 

urbanísticas 

Créditos de edificabilidade 
Garantem a salvaguarda de interesses gerais, compensando 

particulares cuja capacidade edificatória tenha sido limitada. 

Programa de execução e plano de 

financiamento 

Determinam as prioridades da intervenção municipal, custos e fontes 

de financiamento respetivas 

Fundo Municipal de Sustentabilidade 

Ambiental e Urbanística 

Enquadra intervenções que visem a reabilitação urbana, a 

sustentabilidade dos ecossistemas e a prestação de serviços 

ambientais 
Nota: os conteúdos identificados a cinza não estão integrados no PDM, não obstante a sua estreita ligação a este. 
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reserva, os mecanismos de perequação e o fundo municipal de sustentabilidade ambiental e 

urbanística (FMSAU), o que se desenvolve de seguida. 

 

 

IX.4.3.1. DEFINIÇÃO DE CRÉDITOS DE EDIFICABILIDADE, SUA TRANSFERÊNCIA 

E RESERVA 

 

Determina o n.º 2 do artigo 20.º da LBPPSOTU que o aproveitamento urbanístico do solo “pode ser 

objeto de direitos subjetivos autónomos do solo”, abrindo nesse sentido a possibilidade a um 

tratamento autónomo do solo e da sua edificabilidade, designadamente, por via de transferência de 

edificabilidade, de acordo com o previsto no artigo 21.º da LBPPSOTU. Nesses termos, os planos 

territoriais podem permitir que a edificabilidade por eles atribuída a um lote ou a uma parcela de 

terreno seja transferida para outro local (ou para outro proprietário) quando estejam em causa, 

nomeadamente, as finalidades previstas no n.º 1 do artigo 21.º. Para o efeito deverão os planos 

territoriais definir: 

 

1. os termos e condições em que os valores do direito concreto de construir podem ser utilizados; 

2. os mecanismos para a operacionalização da transferência de edificabilidade. 

 

No caso concreto do PDM de Silves, a transferência de edificabilidade concretiza-se por intermédio 

da (atribuição) compra e venda de créditos de edificabilidade. 

 

 

Neste sentido o Município de Silves atribui créditos de edificabilidade1 que o beneficiário poderá 

utilizar ou transferir (de local ou de proprietário), sem prejuízo do previsto no artigo 173.º do RJIGT, 

quando: 

 

1. a operação urbanística a realizar prossiga objetivos de interesse geral, aquando da: 

a. criação de alojamento social ou habitação a custos controlados; 

                                                 
1 Nos termos definidos no capítulo de ordenamento (cap. IX.1). 
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b. criação de equipamentos e serviços deficitários no concelho como é o caso dos equipamentos 

de segurança social de apoio à 1.ª infância e à 3.ª idade, de apoio à população portadora de 

deficiência e os de saúde, nos vários setores; 

c. criação de atividades económicas no domínio da indústria criativa e de inovação e noas 

tecnologias; 

d. criação de atividades que tenham por base os produtos locais, promovendo a sua valorização, 

dinamização e divulgação, 

e. criação de atividades de produção, transformação e comercialização dos produtos e 

subprodutos agrícolas, pecuários e florestais; 

f. criação de atividades de transformação e de produção; 

g. adoção de soluções de otimização dos recursos, particularmente do recurso água; 

h. adoção de soluções de eficiência energética e de uso de energias renováveis; 

i. promoção de ações de reabilitação, regeneração e requalificação urbana; 

j. reforço da oferta de alojamento turístico; 

k. salvaguarda de elementos do património rural; 

 

2. a edificabilidade de uma determinada parcela ou lote seja condicionada, designadamente, por 

razões de segurança e saúde pública, e dos limites ao regime de uso (vd. cap. IX) considerando-

se para o efeito, os relacionados com: 

 

a. a suscetibilidade a fenómenos perigosos, nomeadamente: 

i. zonas ameaçadas por cheias; 

ii. inundações por cheias técnicas; 

iii. áreas críticas de instabilidade de vertentes; 

b. a proteção de bens culturais, nomeadamente: 

i. áreas de sensibilidade arqueológica; 

ii. bens culturais de interesse; 

c. a proteção de recursos naturais, nomeadamente: 

i. centro nacional de reprodução do lince ibérico; 

ii. áreas potenciais de exploração de recursos geológicos; 

iii. perímetro de proteção das captações de água; 

iv. área critica à extração de águas subterrâneas; 
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v. faixa costeira do litoral sul; 

vi. zona terrestre de proteção das albufeiras; 

vii. faixas de proteção das arribas 

viii. áreas de sensibilidade à instalação de fossas; 

d. a execução de infraestruturas, nomeadamente: 

i. espaço canal; 

ii. rede de abastecimento; 

iii. rede de saneamento; 

iv. rede elétrica; 

v. canal de rega subterrâneo; 

e. a proteção da segurança e saúde pública, nomeadamente: 

i. zonamento acústico; 

ii. rede de telecomunicações. 

 

A atribuição de créditos de edificabilidade é efetuada por deliberação municipal mediante uma 

adequada fundamentação técnica que enquadre a ocupação urbana no PDM, concretamente nos 

objetivos de interesse geral ou nos limites ao regime de uso do solo. A sua regulamentação será objeto 

de um regulamento municipal específico, pelo que a sua aplicabilidade fica condicionada à aprovação 

do referido regulamento. 

 

Não obstante a regulamentação a efetuar, a transferência dos créditos de edificabilidade está sujeita a: 

 

a. contratualização com o município; 

b. que seja dado conhecimento ao Município (por via de comunicação) quando o mesmo não 

esteja envolvido diretamente, ou seja, quando a transferência ocorra apenas entre 

particulares; 

c. a inscrição no registo predial; 

d. no caso do alojamento turístico está ainda condicionado a manter o uso por um período de 

10 anos e está excluída desta bonificação a tipologia de empreendimento turístico 

“apartamentos turísticos”. 
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Relativamente ao âmbito territorial de aplicação deste instrumento de gestão, considerando o “destino 

básico dos terrenos” (n.º 1 do artigo 71.º do RJIGT), ele é de aplicação a todo o solo (rústico e urbano), 

concretamente às categorias (e subcategorias) definidas no cap. IX.1, mas apenas dentro da mesma 

classe de solo. 

 

Ainda neste domínio, visando a reserva de edificabilidade, determina o artigo 180.º do RJIGT que os 

planos municipais “podem prever uma percentagem de índice de construção que reservam para efeitos 

de perequação, definindo os termos e condições em que os valores do direito concreto de construir 

podem ser utilizados, bem como os mecanismos para a respetiva operacionalização”. Com este 

enquadramento, pode o município balizar o aproveitamento urbanístico de um determinado espaço 

canalizando, para efeitos de perequação, uma percentagem da edificabilidade admitida. 

 

Assim, em concreto, o PDM de Silves determina que as operações urbanísticas de construção nova, 

localizadas nos planos de pormenor com efeitos registais (que venham a ser desenvolvidos), 

contribuam com uma percentagem, a definir, para o Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental 

e Urbanística (FMSAU) nos termos definidos no ponto seguinte. 

 

 

IX.4.3.2. FUNDO MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 

URBANÍSTICA 

 

De entre os instrumentos de política fiscal urbanística1 a que o município pode recorrer no domínio das 

suas competências na gestão urbana do território, a lei de bases refere no n.º 4 do artigo 62.º que “os 

municípios devem constituir um FMSAU, ao qual são afetas receitas resultantes da redistribuição de 

mais-valias, com vista a promover a reabilitação urbana, a sustentabilidade dos ecossistemas e a 

prestação de serviços ambientais (…)”. 

 

                                                 
1 e.g., receitas provenientes da Taxa para o reforço das infraestruturas urbanísticas, da compensação pela não cedência, da ocupação da 
via pública, da alienação de património e de outras que a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal venham a definir. 
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Esta disposição encontra relação com o n.º 2 do artigo 172.º do RJIGT que define que os planos 

municipais são “financeiramente sustentáveis, (…), identificando as mais-valias fundiárias1, bem como 

a definição dos critérios para a sua parametrização e redistribuição”. Assume-se assim que a estrutura 

fiscal do FMSAU é a que consta na figura IX.4.3. 

 

No PDM de Silves, a redistribuição das mais-valias fundiárias efetua-se: 

 

a. dentro das UE, por intermédio dos mecanismos de perequação (vd. cap. IX.4.3.2), 

b. por intermédio de um contributo para o FMSAU no restante território urbano. 

 

Em sede de regulamento municipal concretizar-se-ão as regras conducentes à redistribuição das mais-

valias fundiárias. Deste fato resulta que a criação/gestão do fundo fica pendente da aprovação do 

referido regulamento municipal. 

 

 

 

 

IX.4.3.3. DOS MECANISMOS DE PEREQUAÇÃO 

 

Os mecanismos de perequação, que consistem, designadamente, no estabelecimento da 

edificabilidade média do plano, de uma área de cedência média e a repartição dos custos de 

                                                 
1 De acordo com LAMEIRAS, 2014 o conceito de mais-valias consiste na “vantagem patrimonial pela aquisição do direito na 
concretização da operação urbanística, podendo resultar da alteração do estatuto do solo rústico em urbano ou no acréscimo da 
edificabilidade concreta sem alteração do estatuto do solo por mera decisão pública de planeamento”. 

Figura IX.4.3 

Estrutura fiscal do FMSAU 

 
Fonte: Adaptado de RJIGT e Lei de bases 
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urbanização (vd. fig. IX.4.4), visam essencialmente garantir a distribuição equitativa dos benefícios e 

encargos decorrentes da operacionalização no terreno das unidades de execução ou de um plano 

municipal de ordenamento do território de grande escala e a redistribuição das mais-valias fundiárias. 

 

Na prática, a perequação concretiza-se: 

 

1. com a definição da edificabilidade média do plano (ou Índice Médio de Utilização - IMU), 

determinada pelo quociente entre a área total de construção e a área de intervenção do plano 

(artigo 178.º, n.º 3 do RJIGT). Contudo, por forma a garantir maior rigor na definição do índice, o PDM 

adota o conceito de “área efetiva”, em detrimento de “área de intervenção do plano” (vd. fig. IX.4.4), 

nos seguintes termos: 

 

A área efetiva constitui a área passível de ser edificada, excluindo a área consolidada 

independentemente das funções aí instaladas (e.g., habitação, comércio, serviços ou equipamentos), a 

rede viária existente e a rede hidrográfica. Garantir-se-á, com esta opção, maior rigor no cálculo da 

edificabilidade média já que se tem como área de referência aquela que efetivamente é passível de 

suportar edificabilidade (DPTIG, 2005). 

 

 

Figura IX.4.4 

Mecanismos de perequação 
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Para o cálculo do IMU adota-se ainda o conceito de área de construção do edifício1, nos termos do 

Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, i.e., a “o somatório das áreas de todos os pisos 

acima e abaixo da cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé direito 

regulamentar. A área de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes 

exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e 

caixas de elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços 

cobertos)” (ficha n.º 8 do quadro n.º 2). 

 

2. com aferição da área de cedência média (ACM), ou “cedência média”, a qual traduz o quociente 

entre a totalidade das áreas destinadas a espaços verdes, equipamentos e infraestruturas de utilização 

coletiva, pela totalidade de área bruta de construção, existente e admitida, destinada a habitação, 

serviços, comércio, turismo e indústria (artigo 182.º, n.os 2 e 3 do RJIGT). 

 

3. com a concretização da repartição dos custos de urbanização (RCU) que consiste na definição da 

comparticipação de cada particular nos custos referentes à execução das infraestruturas gerais e 

locais. Esta comparticipação poderá ter como critério (isolado ou conjunto – art.º 183.º, n.º 2 do RJIGT): 

 

a. o tipo de aproveitamento urbanístico determinado pelas disposições dos planos; 

b. a capacidade edificatória atribuída; 

c. a extensão excecional de infraestruturas para serviço de uma parcela.  

 

Caso a opção de cálculo da comparticipação implique a conjugação dos critérios referidos, deverá ser 

definida, no âmbito da UE ou do plano, a ponderação atribuída a cada um dos mesmos (e.g., 50% para 

o aproveitamento urbanístico, 30% para a capacidade edificatória e 20% para a extensão de 

infraestruturas) e integrada no contrato de urbanização. 

 

A definição do valor do IMU e da ACM será concretizado no âmbito do regulamento municipal de 

perequação a elaborar ou no quadro da concretização dos planos territoriais municipais de maior 

escala. Neste sentido, não é possível, atendendo às especificidades em causa, definir no PDM o valor 

concreto da cedência média, tal como estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do RJIGT. 

 

                                                 
1 De cuja soma resulta a área total de construção. 
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IX.4.4. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO 

 

 

Logo no preâmbulo do RJIGT é consagrada a obrigatoriedade dos planos territoriais preverem “novos 

meios de intervenção pública no solo, destacando-se a reserva de solo, a venda e o arrendamento 

forçado de prédios urbanos, cujos proprietários não cumpram os ónus e os deveres a que estão 

obrigados por um plano territorial”, no sentido de otimizar a execução programada dos planos 

territoriais. A este objetivo associa-se uma preocupação de sistematização e de reunião das diversas 

figuras dispersas pela legislação, agrupando-se os instrumentos de execução da política pública de 

solos e ordenamento do território, concretizados na figura IX.4.5. 

De todos, que serão adiante abordados pela ordem enunciada no quadro IX.4.5, destaca-se a 

“reabilitação e regeneração urbana”, à qual se dedicará um capítulo específico atendendo o seu 

alcance e oportunidade do momento. 

 

 

1. DA RESERVA DE SOLO 

 

A reserva de Solo (artigo 154.º do RJIGT) consiste no estabelecimento, no plano, de áreas afetas à 

execução de infraestruturas urbanísticas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de 

Figura IX.4.5 

Instrumentos de Execução 

 
Fonte: Adaptado do RJIGT 
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utilização coletiva. Quando recaía sobre prédios de particulares obriga à respetiva aquisição, no prazo 

estabelecido no plano territorial, caducando ao fim de 5 anos, contados da data de entrada em vigor do 

plano (caso não haja uma fixação do prazo). Em caso de caducidade, o Município é obrigado a 

proceder à redefinição do uso do solo, exceto se o plano tiver previsto um regime de solo 

supletivamente aplicável (artigo 154.º, n.º 7 do RJIGT). 

 

A reserva de solos no PDM de Silves é constituída: 

a. pelos espaços canais - representados na planta de ordenamento como um limite ao regime de 

uso (vd. cap. IX.1.11.4), tendo um prazo de execução definido no programa de execução (cap. 

IX.4.6.1.), que é coincidente com o horizonte temporal do plano, a saber, 8 anos; 

b. pelas áreas destinadas a equipamentos de utilização coletiva - representadas na planta de 

ordenamento: 

i. na subcategoria de espaço “espaço de uso especial de equipamentos e infraestruturas”, 

estas áreas correspondem genericamente a propriedades do domínio público. Contudo, 

quando assim não ocorra, o plano prevê o recurso aos mecanismos de salvaguarda dos 

direitos privados previstos na lei, seja por via da contratualização ou, em último caso, da 

expropriação; 

ii. como área de reserva para equipamentos de utilização coletiva, correspondentes a 

propriedades privadas1, cuja execução deverá ocorrer no prazo de 8 anos a contar da data 

da entrada em vigor do plano, sob pena de ser declarada a sua caducidade. A 

edificabilidade admitida para estas áreas de reserva é a definida para a categoria de 

“espaços de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações” e está sujeita 

a contratualização com o Município, designadamente no que concerne à sua 

infraestruturação; 

c. pelas áreas destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva - representadas na planta de 

ordenamento, na categoria de “espaço verde”, sendo que estas áreas correspondem 

genericamente a propriedades do domínio público. Contudo, quando assim não ocorra, o plano 

prevê o recurso aos mecanismos de salvaguarda dos direitos privados previstos na lei, seja por via 

da contratualização ou, em último caso, da expropriação. 

                                                 
1 Assume-se aqui que a prossecução do interesse público é desenvolvida não exclusivamente pela administração pública, cabendo 
também à sociedade civil a iniciativa de qualificar e diversificar a oferta de equipamentos de utilização coletiva. No caso concreto, estão 
previstos essencialmente, equipamentos destinados a apoiar a terceira idade, na linha das necessidades diagnosticadas pelo plano e da 
opção estratégica do Município de Silves de acolher iniciativas de cariz social destinadas a apoiar a população mais vulnerável. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 81 

Determina-se ainda que, em caso de caducidade desse prazo, aplica-se à área objeto de espaço canal, 

como regime supletivo, o regime de uso do solo da categoria (ou subcategoria) de espaço que lhe está 

subjacente. 

 

2. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

O direito de preferência, consagrado no artigo 155.º do RJIGT, é um direito que assiste ao Município 

na transmissão onerosa de prédios ao abrigo de normas de direito privado, no âmbito de execução de 

PP ou de unidades de execução, e.g., para reabilitação, regeneração ou restruturação da propriedade1. 

Este direito pode ser exercido com a declaração de não aceitação do preço convencionado desde que 

o valor do imóvel seja inferior em, pelo menos, 20% ao preço acordado, de acordo com uma avaliação 

efetuada por um perito da lista oficial de escolha do preferente. Neste caso, se o alienante não aceitar 

o preço oferecido pelo preferente, o preço a pagar pelo exercício do direito de preferência deve ser 

fixado de acordo com as regras previstas para o processo de expropriação litigiosa, devidamente 

adaptadas. 

 

No caso do município de Silves, e no âmbito do quadro legal atual, o direito de preferência pode ser 

utilizado na área de reabilitação urbana de Silves (ARU), nos termos do artigo 58.º do RJRU)2. 

 

3. DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

O direito de superfície3 poderá ser constituído sobre bens imóveis do domínio privado do Município, 

com vista à prossecução de finalidades de política pública de solos. Este direito deverá ser constituído 

a título oneroso, exceto nos casos em que as operações a realizar pelo superficiário prossigam 

diretamente interesses públicos relevantes e constituam contrapartida económica suficiente do direito 

conferido. Nos casos em que o direito de superfície seja constituído a título oneroso, a contrapartida 

exigida ao superficiário poderá revestir a forma de pagamento de uma quantia pecuniária ou em 

qualquer outra prestação que, em termos financeiros, assegure a equivalência relativamente ao 

benefício conferido. 

                                                 
1 Este artigo do RJIGT deve ser articulado com o disposto no artigo 29.º da lei de bases, de onde decorre que o direito de preferência 
pode ser utilizado para finalidades como a reestruturação de prédios rústicos e urbanos, para a preservação e valorização do património 
natural, cultural e paisagístico e para a prevenção e redução de riscos coletivos. Ver a este respeito OLIVEIRA, 2016, pp. 453 a 455. 
2 Não obstante a sua previsão noutros regimes jurídicos (e.g. Lei 107/2001, de 8 de setembro, artigo 37.º). 
3 De acordo com artigo 30.º da lei de bases e o artigo 156.º do RJIGT. 
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Este instrumento possibilita ao município a disponibilização dos bens imóveis do domínio privado para 

a concretização da estratégia e política municipal de solo. 

 

4. DA DEMOLIÇÃO 

 

A demolição1 de edifícios, como solução urbanística de menor preferência2, quando comparada com 

a “recuperação do imobiliário” (OLIVEIRA, 2016, pág. 457), surge neste quadro como uma operação 

urbanística que a administração deve autorizar: 

 

1. para a execução de planos municipais de maior escala, 

2. quando prevista em operação de reabilitação urbana, 

3. quando os edifícios apresentem insuficientes condições de segurança e salubridade e a sua 

recuperação seja técnica ou economicamente inviável, 

4. quando o edifício apresente uma integração urbana deficitária ou de reduzida qualidade, por 

via das suas caraterísticas arquitetónicas. 

 

Trata-se assim de um instrumento à disposição dos proprietários, que a administração pode/deve 

autorizar nas situações expressas no RJIGT. Dá-se assim corpo à materialização das obras de 

recuperação de acordo com o RJUE. 

 

5. DA CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

 

A concessão de utilização e exploração do domínio público3 surge neste contexto como uma 

possibilidade da administração recorrer à contratualização para garantir a gestão (eficiente) das 

infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva. Nestes termos, pode o Município contratualizar a 

gestão (utilização e exploração) de bens do domínio público, no sentido de materializar a política 

pública de solos, ordenamento do território e urbanismo. 

 

                                                 
1 De acordo com o artigo 157.º do RJIGT. 
2 De acordo com OLIVEIRA esta perspetiva entronca na “regra de que se deve evitar a destruição total ou parcial de edifícios que estão 
ainda aptos para desempenhar a respetiva fruição, dando-se preferência à recuperação do imobiliário em detrimento da sua destruição 
para substituição por edificações novas” (2016, pág. 457). 
3 De acordo com o artigo 32.º da lei de bases e o artigo 158.º do RJIGT. 
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6. DA EXPROPRIAÇÃO 

 

A expropriação por utilidade pública1, como solução de último recurso (cfr. n.º 3 do artigo 34.º da lei 

de bases e n.º 5 do artigo 159.º do RJIGT), pode ser adotada pelo Município para a concretização de 

finalidades de interesse público, através do pagamento de uma justa indemnização e a consequente 

transição do bem imóvel para o domínio público da administração. As finalidades públicas, balizadas 

LBPPSOTU, são: 

a. realização de operações urbanísticas, 

b. reabilitação e regeneração de áreas territoriais rústicas e urbanas, 

c. realização de intervenções públicas ou de iniciativa pública, 

d. instalação de infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, 

e. integração de terrenos na titularidade pública do solo, 

f. execução de programas e planos territoriais. 

 

A sua concretização surge por via do RJIGT, concretamente assumindo que a expropriação pode 

ocorrer se necessária para a “execução dos (…) planos territoriais, bem como à realização de 

intervenções públicas e instalação de infraestruturas e de equipamentos de utilidade pública” (n.º 1 do 

artigo 159.º). 

 

Acresce ainda, no que concerne à expropriação2, a “situação excecional no nosso ordenamento 

jurídico: a do interessado poder requerer a expropriação” (OLIVEIRA, 2016, pág. 467). Enquadram-se 

nesta situação os casos em que, da execução dos planos, resulte a necessidade de proceder à 

retificação de estremas, indispensáveis ao aproveitamento urbanístico previsto no plano. 

 

7. DA ESTRUTURAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

Os instrumentos para a (re)estruturação da propriedade3, concretamente o fracionamento, o 

emparcelamento e o reparcelamento visam atingir os seguintes objetivos: 

a. reduzir ou eliminar os inconvenientes socioeconómicos da fragmentação e da dispersão da 

propriedade; 

                                                 
1 De acordo com o artigo 34.º da lei de bases e os artigos 159.º e 163.º do RJIGT. 
2 Prevista no artigo 163.º do RJIGT. 
3 De acordo com o artigo 19.º da lei de bases e o artigo 162.º e seguintes do RJIGT. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 84 

b. viabilizar a reconfiguração de limites cadastrais de terrenos; 

c. contribuir para a execução de operações de regeneração e reabilitação urbanas; 

d. assegurar a implementação de políticas públicas e de planos territoriais; 

e. ajustar a dimensão e a configuração do solo à estrutura fundiária definida pelo plano municipal; 

f. distribuir equitativamente, entre os proprietários, os benefícios e encargos resultantes do plano 

municipal; 

g. localizar as áreas a ceder obrigatoriamente pelos proprietários destinadas à implantação de 

infraestruturas, de espaços verdes ou de outros espaços e equipamentos de utilização coletiva. 

 

Qualquer destas operações de reestruturação da propriedade do solo deverá realizar-se de acordo com 

o previsto nos planos territoriais devendo, obrigatoriamente, nos termos do n.º 2 do artigo 162.º do 

RJIGT, as unidades prediais ser adequadas ao aproveitamento do solo neles estabelecido. 

 

Acresce que as operações de reestruturação em solo urbano deverão ser promovidas pela Câmara 

Municipal, por Associações de Municípios ou pelos proprietários dos solos (n.º 4 do artigo 162.º), 

devendo as operações de reestruturação respeitar o uso do solo previsto nos planos municipais e 

adequar-se à localização, configuração, função predominante e utilização da propriedade (n.º 8 do 

artigo 162.º). 

 

Neste quadro, atendendo às vantagens decorrentes da reestruturação fundiária, para a execução dos 

planos municipais, estes instrumentos, particularmente o reparcelamento, pela sua expressão e 

consequência real, são assumidos como ferramentas privilegiadas da execução dos planos municipais. 

E entre as suas possíveis aplicações, destaca-se, como se compreende, as áreas que venham a 

integrar unidades de execução. 

 

 

IX.4.4.1. DA REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA 

 

O ordenamento do território à escala urbana encerra especificidades e apresenta desafios singulares 

decorrentes, essencialmente, da concentração e estado de conservação da edificação, condições de 

utilização e atividades humanas aí instaladas, com as particularidades e exigências resultantes das 

condições de habitabilidade, do acesso a bens e serviços, das condições de acessibilidade e 
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mobilidade, da salvaguarda e valorização do património cultural (material e imaterial) ou ainda das 

relações de sociabilidade existentes. São, com efeito, áreas de particular sensibilidade, com forte 

pressão humana face a espaços periféricos rurais, ainda que apresentem diferentes densidades e 

graus de consolidação e tipologias de malha. 

 

Decorre daqui o propósito da qualificação do território nos termos proposto no âmbito do RJIGT e do 

Decreto Regulamentar n.º 15/2015 que consagra a disciplina relativa ao regime de uso, conducente a 

garantir a boa funcionalidade do espaço assim como o respeito pela sua capacidade de carga e 

coexistência de atividades e usos. São estes os principais vetores que condicionam a atratividade e 

competitividade do território, para as quais em muito contribui a oferta de habitação, equipamentos, 

infraestruturas e serviços, a qualidade urbanística e ambiental dos espaços públicos e as condições de 

sociabilidade e de integração e coesão social. 

 

A qualificação do território e em particular a qualificação do espaço urbano constitui assim uma 

prioridade como garante da qualidade de vida das pessoas e da atratividade dos territórios, razão pela 

qual a reabilitação e a regeneração são expressamente assumidas como um desígnio para o 

desenvolvimento do território, nomeadamente na LBPPSOTU. Nesse sentido, pode aí ler-se (n.º 1 do 

artigo 61.º) que a “reabilitação é a forma de intervenção territorial integrada que visa a valorização do 

suporte físico de um território, através da realização de obras de reconstrução, recuperação, 

beneficiação, renovação e modernização do edificado, das infraestruturas, dos serviços de suporte e 

dos sistemas naturais, bem como de correção de passivos ambientais ou de valorização paisagística” 

(artigo 61.º, n.º 1, da LBPPSOTU). A regeneração, por sua vez, segundo o n.º 2 do mesmo artigo, é 

considerada como a forma de intervenção territorial integrada que combina ações de reabilitação com 

obras de demolição e construção nova e com medidas adequadas de revitalização económica, social e 

cultural e de reforço da coesão e do potencial territorial”. 

 

Nestes termos, a LBPPSOTU atribui às autarquias a competência de identificação, nos planos 

territoriais, das áreas a reabilitar e a regenerar e a promoção das ações adequadas à prossecução 

desses objetivos (artigo 12.º, n.º 1, da LBPPSOTU). A LBPPSOTU instituiu, assim, o dever de 
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promoção, por parte do município1, de uma política de solos valorizadora e qualificadora do espaço, 

designadamente, o urbano. 

 

É nesta linha que, do conteúdo material do PDM consagrado no RJIGT, fazem parte as “condições de 

promoção da regeneração e da reabilitação urbanas” (alínea g) do n.º 1 do artigo 96.º) e das 

“condições de atuação sobre as áreas reabilitação urbana, (…), bem como sobre áreas degradadas em 

geral” (alínea o) do n.º 1 do artigo 96.º). 

 

É com o mesmo espírito que se orienta em concreto o regime jurídico da reabilitação urbana 

(RJRU)2, aqui assumido tendo em vista “um funcionamento globalmente mais harmonioso e 

sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação condigna”. 

 

Esta centralidade agora atribuída à reabilitação urbana3 resulta de um novo paradigma das políticas de 

solo, de ordenamento do território e de urbanismo, assente em princípios de racionalização e 

otimização do solo (orientada para a concentração espacial, em claro detrimento da expansão urbana), 

de eficiência energética e de valorização do património construído. 

 

Com efeito, da avaliação dos IGT vigentes e das dinâmicas socioeconómicas e de mobilidade que se 

tem assistido nas últimas décadas, constata-se a existência de uma assimetria entre o crescimento dos 

perímetros urbanos (disponibilidade de solo urbano com fins de urbanização e de edificação) e o 

crescimento demográfico e de atividades económicas, a par com um abandono progressivo dos centros 

dos aglomerados urbanos e a sua consequente degradação e desqualificação4. Resulta daqui uma 

necessidade premente de qualificação do espaço urbano através de abordagens transversais5 e 

integradas sobre o território e de diferentes políticas públicas. 

 

                                                 
1 E não só, na medida em que este é um dever do estado, regiões autónomas e dos proprietários que devem “utilizar, conservar e 
reabilitar imóveis, designadamente o edificado existente” (artigo 14.º, alínea a) do n.º 1, da LBPPSOTU). 
2 DL n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, alterada pelo DL n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
3 A reabilitação urbana constitui uma das matérias das “inovações” da LBPPSOTU considerando que “o foco do desenvolvimento do 
território estará na regeneração (conservação, reabilitação e renovação) dos aglomerados urbanos já existentes. São regulamentados 
novos instrumentos de gestão do território e assegura-se que a expansão urbana apenas decorrerá quando o aglomerado urbano se 
encontre esgotado face a novas necessidades”. 
4 Isto apenas para colocar o enfoque nas áreas que permanecem abandonadas, na medida em que também para as novas áreas de 
expansão as consequências territoriais são muito significativas. De entre estas podem-se destacar o aumento dos encargos públicos com 
as redes de infraestruturas (sua execução e/ou manutenção) e com a segurança, as exigências ao nível da acessibilidade decorrente dos 
movimentos pendulares, os gastos energéticos e consequentemente ambientais associados a essas mesmas deslocações, para referir 
apenas algumas. A este respeito, ver ABREU et. al (2008), CARVALHO (2013) e TOME, et. al (2009), de entre outros. 
5 A respeito da transversalidade das políticas públicas, designadamente das políticas urbanística, habitacional, de proteção e salvaguarda 
do património, ambiental, de cariz social ou de coesão económico-social e ainda de transportes e mobilidade, vd. e.g. OLIVEIRA (2011). 
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É, contudo, o RJRU que confere o quadro jurídico para a operacionalização da reabilitação urbana, 

concretamente através da delimitação de áreas de reabilitação urbana (ARU)1 e da concretização de 

operações de reabilitação urbana (ORU). Neste contexto, as ARU são instrumentos privilegiados 

para enquadrar a política municipal de reabilitação e regeneração urbana (vd. figura IX.4.6). 

 
Contudo, a componente operacional da reabilitação urbana é materializada através de ORU 

simples2 ou sistemáticas3, determinadas em função do enfoque dado à reabilitação do edificado, ou 

ao edificado, equipamentos, espaços verdes e infraestruturas, num quadro de programa de 

investimento público, respetivamente.  

 
Em função desta diferenciação, a Câmara Municipal propõe e a Assembleia Municipal aprova os 

instrumentos de programação das ORU, i.e., a “Estratégia de Reabilitação Urbana” ou um 

“Programa Estratégico de Reabilitação Urbana”, respetivamente para a ORU simples e para a ORU 

sistemática. Deste modo, estão criadas as condições necessárias para a aprovação da ORU, o que 

pode suceder com recurso a “instrumento próprio” ou a “plano de pormenor de reabilitação 

urbana”, determinando, a partir da sua aprovação, a obrigatoriedade de promoção da mesma.  

 

 

                                                 
1 Segundo a alínea b) do artigo 2.º do RJRU a ARU é uma área “territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação 
ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização 
coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma 
intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de 
reabilitação urbana”. 
2 Ver, a este respeito, o n.º 2 do artigo 8.º do RJRU. 
3 Ver, a este respeito, o n.º 3 do artigo 8.º do RJRU. 

Figura IX.4.6 

Áreas de Reabilitação Urbana 

 
Fonte: Adaptado do RJRU 
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Da aprovação de uma ARU resulta um conjunto de efeitos, mais ou menos diretos, potenciadores e 

facilitadores da intervenção de reabilitação urbana pretendida e dirigidos aos diferentes agentes 

envolvidos, determinando para o município (entidade gestora): 

 

a. a obrigatoriedade de promover a operação de reabilitação urbana (artigo 19.º); 

b. a obrigatoriedade de definir os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o 

património, concretamente ao imposto municipal sobre imóveis (IMI) e ao imposto municipal sobre 

as transmissões onerosas de imóveis (IMT) (alínea a) do artigo 14.º); 

c. a possibilidade de conceder apoios financeiros a intervenções realizadas por proprietários, 

entidades gestoras ou terceiros, no âmbito das ORU (artigo 75.º). Estes apoios financeiros podem 

revestir-se de diferentes modalidades, de entre as quais se destaca a criação de “um regime 

especial de taxas urbanísticas com vista a incentivar a realização das operações urbanísticas que 

integrem operações de reabilitação urbana e/ou a incentivar a instalação, dinamização e 

modernização de atividades económicas” (OLIVEIRA, 2011) ou o estabelecimento, em 

regulamento municipal, de “um regime especial de cálculo das compensações devidas ao 

município pelo não cumprimento dos parâmetros para a previsão de infraestruturas urbanas, 

equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva (…), não cumprimento esse que se justifica 

frequentemente, dada a especial situação de consolidação urbanística de grande parte das áreas 

de reabilitação urbana” (Ibidem); 

d. a possibilidade, caso se trate de uma ORU sistemática, de recorrer a instrumentos de política 

urbanística como as expropriações, a venda forçada dos imóveis existentes, a constituição de 

servidões ou a reestruturação da propriedade1; 

e. a possibilidade de aceitar e sacar letras de câmbio, conceder avales cambiários, subscrever 

livranças, bem como conceder garantias pessoais e reais, relativamente a quaisquer operações de 

financiamento promovidas por entidades gestoras no âmbito de uma operação de reabilitação 

urbana (n.º 1 do artigo 76.º); 

f. a possibilidade de [neste caso, as entidades gestoras] contrair empréstimos a médio e longo 

prazos destinados ao financiamento das operações de reabilitação urbana, os quais, caso 

autorizados por despacho do ministro responsável pela área das finanças, não relevam para efeitos 

do montante da dívida de cada município (n.º 1 do artigo 76.º); 

                                                 
1 Ver a este respeito cap. IX.4. 
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g. a obrigatoriedade de elaborar anualmente um relatório de monitorização da ORU em curso a 

submeter à Assembleia Municipal (n.º 1 do artigo 20.º-A); 

h. a obrigatoriedade de elaborar a cada cinco anos um relatório de avaliação da execução da 

operação de reabilitação urbana a submeter à apreciação da Assembleia Municipal (n.º 2 do artigo 

20.º-A); e, 

i. a possibilidade de impor ao proprietário a obrigação de reabilitar, quando o estado de conservação 

do imóvel for de nível 1 ou 2, determinando a realização e o prazo para a conclusão das obras ou 

trabalhos necessários à restituição das suas caraterísticas de desempenho e segurança funcional, 

estrutura e construtiva, de acordo com critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade 

(n.º 1 do artigo 55.º). 

 

Para o particular (proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou 

frações abrangidos pela área de reabilitação urbana) a ARU determina: 

 

1. o acesso a apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana (alínea b), artigo 14.º); 

2. o dever de realizar as ações de reabilitação de edifícios tendentes à execução de uma ORU 

simples (artigo 29.º); 

3. a possibilidade de beneficiar de um regime simplificado de controlo prévio (artigos 44.º a 53.º-G e 

77.º-B). 

 

A operacionalização desta política de regeneração e reabilitação urbana beneficia de instrumentos de 

execução da política urbanística, nos termos do RJIGT e do RJRU, de entre os quais se destaca a 

venda forçada e o arrendamento forçado. 

 

A venda forçada1 é um instrumento de execução de planos, concretamente da política urbanística, 

com o âmbito de aplicação limitado à reabilitação urbana que, em alternativa à expropriação por 

utilidade pública2, permite a aquisição de: 

 

a. bens imóveis necessários às operações de regeneração ou de reabilitação urbana, quando os 

respetivos proprietários não cumpram os ónus e deveres previstos no plano territorial;  

                                                 
1 Regulamentada pelo artigo 160.º do RJIGT conjugado com os artigos 62.º e 63.º do RJRU e com o artigo 35.º da lei de bases. 
2 A grande diferença deste instrumento, relativamente à expropriação é a de “permitir a colocação direta no mercado de bens sem prévio 
ingresso destes na esfera jurídica da entidade que promove a venda forçada” (OLIVEIRA, 2016, pág. 463). 
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b. edifícios em ruína ou sem condições de habitabilidade, bem como parcelas de terrenos 

resultantes da sua demolição, nas situações previstas no regime jurídico da reabilitação urbana. 

 

Este instrumento constitui, para o Município de Silves, uma opção para a concretização da política de 

reabilitação urbana, possibilitando uma maior dinâmica do mercado de solos, concretamente da 

reabilitação e regeneração urbana do edificado. Assim, em caso de inação por parte dos proprietários 

na recuperação de edifícios degradados ou em ruína e ainda em casos de manifesta necessidade de 

intervenção pública de reabilitação urbana, o Município de Silves pode adotar este instrumento, 

promovendo a venda do imóvel a quem se comprometa a realizar as obras em causa. 

 

De forma semelhante o Município pode também dispor do instrumento de arrendamento forçado1, 

através do qual, os edifícios e as frações autónomas objeto de operações de reabilitação urbana 

poderão ser colocados, de forma imperativa, no mercado do arrendamento. Na essência, este 

instrumento permite, em complemento com a posse administrativa e a execução coerciva de obras de 

reabilitação (em edifícios cujo nível de conservação se situe no nível 1 ou 2), a colocação no mercado 

de arrendamento das frações/edifícios reabilitados a fim de garantir o ressarcimento integral das 

despesas suportadas na realização das obras em causa. 

 

Assim, o Município pode recorrer a este instrumento, materializando uma prática ativa e interventiva de 

reabilitação e regeneração urbana para concretizar a política de reabilitação urbana e para a 

dinamização do mercado de arrendamento. 

 

 

 

IX.4.5. DINÂMICA, COORDENAÇÃO E PRINCIPIO DE TRANSIÇÃO 

 

 

Os mecanismos de “dinâmica” previstos no artigo 115.º e seguintes do RJIGT têm por base a 

necessidade de garantir um sistema territorial coerente e articulado entre si e entre este e a realidade 

territorial que o suporta. É neste sentido que se prevê, por via da avaliação dos planos e por via da 

coordenação interna e externa dos mesmos, a concretização de procedimentos de alteração, revisão 

                                                 
1 Regulamentado pelo artigo 161.º do RJIGT, em conjugação com o 59.º do RJRU e o 36.º da lei de bases. 
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ou revogação de planos. Este é precisamente o objeto de análise deste capítulo, com enfoque no PDM 

como instrumento e na sua relação com os demais planos (e destes com o PDM) e programas. 

 

 

IX.4.5.1. DOS MECANISMOS DE DINÂMICA 

 

Os planos são dinâmicos pela sua natureza, requerendo como tal que sejam revisitados de forma mais 

ou menos permanente tendo em vista monitorizar e, por conseguinte, garantir a sua atualização à 

realidade territorial e legal. É neste sentido que a LBPPSOTU e, em particular o RJIGT, se colocam 

assumindo, desde logo, fases de dinâmica específica. O n.º 2 do artigo 199.º do RJIGT prevê assim, à 

partida, um regime transitório relativo à dinâmica legislativa, consagrando a obrigatoriedade dos 

planos territoriais municipais eficazes serem revistos, até janeiro de 2021, de modo a integrarem as 

regras de classificação e qualificação consagradas no RJIGT1. Este instrumento, em conjugação 

com a LBPPSOTU2, consagra ainda a obrigatoriedade de transpor para os planos municipais, até 

janeiro de 2021, o conteúdo das regras com incidência urbanística e vinculativas dos particulares dos 

planos especiais (vd. quadro IX.4.3). 

 

 

 

                                                 
1 De acordo com a alteração efetuada pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio e pela deliberação da CNT de 16 de junho de 2020. 
2 Por via da remissão, no n.º 1 do artigo 198.º do RJIGT, para o artigo 78.º da LBPPSOTU e de acordo com a alteração efetuada pelo 
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio e pela deliberação da CNT de 16 de junho de 2020. 

Quadro IX.4.3 

Procedimentos de dinâmica nos planos municipais 

 
Lei de Bases 

(artigos 46.º e 78.º) 

RJIGT 

(artigo 199.º) 

Matérias a alterar 

Transpor para os planos 

municipais normas dos PEOT com 

incidência Urbanística 

Incluir nos planos municipais as 

regras de classificação e 

qualificação do solo 

Prazo janeiro de 2021 

Sanção por 

incumprimento 

Suspensão de normas e rejeição 

de candidaturas a apoios 

financeiros 

Suspensão de normas 

PDM Integrado por via da revisão em curso 

PP / PU Para efetuar1 Para efetuar 

Fonte: Adaptado de LBPPSOTU, RJIGT e DL20/2020, de 01 de maio. 
Nota: 1. Este caso é aplicável exclusivamente ao Plano de Pormenor de Armação de Pêra e ao Plano de Pormenor da Praia 
Grande, ambos por via do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura. 
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Acresce a estas determinações da dinâmica dos planos municipais as seguintes variáveis, com 

especificidades municipais: 

 

1. as conclusões relativas ao grau de execução dos planos municipais1; 

2. a (des)adequação dos planos municipais à estratégia de desenvolvimento e ao modelo definido 

no PDM de Silves2; 

3. a necessária (e desejável) avaliação e monitorização do PDM (e restantes planos municipais); 

4. a previsão de “atualização” do próprio PDM. 

 

Estas variáveis possuem uma articulação funcional entre si na medida em que se encontram 

interdependentes e com consequências mútuas, designadamente por via das alterações por adaptação 

(artigo 121.º) em resultado da coordenação (interna e externa) de planos e programas. Deste cenário 

macro, passa-se agora para uma análise de maior pormenor, numa primeira fase, centrada nos planos 

municipais de maior escala e depois no PDM. 

 

 

IX.4.5.2. ARTICULAÇÃO E TRANSIÇÃO COM OS PLANOS MUNICIPAIS EFICAZES 

 

No concelho de Silves existem diversos planos municipais eficazes3 e com diferentes níveis de 

execução, tendo-se constatado, dessa análise, a necessidade de reequacionar a adequação e vigência 

de alguns desses planos atendendo, em alguns casos, aos reduzidos (nulos) níveis de execução (vd. 

fig. VII.1.11ft e quadro VII.1.17). 

 

Com efeito, no âmbito da execução do PDM95 foram aprovados no concelho diversos PU e PP, 

essencialmente com fins turísticos, totalizando uma oferta de alojamento de 9.025 camas, das quais 

cerca de 44% estão executadas, e 1.285 fogos com uma taxa de execução de cerca de 67% (vd. 

quadro IX.4.4). 

 

                                                 
1 Ver a este respeito capítulo de execução VII.1.4.6. 
2 Ver a este respeito capítulo de estratégia VIII.1.3. 
3 A este respeito ver a figura VII.1.10. 
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Conclui-se portanto por uma reduzida taxa de execução, o que fundamenta1 a ponderação da 

adequação de alguns destes planos à dinâmica atual. Acresce ainda que destes planos, 88% estão em 

vigor há mais de 9 anos (vd. gráfico IX.4.1) e que portanto espelham uma estratégia de 

desenvolvimento e uma abordagem territorial significativamente diferente da atual. 

 

 

 

                                                 
1 Entre outras aponta-se o acentuar da crise económico-financeira, mas também movimentos especulativos recorrentes que foram 
promovendo o adiamento da operacionalização no terreno de alguns destes planos. De anotar ainda que grande parte destes planos ao 
terem sido elaborados durante a década de 90 e 2000, e por isso concetualmente orientados pelas tendências do mercado (turístico e de 
construção/imobiliária) de então, apresentam uma solução obsoleta face às caraterísticas do mercado atual, não sendo também de 
esquecer a reduzida “flexibilidade” que estes apresentam e que decorre da sua natureza. Esta situação é particularmente sensível para 
os planos de pormenor uma vez que o seu grau de concretização define, mas limita, em grande medida, a adaptabilidade do instrumento 
à dinâmica socioeconómica atual e ao ritmo que a mesma tem vindo a registar. 

Quadro IX.4.4 

Síntese da execução dos planos municipais 

PMOT 

Fogos Camas 

Previstos 
Executados1 

Previstas 
Executadas1 

N.º % N.º % 

PPHCA 150 90 60 - - - 

PPAP 1.135 772 68 541 266 49 

PUQP - - - 1.100 1.100 100 

PUML - - - 1.187 1.012 85 

PUA - - - 600 600 100 

PPQP - - - 600 0 0 

PUVF - - - 1.000 1.000 100 

PPPG - - - 3.997 0 0 

TOTAL 1. 285 862 67,1 9.025 3.978 44 

Nota: 1Executadas, em execução ou aprovadas. 

Gráfico IX.4.1 

Planos municipais segundo o nível de execução (%) e o período de vigência (anos) 
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As consequências desta situação notam-se, essencialmente, a três níveis (vd. fig. IX. 4.7): 

 

 

 

a. do ponto de vista do território, na medida em que a aprovação destes planos vincula as entidades 

públicas e, direta e imediatamente os particulares, este permanece expectante relativamente à 

implantação da estratégia definida e à materialização do regime de uso assumido. Assim a 

expectativa da sua possível execução, prolonga no tempo a perspetiva de uma possível 

alteração/dinâmica do território; 

b. em termos do desenvolvimento na medida em que o território, estando em permanente mudança, 

obriga a que a estratégia seja permanentemente revista e reajustada às dinâmicas emergentes. 

Contudo, considerando o sistema de planeamento atual, veiculado por IGT com parca flexibilidade 

e em sistema de cascata entre os níveis nacional, regional e local, os ajustamentos estratégicos 

nos planos municipais na prática não são fáceis de executar, pelo que a manutenção dos 

instrumentos e projetos vinculados a uma dada estratégia, ainda que obsoleta, poderá 

comprometer a realização de outras1; 

c.  em termos de ordenamento pois a perpetuação desta situação pressupõe uma desadequação do 

modelo de ordenamento à realidade atual do mercado, concetual e estratégica, na medida em que 

se aumenta a distância a boas práticas de ordenamento, com soluções continuamente mais 

desadequadas. O resultado desta situação é assim um ordenamento “espartilhado”, onde convivem 

estratégias de desenvolvimento divergentes entre si e onde a articulação e coerência desejadas 

são comprometidas. Na essência, poder-se-ia falar da introdução de desigualdades na medida em 

                                                 
1 A título exemplificativo anota-se a situação decorrente do número de camas atribuídas e por executar vinculadas a um determinado 
zonamento compromete a negociação e afetação de (novas) camas a projetos recentes, inovadores e adequados à dinâmica atual. 

Figura IX.4.7 

Consequência da não execução dos planos municipais 
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que as opções que conduziram a um determinado zonamento são descoincidentes em territórios 

absolutamente contíguos. 

 

Do referido, decorre, em termos de dinâmica dos planos, que o regime previsto nos planos de maior 

escala supra identificados e atualmente em vigor deverá ser adaptado ao regime jurídico vigente e ao 

próprio regime de uso do solo consagrado no PDM2G. 

 

Nestes termos, no horizonte temporal até 20211 (vd. figura IX.4.8), todos os planos municipais de maior 

escala que permaneçam válidos2 deverão ser objeto de um procedimento de revisão sob pena de 

suspensão das normas de classificação e qualificação do solo. E, assim, “não podendo, na área 

abrangida, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a alteração do uso do 

solo, enquanto durar a suspensão” (n.º 5 do artigo 46.º da lei de bases). Neste cenário, caso se 

conclua pela sua manutenção, deverão todos estes planos compatibilizar as respetivas opções 

com o quadro legal vigente e com a estratégia e modelo de desenvolvimento definido no PDM de 

Silves3. 

 

 

 

Este pressuposto de dinâmica encontra ainda, na contínua e “permanente avaliação da adequação e 

concretização da disciplina consagrada nos planos territoriais”, o fundamento para a “alteração do 

plano” (artigos 187.º e 188.º do RJIGT), i.e., um processo de avaliação contínua dos planos, num 

quadro de monitorização, identifica e fundamenta a adequação do mesmo à realidade e a necessidade 

de proceder (ou não) a ajustes do mesmo, como se verá de seguida. 

 

                                                 
1 Em resultado do disposto, designadamente, no n.º 1 do artigo 78.º da LBPPSOTU e no n.º 2 do artigo 199.º do RJIGT, alterado pelo 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio e da deliberação da CNT de 16 de junho de 2020. 
2 Na medida em que alguns planos municipais serão revogados pelo PDM, como se apresenta no cap. IX.3.3. 
3 Ver a este respeito o disposto no n.º 2 do artigo 95.º do RJIGT relativamente ao carater de referência do PDM para a elaboração dos 
demais planos municipais. 

Figura IX.4.8 

Mecanismo de transição 
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IX.4.5.3. DA MONITORIZAÇÃO E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PDM 

 

Retomando algumas das conclusões do relatório do estado do ordenamento (Cap. VII.1.), 

designadamente as relativas aos estrangulamentos do PDM95, compreende-se que, na perspetiva da 

gestão do plano, devam ser equacionados instrumentos de apoio à gestão, ancorados nos princípios 

da transparência, simplificação, modernização e acessibilidade. 

 

Neste sentido, o PDM de segunda geração constitui-se como um documento flexível do ponto de vista 

da gestão e operacionalização e dinâmico, no espaço e no tempo. Decorre daqui a necessidade de 

avaliar a sua execução, operacionalização e alinhamento com a visão estratégica assumida e respetivo 

modelo de ordenamento do território e desenvolvimento, tendo em vista promover os ajustes 

necessários às mudanças ocorridas e/ou preconizadas.  

 

Com efeito, ao monitorizar1 a execução do plano, ou seja, o seu nível de concretização, é possível 

detetar desvios em relação à estratégia definida ou avaliar essa mesma estratégia e desde logo 

proceder aos ajustes tidos por necessários.  

 

É nestes termos, e em convergência com o previsto, nomeadamente, nos artigos 187.º a 189.º e no n.º 

2 do artigo 93.º, todos do RJIGT, que se assume a monitorização do plano como um dos 

instrumentos fundamentais de execução e programação, inclusive como uma garantia da sua 

atualização, reflexo das alterações socioeconómicas, estratégicas e até mesmo concetuais com 

incidência territorial, e como mecanismo orientador da elaboração e/ou revisão dos outros planos 

municipais. 

 

É assim que se preconiza que O PDM de Silves será objeto de monitorização técnica permanente 

pelos serviços municipais competentes, com o objetivo de avaliar a sua execução, operacionalização e 

alinhamento com a estratégia e modelo de desenvolvimento do território municipal, bem como 

identificar a necessidade de eventual correcção material, alteração ou revisão através dos 

procedimentos previstos na lei. 

 

                                                 
1 Ou avaliar, nos termos agora definidos no artigo 187.º do RJIGT 
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O processo de monitorização pode ser definido como um processo dinâmico e permanente que se 

concretiza em observações sistemáticas de determinados parâmetros relacionados com uma 

problemática específica, por forma a fornecer informação sobre as suas caraterísticas e evolução 

(SPELLERBER, 1991). Em termos de aplicabilidade da monitorização no âmbito do planeamento e 

ordenamento do território, esta pode ser entendida como um processo contínuo de recolha e avaliação 

de informações qualitativas e quantitativas de inputs, processos e outputs de programas e políticas, 

assim como dos resultados que se pretende alcançar (OECD,2009). 

 

Neste contexto, a monitorização assume-se como um elemento estratégico que permitirá uma recolha 

e análise sistemática de informação operada à medida que o plano evolui, fornecendo os dados 

necessários para conceber e levar a cabo uma avaliação permanente das ações desenvolvidas. Uma 

monitorização metódica torna-se fundamental na perspetiva do conhecimento da realidade e para 

definir, no futuro, ajustes de direção e de rumo nas opções tomadas que nortearam o plano. 

 

Assim, o PDM é influenciado por fatores que de algum modo poderão condicionar a visão e 

estratégia assumidas e a sua execução e, simultaneamente, determinar reajustes mais ou menos 

extensivos, nomeadamente relacionados com: 

 

a. o ambiente externo1, i.e., variáveis externas ao PDM e concelho que atuam de “fora para dentro” 

(quadro legal, conjuntura económico-social, dinâmica territorial supramunicipal, etc.) (fig. IX. 4.9); 

 

b. um ambiente interno, i.e., variáveis que atuam de “dentro para dentro”, resultado da dinâmica do 

concelho e execução do PDM – o estado do ordenamento do território – ou ainda por força de 

orientações prospetivas de natureza técnica e/ou política internas (vd. fig. IX. 4.9). 

 

                                                 
1 Um exemplo muito concreto da influência do ambiente externo decorre da obrigatoriedade de promover a alteração por adaptação do 
PDM aquando da entrada em vigor de outros programas ou planos (vd. artigo 121.º do RJIGT). 
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Atentos à dinâmica dos diversos ambientes influenciadores do PDM e, em bom rigor, do estado do 

ordenamento do território em diversas escalas, é expectável que o Plano atinja a sua maturidade 

máxima aquando dos 7 anos após a entrada em vigor. Durante esse período, como se pode ver na 

figura IX.4.10, apontam-se três momentos fundamentais de monitorização, a iniciar imediatamente 

após a publicação, que marcarão as fases planeadas de dinâmica, designadamente: 

 

 

 

a. a fase juvenil do Plano, que decorrerá até sensivelmente três (3) anos de eficácia do plano, 

aproveitando para o efeito, por um lado, o princípio da estabilidade dos planos e da segurança 

jurídica, previsto no n.º 3 do artigo 124.º do RJIGT e, por outro lado, o horizonte temporal previsto 

no n.º 4 do artigo 171.º do mesmo diploma legal, onde se sustenta que “são (…) indemnizáveis as 

restrições singulares às possibilidades objetivas de aproveitamento do solo impostas aos 

Figura IX.4.9 

Fatores da Monitorização 

 

Figura IX.4.10 

Fases da monitorização e a dinâmica do PDM 
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proprietários, resultantes da alteração, revisão ou suspensão de planos territoriais, que comportem 

um encargo ou um dano anormal, desde que ocorram no decurso do período de três anos a contar 

da data da sua entrada em vigor”. O relatório de avaliação, a efetuar por esta altura, constituirá 

assim, nesta fase, um relatório preliminar de monitorização do PDM que avalia o grau de 

execução através, entre outros instrumentos de monitorização, da aplicação de uma matriz de 

monitorização (quadro e indicadores específicos) (vd. quadro IX.4.5); 

 

b. a fase adulta do plano, atingida sensivelmente entre os 4 e os 7 anos após a sua entrada em 

vigor, quando se considera que este atingiu um grau de maturidade que permite, com 

oportunidade, avaliar integralmente a eficiência e eficácia do plano e a sua convergência com a 

realidade territorial e social, nas diversas escalas e âmbitos e mesmo com a estratégia de 

desenvolvimento. Esta fase constitui assim um momento de avaliação intercalar da eficácia do 

plano, materializando-se num relatório, do qual poderá resultar um procedimento de alteração 

(mais ou menos extensivo) ou até mesmo a sua própria revisão; 

 

c. a fase sénior do PDM, que ocorre sensivelmente a partir dos 7 anos após a entrada em vigor, ou 

seja, a fase em que o PDM atinge a maturidade máxima e a partir da qual se deverá equacionar a 

sua revisão, atendendo às dinâmicas aceleradas a que o território está sujeito. 

 

Perante o exposto e em consonância com o artigo 93.º, n.º 1 do RJIGT, estabelece-se como 

horizonte temporal de vigência para o PDM de Silves o prazo de 8 anos. 

 

Estando assim fixadas as condições para a revisão/alteração do plano, acresce sublinhar que estas 

pressupõem sempre uma fundamentação técnica e científica da qual deverá constar, entre outros 

elementos: 

 

a. o balanço da execução do plano e a respetiva análise; 

b. a identificação do desvio detetado em relação ao previsto pelo plano e respetivos fundamentos; 

c. a avaliação dos níveis de coordenação interna e externa no âmbito da gestão do plano; 

d. a identificação e avaliação de circunstâncias supervenientes que justifiquem a eventual correcção 

material, alteração ou revisão do plano; 
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e. a identificação das variáveis a alterar e a demonstração da consequente compatibilidade com o 

restante plano. 

 

Assim, a revisão/alteração do plano poderá decorrer, nos termos do n.º 2 do artigo 93.º do RJIGT, da 

monitorização do mesmo e identificação de desvios em relação à política de ordenamento e de 

desenvolvimento preconizada e à sua dinâmica, tendo em atenção o princípio da avaliação consagrado 

no artigo 187.º, n.º 1 do RJIGT e, bem assim, os objetivos elencados nas várias alíneas do artigo 188.º 

do mesmo diploma legal. 

 

Acresce ainda, no que concerne à dinâmica do PDM, a necessidade de atualizar1 (republicando): 

 

1.  a planta de condicionantes relativa, designadamente, aos seguintes elementos: 

 

a. risco de incêndio na sequência das alterações do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI); 

b. áreas ardidas que deverão ser objeto de atualização anual integrando as áreas ardidas com 

referência a 31 de dezembro de cada ano, nos termos definidos no DL327/90, de 22 de outubro na 

sua redação atual, atendendo às restrições que lhe estão associadas; 

c. imóveis classificados atendendo às servidões que decorrem do seu perímetro de proteção (zona 

geral de proteção ou zona especial de proteção); 

d. a rede rodoviária municipal, caso registe alterações estruturais ou na classificação; 

e. a delimitação das áreas de proteção das captações municipais aquando da sua publicação. 

 

2. a planta de ordenamento relativa, designadamente, aos seguintes elementos: 

 

a. zonas ameaçadas pelas cheias e inundações naturais que deverão ser objeto de monitorização 

constante, de onde poderá resultar a necessidade de alterar a delimitação atual; 

b. áreas sujeitas a inundações por cheias técnicas que deverão ser objeto de monitorização 

constante, de onde poderá resultar a necessidade de alterar a delimitação atual; 

                                                 
1 Não obstante esta figura não constituir um procedimento de dinâmica de IGT, nos termos do artigo 115.º do RJIGT, consideramos que o 
PDM pode prever em si, instrumentos que promovam a sua atualização. 
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c. áreas críticas de instabilidade de vertentes que deverão ser objeto de monitorização constante, de 

onde poderá resultar a necessidade de alterar a delimitação atual; 

d. áreas de património arqueológico que, em função da evolução do conhecimento sobre os bens 

patrimoniais de arqueologia, pode resultar a necessidade de proceder à sua redelimitação; 

e. a rede rodoviária municipal, caso se venha a registar alguma alteração estrutural e na 

classificação; 

f. aos bens imóveis classificados e em vias de classificação e aos bens culturais de interesse. 

 

 

 

IX.4.5.4. DA MATRIZ E INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO 

 

Na vertente operativa da monitorização esta será materializada, de entre outros mecanismos e 

instrumentos de monitorização, através da matriz de monitorização (vd. quadro IX.4.5) criada para o 

efeito, a ter como referência orientadora, para concretizar o processo de monitorização.  

 

O acompanhamento da avaliação ambiental, de carater anual, servirá igualmente de informação de 

base para a monitorização do Plano aquando da sua avaliação intercalar, pelo que os indicadores que 

constam da Avaliação Ambiental (vd. Cap. XII) serão vertidos e considerados como instrumentos 

fundamentais naquela fase. 

 

Nestes termos a matriz de monitorização poderá/deverá sofrer os ajustes tidos como necessários em 

sede própria e, idealmente, complementada com indicadores de referência1, para além dos que se 

enumeram a título prévio (quadro IX.4.6), associados a cada vetor estratégico e alinhados com os 

respetivos desafios do PDM (vd. Cap. VIII.1.). 

 

A matriz (vd. quadro IX.4.5) foi desenhada atendendo à diversidade das ações a medir, pelo que se 

consubstancia através de diversas possibilidades de avaliação a adotar em função da ação concreta a 

                                                 
1 Os indicadores de referência a que se alude deverão ser reforçados em sede de projeto próprio (no processo de monitorização) dado 
que de momento esse exercício seria pouco substantivo na medida em que o estabelecimento de metas no âmbito do ordenamento do 
território está comprometido à partida uma vez que não se dispõem de muito dos dados de partida, necessários e relevantes para a 
monitorização da execução do PDM. É também pouco exequível estabelecer metas para os indicadores na medida em que a 
concretização dos objetivos depende de múltiplas variáveis, muitas delas externas ao município, e consequentemente ao Plano. Deixa-se 
assim o exercício de concretizar indicadores para a fase de gestão do Plano e em complemento da matriz de monitorização. 
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medir, nomeadamente, em termos percentuais, podendo aferir-se do grau de desenvolvimento de uma 

dada ação em percentagem, quantitativos absolutos (o número de ações/projetos/iniciativas 

desenvolvidas), e ainda qualitativa, fornecendo à partida uma grande imagem (em execução, 

executado, não executado). Será, deste modo, possível ajustar a cada tipologia de ações o melhor 

instrumento de medida, sendo assim possível, em sede de avaliação em cada uma das fases de 

monitorização apontadas, perceber do grau médio de execução do PDM numa escala de 1 a 5 (em que 

1 e 2 é negativo, 3 é suficiente, 4 bom e 5 muito bom) (vd. quadro IX.4.5). 
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Quadro IX.4.5 

Matriz tipo de monitorização 

 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO DAS AÇÕES 

Unidade de medida 
Resultado / Estado da arte Avaliação 

% de Execução Quantidade 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nº Executado Em Execução Não Executado 1 2 3 4 5 
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Quadro IX.4.6 

Indicadores de monitorização de referência 
 

.DEMOGRAFIA  

1. Total de habitantes do concelho 

2. Números de habitantes por lugar (sedes de freguesia “tradicionais”) 

3. Taxa de crescimento efetivo 

4. Taxa de natalidade 

5. Índice de dependência de jovens e idosos 

6. Índice de envelhecimento 

7. Taxa de abandono escolar 

 

.MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

1. Rede de Ciclovias (modos suaves: percursos pedonais e ciclovias) (kms criados) 

2. Capacidade de estacionamento de bicicletas 

3. Edifícios ou espaços públicos acessíveis a todos 

 

.SUSTENTABILIDADE 

1. Postes de carregamento de carros eléctricos 

2. Taxa de cobertura de ecopontos e capacidade 

3. Frota municipal com energias alternativas 

4. Percentagem de separação seletiva de resíduos 

5. Centro de deposição de verdes 

6. Qualidade das águas superficiais (interiores e costeiras) e subterrâneas 

7. Qualidade das águas balneares 

8. N.º de captações de água existentes (superficiais e subterrâneas) 

9. Qualidade do ar 

 

.CULTURA  

1. Despesas da câmara municipal em atividades culturais (por habitante) 

 

.AGRICULTURA e VINICULTURA 

1. Produção de vinho (litros) 

2. Produção de laranja (toneladas) 
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.CONSUMOS: ÁGUA, ENERGIA, COMBUSTIVEL 

1. Consumo de combustível automóvel por habitante  

2. Consumo doméstico de energia eléctrica por habitante 

3. Consumo de energia eléctrica/concelho segundo:  

- tipo de consumo (doméstico, agricultura, indústria, aquecimento com contador próprio);   

- iluminação (edifícios do estado, vias públicas)  

4. População servida por sistemas de abastecimento de água 

5. População servida por sistemas de drenagem de águas residuais 

6. População servida por estações de tratamento de águas residuais (ETAR) 

7. Consumo de água abastecido pela rede pública (residencial e serviços, industrial e outros) 

8. Taxa de tratamento de águas residuais 

9. Taxa de reutilização de águas residuais tratadas 

10. Abastecimento de água por concelho  

11. Caudal captado e tratado - pela câmara municipal e serviços municipalizados 

12. % de perdas de água no concelho (diferença entre o facturado e o consumo) 

 

.ATRATIVIDADE TURISTICA  

1. Entradas no Castelo e no Museu de Arqueologia 

2. Número de alojamentos locais  

3. Estada média no estabelecimento turístico  

4. Capacidade de alojamento por 1000 habitantes 

5. Hóspedes por Habitante 

6. Proporção de hóspedes estrangeiros 

 

.RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS  

1. Área Ardida  

2. N.º de pessoas a residir em locais de “risco” (por tipologia ou classe de risco) 
 

.FLORESTA 

1. Área ocupada com espécies autóctones 

2. Área ocupada por sobreiros e/ou azinheiras 

3. N.º de áreas silvícolas com povoamentos mistos (ex. pinheiro e sobreiro) 

4. Área das zonas de intervenção florestal (ZIF´s) 
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.EMPRESAS e DINAMISMO ECONOMICO  

1. Proporção de emprego dos serviços intensivos em conhecimento 

2. Proporção de emprego total em atividades TIC (tecnologias de informação e comunicação) 

3. Proporção de emprego da indústria transformadora em indústrias de média e alta tecnologia 

4. Taxa de constituição de sociedades 

5. Taxa de dissolução de sociedades  

6. N.º de empresas. e nº. de sociedades  

7. N.º de postos de trabalho criados 

8. Taxa de emprego 

9. Taxa de desemprego 

10. Ganho médio mensal 

 

.EQUIPAMENTOS e INFRAESTRUTURAS 

1. N.º de equipamentos existentes 

2. Taxa de cobertura de infraestruturas  

3. Taxa de cobertura de equipamentos 

4. N.º de km construídos ou beneficiados (por tipo de rede) 

5. N.º de equipamentos diferenciados (cinema, auditório (+ de 300 pessoas), escola de música)  

6. N.º de Creches e capacidade de utentes 

7. N.º de parques infantis 

 

.ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

1. Sobre as categorias de solo (áreas): solo rural e urbano (%) 

2. Sobre a qualificação do solo por categoria (áreas): Equipamentos, Industrial, Turismo  

3. Sobre as condicionantes ao uso do solo (área): RAN E REN  

4. Elaboração de PP, PU, PP  

5. Obras concluídas, segundo o tipo de obra (construções novas, edifícios requalificados ou reabilitados) 

 

.TRANSPORTES E SEGURANÇA RODOVIARIA  

1. Acidente de Viação com Vítimas (em AE, em EN) e vítimas mortais (por habitante)  

 

. GOVERNANÇA  

1. Tabela de monitorização dos objetivos/projetos para a operacionalização 

2. Taxa de execução dos projectos do PDM 

3. Número de ações de participação desenvolvidas 
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.PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO  

1. N.º de bens culturais classificados ou em vias de classificação 

2. N.º de elementos identificados e classificados 

3. N.º de ações de recuperação efetuadas 

4. N.º de intervenções no solo e subsolo em área consideradas de sensibilidade arqueológica elevada 

5. Rácio do número de medidas de mitigação de impacte previstas e as medidas efetivamente 

implementadas 

 

 

 

IX.4.6. PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

 

A operacionalização do PDM no terreno exige, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 97.º do RJIGT 

que este seja acompanhado por um “programa de execução, contendo designadamente as 

disposições sobre a execução das intervenções prioritárias do Estado e do município, previstas a 

curto e médio prazo, e o enquadramento das intervenções do Estado e das intervenções municipais 

previstas a longo prazo” e, nos termos da alínea d) do mesmo número, de um “plano de 

financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira”. Ou seja, é fundamental 

que o PDM aponte não apenas propostas de desenvolvimento, mas as condições que a priori se 

preconizam para a execução das mesmas, nomeadamente, em termos temporais, custos estimados e 

respetivos meios de financiamento existentes e elegíveis. 

 

Contudo, apesar desta orientação do RJIGT estar coberta de fundamento, no quadro atual legal e 

concetual do PDM e ainda político, esta opção não pode ser senão assumida, em bom rigor, como um 

exercício prospetivo. Desde logo, por força da escala geográfica e do horizonte temporal de eficácia do 

plano. A primeira deixa, e.g., margens (muitas vezes saudáveis) de discricionariedade para a 

implementação de uma dada ação no terreno, e a segunda pode determinar mudanças na abordagem 

prospetiva devido à dialética que o território, nas suas diversas dimensões e escalas, está sujeito 

permanentemente. Sobretudo nos tempos atuais, onde à dinâmica estão ainda associados grandes 

fatores de incerteza e de mudança de paradigma que per se demonstram o carater orientador, mas não 

vinculativo, do quadro da programação de execução do plano. 
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De notar ainda que a execução do PDM depende da iniciativa privada e pública e tanto num caso como 

noutro, de financiamento, cujas condições de acesso estão em permanente alteração, e de opções 

políticas, no tempo e no espaço, que o PDM não tem alcance para vincular determinantemente, 

embora constitua uma baliza. Assim, a programação de execução, é elaborada num quadro 

prospetivo e com a visão possível e instrumentos/mecanismos disponíveis, consubstanciando-se do 

seguinte modo: 

 

1. numa primeira fase através da sistematização das ações/projetos a executar consoante o grau de 

prioridade e horizonte temporal (curto, médio ou longo prazo)1 (quadro IX.2.6); 

2. numa segunda fase, alinham-se algumas das ações (as que apresentam maior amadurecimento) 

com potenciais fontes e meios de financiamento (quadro IX.2.7). 

 

Deste modo estamos perante duas abordagens de pormenor diferenciado, constituindo a primeira uma 

abordagem geral de projetos a equacionar e a segunda a efetiva proposta de programa de execução 

e plano de financiamento do PDM de Silves. 

 

A programação estratégica de execução do PDM Silves, no que concerne às ações de iniciativa 

pública, será estabelecida pela Câmara Municipal, através da aprovação de programas anuais ou 

plurianuais de concretização das opções e prioridades de desenvolvimento urbano do município. No 

âmbito destes programas, a Câmara Municipal de Silves estabelecerá as prioridades de concretização, 

privilegiando as intervenções: 

a. que contribuindo para a concretização dos objetivos do plano, possuam caráter estruturante no 

ordenamento do território e sejam catalisadoras do seu desenvolvimento; 

b. de consolidação e reabilitação urbana; 

c. de proteção e valorização da estrutura verde e/ou ecológica urbana; 

d. que permitam a disponibilização de solo para equipamentos, espaços verdes e infraestruturas 

necessárias à satisfação das carências existentes; 

e. de estruturação dos tecidos urbanos existentes, quando incorporem ações de qualificação 

morfológica e funcional do território ou quando seja necessária a oferta de solo urbanizado, seja por 

força da procura verificada ou por razões de controlo do mercado de solos; 

                                                 
1 O curto e médio prazo, integram o horizonte temporal de eficácia do PDM, o longo prazo poderá ser a posteriori. 
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f. destinadas a enquadrar operações que resultem da libertação de terrenos por desativação ou 

deslocalização de usos e atividades anteriores. 

 

 

IX.4.6.1. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O PDM enquanto IGT define um modelo de desenvolvimento que assenta na definição do regime de 

uso do solo consubstanciado na classificação e qualificação do solo, e na definição de redes e projetos 

estruturantes para o território, vinculando o setor público e privados. A sua operacionalização no 

terreno depende pois de atores e ações/iniciativas concretas, cuja execução visa concretizar a visão 

estratégica para o ordenamento e desenvolvimento do território assumida (Cap. VIII.1.). 

Porém, ainda que todas as ações apoiem a concretização da estratégia no sentido da visão assumida, 

cada uma apresenta um contexto de execução diverso que decorre do seu contributo relativo para a 

prossecução da estratégia e, principalmente, das possibilidades, oportunidades e capacidade de 

executar cada. Pelo que é fundamental definir prioridades de ação, ou seja, programar a sua 

execução ou operacionalização no terreno, ainda que num quadro indicativo e de relativa flexibilidade 

pois nessa sede serão fundamentais ajustes permanentes em relação a múltiplos fatores1 que se 

conjugam e que concorrem para esse fim. Assim, como se pode verificar no quadro IX.4.7, utilizando a 

técnica do semáforo e segundo categorias de ações (governança, atividades económicas, 

equipamentos, infraestruturas, recursos ambientais e patrimoniais, circulação, estacionamento e 

transportes), representa-se: 

a. a verde, os compromissos de execução prioritária, ou seja, as ações diretamente dependentes do 

município ou onde este se assume como ator fundamental, e que decorrem de necessidades 

prementes de curto/médio prazo; 

b. a amarelo, as ações que não assumem uma relevância imediata (na conjuntura económica e social 

atual) e/ou cujo plano de financiamento, à luz dos meios disponíveis e face aos instrumentos de 

financiamento existentes são de difícil planeamento e programação, e cuja responsabilidade poderá 

depender ou não diretamente do município como ator privilegiado; 

                                                 
1 A dinâmica da conjuntura, disponibilidade financeira do município, existência e disponibilidade de fundos estruturais específicos, 
possibilidade e capacidade de aceder a mecanismos externos de financiamento, da sensibilidade e opção política, entre outros. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 110 

c. a laranja, as ações que não obstante a sua importância e pertinência assumem um papel secundário 

e que se afiguram de difícil execução no quadro conjuntural atual, independentemente dos atores 

responsáveis. 

 

Dentro do quadro das propostas de projetos enunciados, que per se já definem uma prioridade pois 

resultam de uma seleção de ações/projetos lançados em sede de caraterização e diagnóstico, 

destacam-se destes ações âncora, ou seja um conjunto ainda mais restrito de ações que concorrem 

fortemente para a estratégia, por isso relevantes, sobretudo perante o atual enquadramento 

socioeconómico e face aos desafios que o concelho enfrentará ao longo da eficácia do PDM, 

designadamente: 

 

1. Elaboração de planos territoriais de âmbito municipal de escala superior, com prioridade para os de 

enquadramento de atividades económicas, de equipamentos de utilização coletiva ou que constituam uma 

resposta social com relevante interesse público, e da reabilitação urbana e salvaguarda do património 

cultural; 

2. Requalificação e reabilitação de espaços, equipamentos, infraestruturas e bens públicos, nomeadamente os 

que decorrem do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e os das restantes sedes de Freguesia; 

3. Reforço da aplicação das políticas de reabilitação urbana em todo o concelho de Silves; 

4. Remodelação e ampliação das redes básicas de infraestruturas, nomeadamente de abastecimento de água, 

de saneamento de águas residuais e de drenagem de águas pluviais; 

5. Introdução de medidas de incentivo e promoção de eficiência energética e de sustentabilidade ambiental 

(e.g. obras e outras iniciativas privadas e/ou públicas); 

6. Plano de acessibilidades e mobilidade para todos no concelho de Silves e com pormenor nas sedes de 

Freguesia; 

7. Desenvolvimento do potencial turístico e atração e polarização de atividades económicas e industriais em 

todo o concelho de Silves, da Serra ao Mar; 

8. Promoção e aposta concertada e partilhada com atores locais na fileira de produtos tradicionais/locais 

(citrinos, vinho, medronho, mel, cortiça, entre outros), através da criação e/ou promoção de imagens de 

marca associadas ao território - Silves; 

9. Toponímia e numeração de polícia para todo o concelho de Silves, com prioridade para as sedes de 

Freguesia; 

10. Via verde para projetos de valor acrescentado e geradores de emprego; 

11. Gestão dos planos municipais em plataforma SIG-WEB. 
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Quadro IX.4.7 

Programa Geral de Execução 

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. TURISMO 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Articulação com OPERADORES TURÍSTICOS 

Formação sobre a história/património local.  

Gestão integrada dos circuitos de visita (incluindo estacionamento, circuito, bilhete 

combinado museu/castelo/centro histórico/pontos de interesse geomorfológico/geológico). 
 

Elaboração/atualização da CARTA TURÍSTICA 

Atualizar a carta turística da cidade de Silves.  

Produzir a carta turística do concelho (com possibilidade de colocar na web – webização 

dos recursos turísticos). 
 

Implementação dos CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Identificação (sinalética) dos percursos turísticos.  

Mapa turístico online.  

Produção de desdobráveis.  

Desenvolver e implementar um PLANO DE 

TURISMO ACESSÍVEL 

Plano de turismo acessível (participado).  

Implementar projetos do plano de turismo acessível. Como exemplos para ponderar: 

arruamentos/espaço público; equipamentos culturais (castelo, museu…); miradouro de 

Silves; praia; balcão acessível; comércio e serviços (com necessário e indispensável 

colaboração dos comerciantes); circuito ciclável / pedonal (AP, SBM, SLV). 

 

Desenvolver e afirmar as IMAGENS/LOGO-

MARCAS "Silves" 

Desenvolver um conceito em torno dos recursos e potencialidades de Silves (marketing 

territorial, por exemplo em torno da laranja). 
 

Divulgar as marcas de promoção "Silves".  
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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. PATRIMÓNIO 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

CLASSIFICAÇÃO de património NATURAL 

Promover a classificação do Penedo Grande, S. B. Messines.  

Promover a classificação da Lagoa dos Salgados, Pêra.  

Geoparque Silves – Loulé - Albufeira   

Área Marinha Protegida da Baía de Armação de Pêra  

DIVULGAÇÃO do património natural 

Produção de uma carta do património natural.  

Rota do Lynce.  

Promoção das Barragens.  

Infraestruturação e equipamentos de observação da paisagem (miradouros) (acessíveis).  

PRESERVAÇÃO do património 

Reabilitação de pátios e jardins interiores.  

Estudo e caraterização da espécie Linária Algarviana.  

Limpeza e manutenção de linhas de água (e.g. Caniné, Barranco da Caixa de Água, Ribeira 

de Alcantarilha, Rio Arade). 
 

Conservação e Reabilitação das Torres e Muralhas da Porta da Almedina.  

Conservação e Restauro da Ponte velha de Silves.  

Estabilização e enquadramento paisagístico da encosta do castelo.  

Reforçar as ETAR e adaptá-las à sua procura (volume tipo de efluentes) visando 

preservar a qualidade da água 
 

Sensibilizar para a redução profunda da utilização de fitofármacos na agricultura  

Definir setores territoriais proibidos à utilização de pesticidas (definir projeto específico  



                                                                                                                                                     Plano Diretor Municipal de Silves 

 113 

para o assunto com participação dos atores locais) 

CLASSIFICAÇÃO de bens culturais de 

INTERESSE 

Promover a classificação dos bens culturais de interesse passíveis de classificação.  

Atualização constante da base de dados dos bens culturais de interesse.  

Divulgação do património ARQUITETÓNICO e 

ARQUEOLÓGICO 

Instalar painéis interpretativos e informativos dos elementos patrimoniais.  

Concretizar o projeto “cidade museu”.  

Definição de PRIORIDADES de intervenção 
Elaborar as cartas do património (arqueológico, arquitetónico, natural) com definição de 

prioridades de intervenção. 
 

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. ATIVIDADE ECONÓMICA 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Promover e potenciar  

SINERGIAS LOCAIS 

Dinamizar uma ação integrada e articulada dos comerciantes locais.  

Concertar um modelo de cooperação dos produtores de laranja, mel, medronho, vinhos e 

enchidos. 

 

Concertar um modelo de cooperação dos produtores florestais (e.g. ZIF).  

Apoiar e promover a  

ATIVIDADE ECONÓMICA 

Desenvolver uma plataforma WEB para divulgar os produtos locais.  

Criar um parque empresarial de iniciativa municipal.  

Divulgar e promover os espaços industriais do concelho em Portugal.  

Apoiar a comunidade piscatória de Armação de Pêra.  

DISCRIMINAÇÕES POSITIVAS 

(isenções, bonificações e prémios) 

Bonificar atividades industriais (de transformação e não apenas de comercialização).  

Bonificar atividades de inovação e conhecimento.  
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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Elaborar os PLANOS FUNDAMENTAIS 

Plano de Pormenor de Salvaguarda de Silves.  

Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana de S. B. Messines.  

Plano de Pormenor de Salvaguarda para o setor este da Vila de Alcantarilha.  

Plano de Urbanização da zona industrial de Algoz.  

Plano de Urbanização de Pêra e Plano de Pormenor de Salvaguarda para a ZEP e zona 

envolvente. 
 

Plano de Urbanização do Algoz.  

Plano de Urbanização de Armação de Pêra.  

Plano de Urbanização de Tunes.  

Plano de Pormenor da ampliação da zona industrial de Algoz.  

Plano de Pormenor da ampliação da zona industrial de S. Bartolomeu de Messines.  

Plano de Pormenor da Cerca da Feira (S. Bartolomeu de Messines).  

Implementar os NDT Lançar o concurso das 1.000 camas para a serra que o PROT atribuiu.  

Implementar as 650 camas dos EHI 
Elaborar o contrato tipo.  

Atribuir, contratualizando, as 650 camas de EHI.  

REGULAMENTOS municipais e 

procedimentos 

Promover a alteração ao regulamento de urbanização e edificação.  

Alterar o regulamento de toponímia e numeração de polícia.  

Promover a alteração do regulamento de taxas e licenças municipais.  

Elaborar o regulamento referente à atribuição de créditos de edificabilidade sua transferência,  
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ao Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística e de perequação. 

Prevenção de RISCOS 

Efetuar um estudo hidrológico de pormenor das cheias urbanas para os aglomerados de S. 

B. Messines e de Algoz e concretizar as ações daí decorrentes. 
 

Limitar e sensibilizar para a não ocupação de áreas sujeitas a cheias e inundações e 

para a manutenção de escoamento livre as linhas de água 
 

Adotar um programa de longo prazo, com ampla participação pública, que prepare o 

recuo da linha de costa 
 

Divulgar amplamente as áreas de perigosidade moderada a elevada a cheias e 

inundações 
 

Promover o DESASSOREAMENTO DO RIO 

ARADE 

Concretizar o desassoreamento do rio Arade numa abordagem preventiva e cautelar, 

sustentabilidade ambiental e de promoção da actividade económica e do território (pressionar a 

administração). 

 

Promoção da SUSTENTABILIDADE 

Sensibilizar para a importância, a escassez do recurso e sobre medidas de uso mais 

eficiente 
 

Condicionar culturas (limitando áreas) dependentes de grande consumo de água, ou 

introduzir espécies menos exigentes no uso do recurso 
 

Incentivar que os campos de golfe reduzam a área regada e a introdução de espécies 

menos exigentes em água 
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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. EQUIPAMENTOS 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Administrativos 

Posto de turismo de Armação de Pêra (integrado na reabilitação do Casino de Armação de Pêra).  

Intervencionar o edifício da Câmara Municipal (eficiência energética, acessibilidade, cobertura) e ponderar 

relocalização. 
 

Comércio 

Infraestruturar e dignificar os espaços de feiras de: S. Marcos da Serra, Silves, Alcantarilha e do Algoz.  

Reabilitar e requalificar os mercados municipais com prioridade para o de Silves, S. Bartolomeu de Messines 

e de Armação de Pêra. 
 

Culturais 

Concretizar o Museu do Mar em Armação de Pêra.  

Concretizar o Museu Etnográfico de Alcantarilha.  

Reabilitação do Casino de Armação de Pêra.  

Implementar os centros de interpretação do património (Vila Fria, Praia Grande, Vale Fuzeiros).  

Concluir a intervenção no Museu da Arrochela (Núcleo Museológico da Almedina) em Silves.  

Núcleo Museológico do Arrabalde em Silves.  

Modernizar o museu municipal de arqueologia em Silves.  

Casa mãe dos vinhos em Silves.  

Modernizar e requalificar a FISSUL (multiusos).  

Desporto Complexo desportivo de Armação de Pêra.  

Educação 

Ampliação da EB1 de S. B. Messines  

Ampliação da EB1 de Armação de Pêra.  

Ampliação da EB1 de Alcantarilha.  
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Ampliação da EB1 de Silves.  

Centro Interpretativo do lince em Silves.  

Saúde Pública 

Ampliação do cemitério de S. M. Serra.  

Ampliação do cemitério de Algoz.  

Ampliação do cemitério de Pêra.  

Ampliação do cemitério de S. B. Messines.  

Ampliação do cemitério de Alcantarilha.  

Relocalização do canil municipal.  

Segurança Pública Novas instalações para a GNR de Messines (sensibilização junto da administração).  

Transportes Terminal rodoviário de Silves.  

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. GOVERNANÇA 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Consolidar o balcão único.  

Consolidar a implementação do orçamento participativo de natureza consultiva.  

Implementar a via verde para projetos estruturantes.  

Criar um espaço online para participação pública (recolha de sugestões e resposta aos munícipes).  

Implementar fóruns de auscultação permanente dos atores locais e dos stakeholders com diferentes técnicas e metodologias.  

Promover ações de sensibilização e/ou formação ao longo da vida da população (e.g. alterações climáticas, sustentabilidade ambiental, 

segurança e risco). 
 

Implementação de medidas de modernização administrativa.  
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Elaborar e implementar um plano de adaptação (e mitigação) às alterações climáticas  

Promover uma campanha extensiva sobre o território sobre o conhecimento profundo da qualidade da água, do ar (prioridade) e dos 

solos, com produção de cartografia rigorosa 
 

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. INFRAESTRUTURAS 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
Levantamento cadastral da rede existente.  

Elaborar um plano de eficiência da iluminação pública.  

Introduzir MECANISMOS DE POUPANÇA ENERGÉTICA (serviços) 

Introduzir painéis solares, painéis fotovoltaicos e mantas térmicas, 

substituir as bombas e substituir as lâmpadas por leds (Piscinas 

municipais). 

 

Elaborar um plano de racionalização dos consumos de energia.  

Implementar uma rede de água para rega.  

Introduzir temporizadores.  

Remover COMPONENTES ELÉTRICOS das fachadas (centros 

históricos) 

Do centro histórico de Silves.  

Do centro histórico de S. B. Messines.  

Do centro histórico de Alcantarilha.  

Aproveitar e/ou rentabilizar o SUBSOLO e ESPAÇO AÉREO.  

Elaborar o PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.  

Otimizar a SINALÉTICA DE REFERENCIAÇÃO GEOGRÁFICA E ORIENTADORA MUNICIPAL (levantamento do existente e proposta de 

alteração). 
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Executar as VARIANTES 

Alcantarilha (aglomerado).  

Algoz (aglomerado e espaço industrial).  

Algoz (espaço industrial).  

Pêra (nascente).  

Variante norte de Silves.  

BENEFICIAÇÃO e reperfilamento da REDE VIÁRIA 

ER124 Silves-Porto de Lagos (pressão junto da administração central).  

ER124 troço ponte do Arade – Cruz de Portugal.  

Rua Cândido dos Reis em S.B. de Messines (integrada na reabilitação do 

centro histórico de S. Bartolomeu de Messines). 
 

Estrada Municipal da Azilheira.  

Acesso poente a S. B. Messines.  

Rua Cândido dos Reis em Silves.  

Rua Atrás dos Muros.  

Promover a REABILITAÇÃO (progressiva) da rede (de saneamento 

e abastecimento) em mau estado de conservação 

Identificar áreas prioritárias de intervenção para reabilitação da rede.  

Proceder à reabilitação da rede.  

Reforçar a PRESSÃO nos sistemas elevatórios de abastecimento Intervencionar o sistema elevatório de Silves.  

Otimizar os sistemas de ABASTECIMENTO 

Reforçar a articulação dos sistemas de abastecimento municipais (e.g., 

Silves-Messines) e intermunicipais. 
 

Reforçar a rede de água em Odelouca.  

Requalificação urbana das ruas da baixa de Armação de Pêra.  

Reforçar a capacidade de armazenamento dos reservatórios de 

abastecimento. 
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Reforçar a rede de SANEAMENTO 

Identificar áreas prioritárias de intervenção para reforço da rede (e.g. 

Odelouca, Armação de Pêra, Carrasqueira, Poço Frito, Aldeia do Sobrado 

e Monte Boi). 

 

Reforçar e implementar rede de PLUVIAIS 
Implantar e melhorar a rede de pluviais em áreas deficitárias em contexto 

urbano (Silves, Armação de Pêra, Algoz e Messines). 
 

Concretização da REDE GEODÉSICA MUNICIPAL.  

Reforçar a REDE DE WIRELESS e de fibra ótica (principalmente junto de equipamentos).  

Melhoria e modernização do sistema de limpeza e higiene pública.  

Plataformas WEB SIG para: proteção civil, gestão do PDM e outros planos municipais, ocupação da via pública e publicidade, gestão da 

sinalética, águas de abastecimento, elevadores, etc. 
 

Rampa de acesso ao Rio Arade para pequenos barcos de recreio.  

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. REABILITAÇÃO URBANA 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Implementar medidas de discriminação positiva para a reabilitação e regeneração urbana.  

Implementar medidas de penalização para o edificado degradado (taxas).  

Criar um gabinete/comissão para o licenciamento e gestão dos “espaços centrais” (Messines, Silves e Alcantarilha) (reabilitação urbana).  

Requalificar o Jardim da República e o parque de estacionamento da EB1, n.º 1 de Silves.  

Requalificar o Bairro do Progresso.  

Concluir o projeto de requalificação urbana do centro histórico de Silves.  

Requalificação urbana do centro histórico de S. B. Messines.  

Reabilitação do Bairro da Caixa de Água em Silves.  
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Regeneração urbana do Bairro Vermelho, em Silves.  

Promover a REABILITAÇÃO PAISAGÍSTICA Criar e reabilitar espaços verdes urbanos.  

Delimitação de ÁREAS DE REABILITAÇÃO 

URBANA 

Delimitação da ARU de S. Bartolomeu de Messines.  

Delimitação da ARU de Algoz.  

Delimitação da ARU de Pêra.  

Delimitação da ARU de Alcantarilha.  

Delimitação da ARU de S. Marcos da Serra.  

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. REFERENCIAÇÃO ESPACIAL 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Projeto para revisão/atribuição de toponímia e numeração de polícia em todo o município, com prioridade para as sedes de freguesia.  

 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA MUNICIPAL. ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE 

 

OBJETIVOS/PROJETOS PRIORIDADE 

Desenvolver um Plano de Acessibilidades e Mobilidade para Todos nas sedes de freguesia.  

Ações PARA A ACESSIBILIDADE no circuito 

da zona ribeirinha em Silves 
Promover a acessibilidade às estações de desporto na zona ribeirinha de Silves.  

Criar uma REDE DE PERCURSOS CICLÁVEIS que integre estruturas de estacionamento e/ou aluguer de bicicletas.  

Reforço da rede de percursos pedonais (e.g. ecovia do litoral sul)  

Promover a INTERMODALIDADE designadamente entre o transporte ferroviário e rodoviário (e.g. Silves e Armação de Pêra).  



                                                                                                                                                     Plano Diretor Municipal de Silves 

 122 

Aquisição de veículos eléctricos.  

Reforço/requalificação da oferta de parques de estacionamento estratégicos em cada aglomerado (e.g. estacionamento nascente e poente de 

Armação de Pêra, estacionamento de S. Bartolomeu de Messines). 
 

Ações pontuais diversas para a PROMOÇÃO 

DA ACESSIBILIDADE 

Rever a localização de elementos urbanos (e.g., postes de iluminação, papeleiras, bancos, 

paragens de autocarro, sinalética, etc.) que constituam obstáculos à circulação. 
 

Adotar rampas, adaptar, alargar ou eliminar alguns passeios.  

No espaço público (de interesse histórico) introduzir elementos guia e que perceptualmente 

sirvam para reduzir as distâncias relativas entre pontos de interesse. 
 

Adaptar mobiliário e elementos urbanos como ATM’s, telefones públicos, etc.  

Colocar as caldeiras das árvores à cota do pavimento, com caraterísticas que favoreçam a 

acessibilidade. 
 

Colocar sinais acústicos nos semáforos.  

Melhorar sinalética de orientação (sobretudo no que se refere a elementos de interesse 

turístico e serviços públicos). 
 

Implementar as medidas necessárias para tornar as praias acessíveis.  

Fomentar a criação de espaços hoteleiros acessíveis.  

Introduzir áudio-guias nos espaços “culturais”.  

Implementar uma rede de aluguer de bicicletas em alguns aglomerados (e.g. Silves, Armação 

de Pêra). 
 

Ainda: ações pontuais para promoção da acessibilidade:  

…sensibilizar o comércio e/ou restauração 

para a introdução de: 

Novas formas de venda e escoamento de produtos (importante em relação aos produtos 

regionais), e.g., webização (utilização das TIC). 
 

Carta em Braille e Ementas adaptadas para diferentes tipos patologias (diabetes,  



                                                                                                                                                     Plano Diretor Municipal de Silves 

 123 

cardiovascular, etc.) e/ou preferências (e.g., vegetariano). 

…aos equipamentos 

Barreiras arquitetónicas, balcões acessíveis, postos de receção acessíveis.  

Dotar os equipamentos de sistemas de informação adequados a todos os utentes (e.g., 

informação sonora, visual, em Braille). 
 

…no local de trabalho 

Flexibilização do horário de trabalho para possibilidade de adaptar aos transportes públicos.  

Reuniões virtuais.  

Criação de espaços que permitam mudar de roupa com cacifos, chuveiros, etc. para quem 

decide caminhar, correr ou deslocar-se de bicicleta para o trabalho. 
 

Implementar intervenções no domínio da 

GOVERNANÇA que visem 

Promover diferentes formas e modelos de participação: novos canais, e.g., o uso das TIC e 

instrumentos (e.g. focus groups, brainstorm, dinâmicas de grupos bottom-up, mesa redonda). 
 

Priorizar planos, projetos e outras ações de desenvolvimento que possuam o conceito de 

“acessibilidade e mobilidade para todos”. 
 

Fomentar o acesso à informação.  

Fomentar as deslocações a pé e de bicicleta e otimizar a utilização do automóvel particular.  

Promover reuniões com empresas de transporte público coletivo para incentivar, 

tendencialmente, a adaptação dos percursos e dos veículos utilizados. 
 

Promover a mobilidade “virtual”: teletrabalho, telecompras, etc.  

Criar uma Comissão/Grupo de Trabalho para as acessibilidades com técnicos e 

representantes de pessoas com mobilidade reduzida  
 

Desenvolver esforços para a certificação do concelho enquanto destino acessível.  
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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA PARTICULAR 

 

TEMÁTICA PROJETOS PRIORIDADE 

Alojamento Turístico (EHI / TER/AL) 

Natura XXI (Nova Serra).  

Montagrar, Silves.  

Hotel na Cova dos Gatos/Rogel, Pêra (Toca do Fradinho - Saúde).  

Hotel em Benagaia.  

Hotel de Negócios no Lobito, Silves.  

TER em Benagaia (Carícia Lunar).  

Hotel em Poça da Negra, Pêra.  

Hotel em Arroreias, Pêra (Bora Bora).  

Equipamentos de Utilização Coletiva 

Unidade de Cuidados Continuados (Fundação Pires Negrão).  

Lar de Idosos do Centro Cultural e Social João de Deus.  

Lar de Idosos da Calçada / Cano, S. B. Messines.  

Lar de Idosos com Cuidados Continuados em Algoz.  

Promoção da segurança Vedação do canal de rega em contexto urbano. 
 

ATIVIDADE ECONÓMICA 

Outlet de Alcantarilha (Alcantarilha).  

Ampliação do Zomarine.  

Ampliação do Krazy World.  
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Plano de Urbanização da Quinta do Paço (Tunes).  

Plano de Urbanização da Atalaia (Silves).  

Plano de Pormenor da Quinta do Pateiro (Silves).  

Plano de Pormenor da Praia Grande (Pêra).  

Plano de Pormenor da ampliação da zona industrial de Algoz. 
 

Plano de Pormenor da ampliação da zona industrial de S. Bartolomeu de Messines.  

Plano de Pormenor da Cerca da Feira (S. Bartolomeu de Messines).  

Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia.  
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Depois de apresentado um quadro geral de programa de execução, onde se sistematizam as propostas 

com alcance diferenciado que resultam dos trabalhos de caracterização, identifica-se de seguida as 

propostas efectivas de programação do PDM2G (vd. quadro IX.4.8), de acordo com o prazo de 

execução. 

 

Quadro IX.4.8 
Programa de Execução 

Iniciat. PROJETO / AÇÃO Prazo de execução 

Pública 

Reabilitação do Museu de Arqueologia 2019/2020 

Implementação da casa mãe dos vinhos 2019/2020 

Reabilitação da Fissul 2020/2026 

Reabilitação do Mercado Municipal de S. Bartolomeu de Messines 2019/2020 

Reabilitação do Mercado Municipal de Silves 2019/2020 

Instalação do Centro Interpretativo do Lince 2019/2020 

Requalificação do Jardim da Republica (incluindo a Requalificação Parque 

Estacionamento da EB1 de Silves) 
2019/2020 

Instalação da rampa de acesso ao rio Arade 2019/2020 

Ecovia do litoral sul 2020/2021 

Promoção da Feira Medieval 2019/2026 

Divulgação da Marca "Silves" 2019/2026 

Requalificação da Rua Atrás dos Muros 2019/2022 

Aquisição de material promocional da "casa mãe dos vinhos" 2019/2020 

Webização dos recursos turísticos da ARU de Silves 2019/2020 

Implementação do programa “Ruas com Vida” 2019/2020 

Reabilitação do Bairro do Progresso 2019/2022 

Reabilitação do Centro histórico de Silves 2019/2022 

Reabilitação do Bairro da Caixa de Água 2019/2022 

Introduzir painéis solares, painéis fotovoltaicos e mantas térmicas, substituir as 

bombas e substituir as lâmpadas por leds nas Piscinas Municipais de Silves 
2019/2020 

Elaboração de um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia 2019/2026 

Melhoria do desempenho energético do edifício dos Paços do Concelho e do 

da Rua da Sé 
2019/2022 

Plano de eficiência da iluminação pública 2019/2022 

Parque de Feiras e Mercados de S. Bartolomeu de Messines 2019/2020 

Parque de Autocaravanas de S. Bartolomeu de Messines 2019/2020 

Construção da Junta de Freguesia de Armação de Pêra 2019/2022 

Aquisição de veículos elétricos 2019/2026 
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Reabilitação e requalificação das linhas de água 2019/2026 

Estudo e caraterização da espécie Linária Algarviana 2019/2026 

Conservação e Reabilitação das Torres e muralhas da Porta da Almedina 2019/2026 

Núcleo Museológico da Almedina (Arrochela) 2019/2026 

Estabilização da encosta Sul do castelo de Silves (projeto) 2019/2026 

Reabilitação da EB1 n.º 1 de Silves 2019/2022 

Reabilitação da EB1 de Alcantarilha 2019/2022 

Requalificação do Parque de feiras e mercados de Alcantarilha 2019/2020 

Requalificação do Acesso poente a São Bartolomeu de Messines 2019 

Pavimentação de caminhos em Armação de Pêra 2019/2022 

Conservação e restauro da Ponte Velha de Silves 2019/2026 

Rede de água e esgotos de Odelouca, Silves 2019/2026 

Requalificação urbana das ruas da baixa de Armação de Pêra 2019/2022 

Implementação do parque verde urbano de Armação de Pêra 2019/2020 

Instalação do Skate parque em Armação de Pêra 2019/2020 

Parque Industrial Municipal 2019/2026 

Requalificação do Centro Histórico de São Bartolomeu de Messines 2019/2020 

Apoio à Comunidade Piscatória de Armação de Pêra (apoios de pesca) 2019/2020 

Instalação de Condutas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

sobre o Rio Arade 
2019/2020 

Rede de abastecimento de água e saneamento - Poço Frito, Aldeia do 

Sobrado e Monte Boi 
2019/2020 

Reservatório em Vale de Lousas 2019/2020 

Extensão da rede de abastecimento de água a Benaciate / Lavajo 2019/2020 

Estrada Municipal da Azilheira, S. Marcos da Serra 2019/2020 

Privado 

Unidade de Cuidados Continuados (Fundação Pires Negrão). 2019/2026 

Lar de Idosos do Centro Cultural e Social João de Deus. 2019/2026 

Lar de Idosos da Calçada / Cano, S. B. Messines. 2019/2026 

Zoomarine. 2019/2026 

Reabilitação do Casino de Armação de Pêra. 2019/2026 

Nova serra. 2019/2026 
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IX.4.6.2. PLANO DE FINANCIAMENTO 

 

 

Para concretizar as ações consubstanciadas no PDM é necessário que estejam reunidas as condições 

elementares que suportem e viabilizem a sua materialização destacando-se, entre outras, as de 

natureza financeira. Neste cenário e particularmente no quadro económico atual onde as exigências de 

racionalização de custos e de eficiência no investimento surgem como paradigmas da atuação pública, 

a definição das ações e iniciativas carece de uma rigorosa e realista programação financeira. 

 

Assim, não obstante a identificação, no programa de execução, de propostas de intervenção apresente 

um âmbito de maior alcance (mais diversidade, mais abrangência, mais exigência de recursos), o plano 

de financiamento incide sobre as ações e iniciativas a curto e médio prazo, cuja maturação permite 

uma aferição mais rigorosa da sua estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento. 

 

No domínio das fontes de financiamento, enquadrados pelo alinhamento da proposta de plano com o 

Portugal 2020 e, mais concretamente, com os vários programas operacionais que o integram, com 

destaque para o CrescAlgarve 20201, assume-se o PDM como uma oportunidade de sistematização e 

orientação do investimento público (e não só) no seu horizonte temporal. É neste sentido que se 

procura materializar, de acordo com o previsto no RJIGT, a previsão de “critérios de eficiência e 

sustentabilidade financeira” (n.º 3 do artigo 172.º) no plano. 

 

Note-se ainda que a previsão aqui exposta implica a necessária e consequente articulação com as 

Grandes Opções do Plano e com o orçamento (anual e plurianual) do Município. 

 

 

No quadro IX.4.9 sistematizam-se as propostas do ponto de vista da estimativa de custos e respetivas 

fontes de financiamento (possíveis). 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver a este respeito o cap. VIII.1 e o quadro de referência estratégica no cap. XII.2. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 129 

Quadro IX.4.9 
Projetos / ações, por estimativa de custo e fonte de financiamento 

PROJETO / AÇÃO ESTIMATIVA (€) FONTE FINANC. 

Reabilitação do Museu de Arqueologia 100.000 PO Alg. PI 8.9 

Implementação da casa mãe dos vinhos 286.000 PO Alg. PI 8.9 

Reabilitação da Fissul 300.000 PO Alg. PI 8.9 

Reabilitação do Mercado Municipal de S. Bartolomeu de Messines 608.000 PO Alg. PI 8.9 

Reabilitação do Mercado Municipal de Silves 933.000 PO Alg. PI 8.9 

Instalação do Centro Interpretativo do Lince 400.000 PO Alg. PI 8.9 

Requalificação do Jardim da Republica (incluindo a Requalificação Parque 

Estacionamento da EB1 de Silves) 
1.840.000 PO Alg. PI 6.5 

Instalação da rampa de acesso ao rio Arade 140.000 PO Alg. PI 6.5 

Ecovia do litoral sul 900.000 
PO Alg. 6.3, TP e 

capital próprio 

Promoção da Feira Medieval 10.000 PO Alg. PI 6.5 

Divulgação da Marca "Silves" 30.000 PO Alg. PI 6.5 

Requalificação da Rua Atrás dos Muros 584.000 PO Alg. PI 6.5 

Aquisição de material promocional da "casa mãe dos vinhos" 6.000 PO Alg. PI 6.5 

Webização dos recursos turísticos da ARU de Silves 9.000 PO Alg. PI 6.5 

Implementação do programa “Ruas com Vida” 10.000 PO Alg. PI 6.5 

Reabilitação do Bairro do Progresso 400.000 PO Alg. PI 6.5 

Reabilitação do Centro histórico de Silves 942.000 PIPITAL 

Reabilitação do bairro da Caixa de Água 300.000 PO Alg. PI 9.8 

Introduzir painéis solares, painéis fotovoltaicos e mantas térmicas, substituir 

as bombas e substituir as lâmpadas por leds nas Piscinas Municipais de 

Silves 

556.000 PO Alg.PI 4.3. 

Elaboração de um Plano de Racionalização dos Consumos de Energia 40.000 PO Alg.PI 4.3. 

Melhoria do desempenho energético do edifício dos Paços do Concelho e do 

da Rua da Sé 
20.000 PO Alg.PI 4.3. 

Plano de eficiência da iluminação pública 40.000 PO Alg.PI 4.3. 

Parque de Feiras e Mercados de S. Bartolomeu de Messines 980.000 PO Alg. PI 8.9 

Parque de Autocaravanas de S. Bartolomeu de Messines 234.000 PO Alg. PI 8.9 

Construção da Junta de Freguesia de Armação de Pêra 620.000 - 

Aquisição de veículos elétricos 300.000 PO Alg. PI 4.5 

Reabilitação e requalificação das linhas de água 500.000 PO Alg. PI 4.5 

Estudo e caraterização da espécie Linária Algarviana 50 000 CMS/ICNF 

Conservação e Reabilitação das Torres e muralhas da Porta da Almedina 2.000.000 PO Alg. PI 6.3 

Núcleo Museológico da Almedina (Arrochela) 100.000 PO Alg. PI 6.3 

Estabilização da encosta Sul do castelo de Silves (projeto) 40.000 PO Alg. PI 6.3 
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Reabilitação da EB1 n.º 1 de Silves 1.000.000 PO Alg. PI 10.5 

Reabilitação da EB1 de Alcantarilha 600.000 PO Alg. PI 10.5 

Requalificação do Parque de feiras e mercados de Alcantarilha 200.000 PO Alg. PI 8.9 

Requalificação do Acesso poente a São Bartolomeu de Messines 675.000 - 

Pavimentação de caminhos em Armação de Pêra 700.000 PO Alg. PI 6.5 

Conservação e restauro da Ponte Velha de Silves 400.000 PO Alg. PI 6.3 

Rede de água e esgotos de Odelouca, Silves 162.000 POSEUR 

Requalificação urbana das ruas da baixa de Armação de Pêra 2.500.000 POSEUR 

Implementação do parque verde urbano de Armação de Pêra 250.000 - 

Instalação do Skate parque em Armação de Pêra 90.000 - 

Parque Industrial Municipal 750.000 - 

Requalificação do Centro Histórico de São Bartolomeu de Messines 2.600.000 PO Alg. PI 6.5 

Apoio à Comunidade Piscatória de Armação de Pêra (apoios de pesca) 130.000 MAR2020 

Instalação de Condutas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

sobre o Rio Arade 
250.000 POSEUR 

Rede de abastecimento de água e saneamento - Poço Frito, Aldeia do 

Sobrado e Monte Boi 
156.000 POSEUR 

Reservatório em Vale de Lousas 424.000 POSEUR 

Extensão da rede de abastecimento de água a Benaciate / Lavajo 877.000 POSEUR 

Reabilitação do Casino de Armação de Pêra (investimento privado) 1.000.000 MAR2020 

Estrada Municipal da Azilheira, S. Marcos da Serra 500.000 - 

Unidade de Cuidados Continuados (Fundação Pires negrão) 6.700.000 Capital próprio 

Lar de Idosos do Centro Cultural e Social João de Deus 2.500.000 Capital próprio 

Lar de Idosos da Calçada / Cano, São Bartolomeu de Messines 3.000.000 Capital próprio 

Zoomarine 30.000.000 Capital próprio 

Reabilitação do Casino de Armação de Pêra 1.500.000 Capital próprio 

Nova serra 170.000 PO Alg. PI 8.9 

Notas: PO Alg. – Programa Operacional Algarve, Cresc Alg 2020. PI 4.3 - Prioridade de Investimento 4.3 Apoio à eficiência energética, à 
gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas. PI 4.5 - Prioridade de Investimento 4.5. 
Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a 
promoção da mobilidade urbana intermodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação. PI 6.3 - Prioridade de 
Investimento 6.3 Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural. PI 8.9 - Prioridade de 
Investimento 8.9 Apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de 
uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo (…) o desenvolvimento de determinados recursos naturais, culturais e da sua 
acessibilidade. PI 9.8 – Prioridade de Investimento 9.8 Apoio à Regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas, 
em zonas urbanas e rurais PI 10.5 - Prioridade de Investimento 10.5 Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e nas 
competências, na aprendizagem ao longo da vida, através do desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino. PIPITAL - 
Programa de Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o Algarve. PGRH RH8 2016-2021 – Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica para o período de 2016-2021, Região Hidrográfica do Algarve. 
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IX.4.7. A OPERACIONALIZAÇÃO - REGRAS E MECANISMOS PARA A 

GESTÃO 

 

 

São extensos os fatores que contribuem para o dinamismo de um dado território, incluindo a sua 

atratividade e capacidade competitiva, de entre os quais, o dinamismo dos atores locais (políticos, 

empresários e outros), as políticas de desenvolvimento supralocais, e as possibilidades e oportunidade 

que os IGT oferecem através do zonamento, disposições regulamentares e ideias ou iniciativas de 

ações/projetos que lançam. É fundamental também, ainda que por vezes negligenciada, a forma como 

a gestão do PDM é efetuada e possibilitada. 

 

Do mérito do seu conteúdo material e documental não decorre, necessariamente, a facilidade no 

acesso, manipulação, leitura e interpretação por todos – técnicos de profissões liberais, técnicos do 

município, empresários, estudantes, professores, atores locais/stakeholders - os que carecem do 

mesmo para a realização das suas necessidades de forma célere, transparente, acessível, eficaz e 

eficiente. Estes constituem assim, desde o início do processo de revisão do PDM, princípios de gestão 

a adotar, pois é nesta sede que se refletirá uma parte substantiva da sua natureza e alcance.  

 

Procura-se, deste modo, ultrapassar um dos principais estrangulamentos que o PDM95 apresentava e 

responder objetivamente aos fundamentos da revisão e, de forma transversal, a diversos objetivos 

(Cap. I.2., fig. I.2.1) colocados com a revisão então concretizada. 

 

Nesse sentido são desenvolvidos mecanismos e instrumentos de gestão que potenciam uma 

gestão prática, acessível, célere, eficaz e eficiente (que garantem um acesso fácil em qualquer 

local, transparente, com reduzidos custos, etc.), promovendo simultaneamente novas formas de 

governança que assentam nos princípios de participação1, subsidiariedade2, inclusão e 

desenvolvimento sustentável e competitividade. Estes instrumentos têm naturezas diferentes, 

nomeadamente: 

 

                                                 
1
 Nos termos da alínea g) do artigo 3.º da LBPPSOTU. 

2 Nos termos da alínea e) do artigo 3.º da LBPPSOTU. 
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a. instrumentos SIG (ou SIGWEB) conducentes a facilitar o acesso/disponibilização, interna e 

externa, da informação (geográfica) do PDM, célere, rigorosa, transparente; 

b. projetos que concorrem para a boa prática do processo de planeamento e ordenamento do 

território, e necessários para potenciar o alcance do PDM; 

c. regulamentos que concretizem, desenvolvam e enquadrem as propostas do plano. 

 

 

IX.4.7.1. DO ACESSO AO LICENCIAMENTO 

 

Desde o surgimento, na década de 801, dos PDM que os procedimentos associados à sua elaboração 

têm sido alvo de sucessivas alterações, sofrendo progressivamente processos de simplificação de 

procedimentos de elaboração, que culminaram com a publicação da LBPPSOTU, do RJIGT e demais 

legislação complementar2. Ainda assim a disciplina do ordenamento do território, e em concreto 

relacionada com o sistema de gestão territorial, carece de amadurecimentos profundos em diversos 

domínios que poderão ocorrer, eventualmente, sobre a natureza, forma e conteúdos do próprio PDM. 

 

No domínio da gestão, o atual quadro legal salvaguarda a possibilidade de acesso, consulta, análise, 

acompanhamento, disponibilização e dinâmica (participada), nomeadamente através das possibilidades 

oferecidas pelos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e da sua conjugação com a internet (SIG-

WEB). Assim, a manutenção da gestão “analógica” corrente, tão distante e hermética para não 

especialistas, é lenta e pouco transparente, pois a manutenção da gestão “analógica” corrente, tão 

distante e hermética para não especialistas, é lenta e pouco transparente, implicando o risco de 

inviabilizar o esforço realizado na elaboração dos planos de segunda geração. Com efeito, se o 

processo de elaboração do PDM foi conduzido com transversalidade, transparência e tão próximo 

quanto possível dos diversos atores locais e stakeholders, é expectável e imperativo que essa 

transversalidade se mantenha entre os diversos atores responsáveis pela sua gestão e os clientes-

utilizadores que dele dependem de algum modo. 

 

                                                 
1 DL n.º 208/1982, de 26 de maio. Decorre das atribuições das autarquias e da competência dos seus órgãos consagradas na lei a 
necessidade da sua participação no processo de planeamento territorial, de forma a assegurar o desenvolvimento harmonioso e a 
coordenação das políticas sectoriais nacionais, regionais e locais. É neste contexto que se compreende a nova figura do plano diretor 
municipal, introduzida pela Lei n.º 79/77, de 25 de outubro. 
2 De entre esta destacamos a referente à classificação e qualificação do solo, aos conceitos de ordenamento do território ou à cartografia 
a utilizar na elaboração dos instrumentos de gestão territorial. 
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Da mesma forma que no passado recente as mais-valias associadas à utilização de uma plataforma 

desenvolvida em ambiente SIG contribuiu para a melhoria dos PDM em vigor, esta será determinante 

para garantir processos de gestão mais acessíveis, i.e., integrados, eficientes (menos dispendiosos e 

mais céleres), transparentes e rigorosos. Contudo, os benefícios dos SIG não se restringem à 

elaboração dos planos e os seus impactes transcendem a esfera municipal, sendo simultaneamente a 

solução para o aumento constante das exigências da sociedade de informação atual, nomeadamente 

do que respeita à divulgação e distribuição destes conteúdos. 

 

É assim que se assume como instrumento fundamental da gestão do PDM de Silves a disponibilização 

de uma plataforma em ambiente SIGWeb conducente a facilitar a gestão integrada do plano, i.e., o 

acesso a múltiplos utilizadores (técnicos do município e Executivo) de toda a informação do PDM em 

formato digital, georreferenciada, com elevada rapidez de pesquisa, consulta e análise, transparente e 

rigorosa para apoio à melhor decisão e gestão do território. Ainda mais, parte desta informação poderá 

ser acedida pelo exterior, na tentativa de aproximar o instrumento dos utilizadores (vd. fig.IX.4.11). 

 

 

 

Informaticamente, a plataforma está assente em servidores que garantem o armazenamento e a 

distribuição de a toda a informação geográfica que enforma o plano. O acesso à informação é realizada 

Fig. IX.4.11 

A transversalidade do SIGWeb na gestão do PDM 

 
Fonte: (imagens): www.esri.com 

http://www.esri.com/
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através de aplicações SIGWeb (que funcionam por browser, não requerendo nenhum tipo de 

instalação de software para a sua utilização) e que estão configuradas de forma a se adaptarem às 

necessidades de cada utilizador interno (técnico do município) com competências na gestão do PDM, 

ou externo (um munícipe ou entidade pública), cumprindo assim os princípios da transparência e 

celeridade a que nos propomos bem como as imposições legais relativas à disponibilização online dos 

planos1. 

 

A plataforma permite também beneficiar de outras mais-valias relacionadas com a agilização do 

processo de licenciamento, permitindo não só o fácil acesso integrado de todas as peças do plano 

necessárias para a gestão (das plantas de ordenamento e condicionantes, às plantas de 

suscetibilidade e riscos naturais, plantas de sensibilidade arqueológica e infraestruturas, etc.), e demais 

informação acessória que vise a melhor decisão, como ainda a disponibilização de ferramentas 

automatizadas de apoio à emissão de pareceres. Garantir-se-á, deste modo, não apenas uma resposta 

mais rápida e rigorosa, como ainda mais justa ao permitir-se em tempo real o acesso aos pareceres de 

áreas geograficamente contíguas sobre as quais recaiam intensões de desenvolvimento, seguindo um 

modelo processual próximo do que consta na fig. IX.4.12. 

 

 

 

                                                 
1 De acordo com o consagrado no RJIGT, artigo 94.º, n.º 1. 

Fig. IX.4.12 

A estrutura e os fluxos do SIGWeb na gestão do PDM 

 
Fonte (imagens): ESRI www.esri.com 

http://www.esri.com/
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IX.4.7.2. DOS PROJETOS E OPÇÕES REGULAMENTARES PARA POTENCIAR A 

GESTÃO DO PDM 

 

O PDM por força da sua natureza mas também escala não dispõe per se de todos os mecanismos que 

permitam uma plena execução/operacionalização, devendo essa ser potenciada por projetos 

específicos complementares, incluindo de natureza regulamentar. Devido à sua natureza e 

especificidade, sem prejuízo de alguns constarem do quadro dos projetos e ações (quadro IX.4.6), são 

destacados aqueles que diretamente potenciarão a gestão do PDM, direcionando-se sobre 5 domínios: 

 

1. da urbanização e edificabilidade onde se preconiza: 

a. um aditamento ao regulamento municipal de urbanização e edificação que contemple: 

i. a integração no projeto de licenciamento de uma peça desenhada sobre o perfil longitudinal do 

arruamento e edificações onde se enquadra a intervenção acompanhado de fotos para que o 

técnico municipal possa aplicar a regra seguinte: manutenção da morfotipologia de forma a garantir 

o respeito pela volumetria dominante e alinhamento. Em caso de duvida quando à volumetria 

dominante, optar sempre pela mínima; 

ii. a integração no processo de licenciamento dos elementos/procedimentos nos termos do definido 

no Cap. IX.4.7.2, designadamente a elaboração e aprovação, das regras e procedimentos (internos 

e externos ao Município), referentes à gestão digital do PDM; 

iii. a entrega, aquando do processo de licenciamento de operações de urbanização, de uma peça 

desenhada que contenha a hierarquia da rede viária proposta, nos termos definidos no Cap. IX.1.4.; 

iv. que o processo de licenciamento integre a informação técnica relativa ao ruído envolvente, da 

responsabilidade do promotor e a referência aos limiares mínimos e máximos, assim como a 

identificação de possíveis conflitos; 

v. a integração no processo de licenciamento da atribuição de toponímia e numeração de polícia; 

vi. a inclusão, como elemento instrutório dos projetos de arquitetura, de uma solução preliminar de 

infraestruturas a fim de que possam ser consultados os serviços municipais com competências na 

matéria (DSUA e DOMT) nessa fase do processo de licenciamento, obviando assim eventuais 

constrangimentos à operação urbanística numa fase posterior. A este respeito importa ainda 

proceder a alguma densificação dos critérios, parâmetros e procedimentos de articulação com os 

serviços de infraestruturas. 

b. promover a elaboração do regulamento para a perequação; 
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c. elaborar regulamento para a atribuição de créditos de edificabilidade, sua transferência (compra e 

venda) e Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística; 

d. promover a elaboração do regulamento municipal para a criação da “Via Verde Municipal”, 

designadamente em matéria de licenciamento de operações urbanísticas de reabilitação urbana e de 

atividades económicas que promovam o emprego e a promoção de produtos locais e tradicionais. 

 

2. do património onde se preconiza: 

a. a elaboração do Regulamento municipal para a criação, proteção e salvaguarda dos centros 

históricos urbanos do concelho de Silves, visando a sua valorização, reforço da sua atratividade e 

incentivo à criatividade, inovação e fixação de pessoas e atividades económicas;  

b. a extensão dos benefícios definidos para a ARU de Silves para outras áreas, por via da 

operacionalização de instrumentos e mecanismos de reabilitação urbana (ARU/ORU) para as áreas 

históricas, visando o reforço da sua atratividade, mediante a previsão de medidas de discriminação 

positiva, incentivo à criatividade e fixação de atividades económicas; 

 

3. das acessibilidades e mobilidade para todos, princípio transversal ao PDM, com o qual se 

preconiza, a elaboração de planos de acessibilidade e mobilidade para todos à escala do concelho e 

das sedes de freguesia onde se preconize as medidas previstas no programa de execução, ancoradas 

na constituição de um Grupo de Trabalho para as Acessibilidades, constituído por técnicos e 

representantes de associações de defesa dos cidadãos com mobilidade reduzida, visando enquadrar, 

valorizar e estimular os seus contributos críticos na planificação de soluções; 

 

4. governância e participação, com a promoção de campanhas de auscultação pública através de 

abordagens bottom-up que visem fomentar a democracia participativa, o sentido de pertença e 

sentimento de identidade, que materializem o princípio de parceria e coresponsabilidade e que 

potenciem o espírito de grupo e ganhos sinérgicos entre atores com vista a um determinado fim, 

(acatando o adágio popular de que a “união faz a força”); 

 

5. ambiente e riscos naturais e tecnológicos, criar formalmente e formar uma equipa com incumbência 

de fiscalização ambiental no concelho, procurando não apenas fiscalizar ações que geram impactes 

negativos sobre os recursos (abordagem reativa), mas ainda avaliar preliminarmente situações que 

possam gerar “risco” para pessoas e bens (abordagem preventiva). 
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