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XIII.4.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A notícia explicativa que se apresenta tem como objetivo fundamental enquadrar a (re)delimitação da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) para o concelho de Silves no âmbito da revisão do PDM. No entanto, 

não constitui um ato isolado mas o resultado de vários momentos/fases de concertação prévia com 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) sobre princípios e opções 

metodológicas e respetivos resultados alcançados. A DRAP Algarve foi aliás um parceiro ativo neste 

processo desde o primeiro momento.  

 

Resta assim concretizar em jeito de síntese os princípios metodológicos e métodos de trabalho 

utilizados na delimitação da RAN, procurando-se elucidar sobre todas as fases do trabalho, com 

recurso a “exemplos-tipo”, suportados por figuras e esquemas das várias opções tomadas. 

 

 

 

XIII.4.2. QUADRO JURÍDICO DE REFERÊNCIA 

 

 

A RAN é numa restrição de utilidade pública de âmbito nacional cuja obrigatoriedade de delimitação 

decorre no previsto do RJIGT1, e especificamente no quadro do RJRAN2, que no artigo 11.º estabelece 

que as áreas que integram a RAN devem ser “obrigatoriamente identificadas a nível municipal nas 

plantas de condicionantes (…) dos planos municipais de ordenamento do território”. Acrescenta ainda 

no n.º 4 do artigo 13.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 14.º, que esta delimitação deve ocorrer no 

âmbito da elaboração, alteração ou revisão dos PMOT, competindo ao município proceder à sua 

delimitação. 

                                                 
1 DL 80/2015, de 14 de maio.  
2 DL 73/2009, de 31 de março. 
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XIII.4.3. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

 

 

A delimitação da RAN que se propõe desenvolveu-se em diversas fases e em estreita articulação com 

a DRAP Algarve que acompanhou ativa e continuamente a elaboração da proposta, como previsto nos 

n.os 2 e 4 do artigo 13.º do RJRAN. Seguiram-se também os pressupostos metodológicos que se 

sistematizam na figura XIII.4.1, utilizando para o efeito a RAN eficaz para o concelho, constante no 

Plano Diretor Municipal de Silves em vigor (PDM95)1, bem com as variáveis previstas no RJRAN, além 

de trabalho de campo e tratamento da informação em ambiente SIG.  

 

Como se constata na figura XIII.4.1, numa primeira fase, partindo de uma base formal estável (RAN 

eficaz), as diferentes bases cartográficas que constituem as variáveis que informam a RAN foram 

integradas e cruzadas, obtendo-se a RAN BRUTA.  

 

Esta delimitação inicial, porém, face a constrangimentos vários, decorrentes da cartografia de base 

utilizada (escalas heterogéneas, desatualizadas e processo de transposição analógico/digital) 

mostrou importantes desfasamentos posicionais e topológicos, identificando-se também ocorrências 

descontextualizadas temporalmente que não refletem a dinâmica territorial ocorrida em determinadas 

áreas. Deste trabalho resultou a identificação de três situações distintas, nomeadamente, áreas 

deslocadas e topologicamente incorretas, comprometidas ou em falta e “omissas” face à RAN 

eficaz. 

 

Perante a necessidade de proceder a acertos e utilizando a escala 1:10 000 como referência de 

trabalho, procedeu-se num segundo momento à compatibilização das bases cartográficas 

disponíveis (suas diferenças de base) e o território (sua dinâmica), definindo-se no geral, áreas a 

incluir ou a excluir da RAN eficaz. Nesta fase, por orientação com a DRAP Algarve, procedeu-se à 

justificação detalhada das principais manchas, obtendo-se a RAN PRELIMINAR.  

                                                 
1 RCM 161/95, de 4 de dezembro, na redação atual, após a adaptação ao PROT Algarve. 
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Figura XIII.4.1 

Modelo da delimitação da RAN 
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Por último, proceder-se-á à confrontação da proposta de RAN PRELIMINAR com os perímetros 

urbanos, espaços industriais e áreas de edificação dispersa em geral propostos em sede de 

ordenamento, previamente concertados com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve (CCDR Algarve), referenciando-se novas áreas a excluir e a incluir, definindo-se assim a 

proposta de RAN FINAL para o concelho de Silves.  

 

 

XIII.4.3.1. INTEGRAÇÃO E CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS 

 

Partindo da RAN eficaz (escala de base 1: 25 000), que consta na carta de condicionantes do PDM95, 

foram consideradas outras variáveis que decorrem do RJRAN que informam a RAN, i.e.: 

 

a. capacidade de uso A, B e Ch, previstas no n.º 2 do artigo 7.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º, 

constantes nas cartas de tipo e capacidade de uso do solo (CNROA, 1965, escala 1:25 000), 

disponibilizada pelo IHERA; 

b. áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares ou coluviais, de acordo com 

o estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º. Esta informação foi produzida internamente com 

recurso à carta geológica do Algarve (SGP, 1992, escala 1: 100 000, adaptada com trabalho de 

campo), e trabalho no domínio da geomorfologia aplicada, tendo-se utilizado a escala 1: 10 000 

como base de trabalho; 

 

Estas áreas integram as baixas aluvionares que ocorrem preferencialmente no norte do concelho 

(Serra de Silves), e.g., nos vales do Arade, Odelouca, Perna Seca, e Gavião) e coluviais, que 

correspondem essencialmente a depressões cársicas do Barrocal (áreas com solos profundos “terra 

rossa”, e.g., depressão de Tunes, Benaciate); 

 

c. áreas de integração específica que correspondem a investimentos com carácter duradouro no 

que concerne à capacidade produtiva do solo, ou outros investimentos específicos e estratégicos, 

como determina o artigo 9.º do RJRAN. Incluem-se neste caso, as áreas de aproveitamento 

Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão - perímetro de rega do Arade (AHSLP) e o perímetro 

de desenvolvimento Hidroagrícola do Barlavento Algarvio - Bloco de Benaciate (AHBA) 

disponibilizados pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). A estas 
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áreas são adicionadas grandes manchas afetas a grandes investimentos agrícolas ocupados por 

pomares de citrinos, consubstanciados no uso do solo de 2012, atualizado por fotointerpretação 

dos ortofotomapas de 2012 (1:10 000). 

 

Desta integração inicial (sobreposição de variáveis) resulta um primeiro nível de resultados, i.e., RAN 

Bruta. Esta sofreu posterior validação prosseguida através da confrontação de variáveis, 

considerando as distorções decorrentes do processo de transposição analógico-digital (da RAN 

eficaz), desatualização e diferentes escalas de base das bases cartográficas disponíveis (PDM95, 

cartografia de solos e capacidade de uso do CNROA principalmente) e as necessárias adaptações 

e generalizações daí decorrentes. 

 

 

XIII.4.3.2. COMPATIBILIDADE ENTRE CARTOGRAFIA E TERRITÓRIO 

 

Nesta fase, utilizando a escala 1: 10 000 como base de trabalho, constatou-se os seguintes 

constrangimentos: 

 

a.  acerto de áreas: necessidade em adaptar por fotointerpretação determinadas áreas que, 

por força dos erros posicionais decorrentes da base cartográfica do PDM95 e outras, se 

encontram “deslocadas” geográfica e topologicamente; 

 

b. áreas consideradas em falta que não estão incluídas na RAN eficaz, muito provavelmente 

devido às escalas de base e desatualização da cartografia de referência (necessidade de 

enquadrar novas áreas com potencial agrícola de acordo com o estabelecido no o artigo 9.º 

do RJRAN); 

 

c.  áreas incluídas na RAN em vigor ou passíveis de integrar a proposta de RAN, mas que por 

força de já se encontrarem comprometidas, não devem ser consideradas na proposta de 

RAN final e  portanto, deverão ser excluídas (decorrentes de erros associados à cartografia de 

base, designadamente da sua desatualização). 
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Em atenção aos elementos enunciados, em particular à alínea a., e com base no pressuposto basilar 

de generalização (que visa garantir a contiguidade de manchas, supressão de áreas residuais com 

vista a obter uniformidade e gerar ganhos de escala – princípio transversal a todo o processo), 

foram identificados quatro níveis de informação com diferentes ponderações que informam a proposta 

da RAN, i.e.: integração, exclusão, não inclusão ou manutenção. 

 

 

SOBRE AS ÁREAS INTEGRADAS NA RAN 

 

Áreas que não foram incluídas na RAN eficaz, mas onde, cumulativamente ou de forma isolada, 

ocorrem variáveis passíveis de integrar a proposta de RAN, como sejam as áreas com capacidade de 

solo do tipo A, B e Ch em falta, o perímetro de rega (AHSLP) atualizado (DGADR) e as bacias 

aluvionares e depressões cársicas decorrentes de trabalho de campo realizado.  

 

a. a figura XIII.4.2 ilustra solos com capacidade A, B e Ch coincidentes com a depressão cársica de 

Tunes não incluídos na RAN eficaz, preconizando-se agora a sua inclusão na RAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.4.2 

Capacidade de uso - depressão cársica 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Carta de Tipos de Solos 1: 25 000 (IHERA, 2002); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A RAN eficaz (a vermelho) não integra os espaços identificados a cor-de-rosa representativos de solos das classes A, B e Ch, 

coincidentes com a depressão cársica (polje) de Tunes.  
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b. outras áreas, permitem gerar contiguidade, forma e escala à mancha da RAN, por generalização 

cartográfica. As manchas residuais na RAN eficaz correspondem, na generalidade, a interstícios 

ocupados por pomares de citrinos em atividade (figuras XIII.4.3 e XIII.4.4). 

 

c. as baixas aluvionares, ocupadas por regadio, como no vale de Odelouca, (vd. fig. XIII.4.5) e não 

consideradas na RAN eficaz, devem ser integradas na nova proposta de RAN, fruto da dinâmica 

verificada nos últimos anos (projetos agrícolas relevantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.4.3 

Generalização cartográfica 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 

Nota: A RAN eficaz (a vermelho) surge no território de forma “espartilhada” gerando descontinuidades espaciais. A integração dos 
interstícios (manchas verdes) ocupados no geral por pomares de citrinos é fundamental para gerar contiguidade da mancha, permitindo 
assim, ganhar escala nas áreas a definir como RAN. 
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Figura XIII.4.4 

Áreas estratégicas – investimentos agrícolas em atividade 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A área representada a verde, apesar de não apresentar variáveis que determinem a obrigatoriedade da sua inclusão na RAN, 
deve ser integrada em função dos ganhos de escala que permite, numa área eminentemente agrícola, ocupada por importantes 
investimentos de regadio – pomares de citrinos, onde a edificação e outros usos ocorrem de forma residual. A proposta de RAN integra 
a RAN eficaz (a vermelho) e a RAN proposta (a verde). 

Figura XIII.4.5 

Vale de Odelouca (bacia aluvionar ocupada com pomares de citrinos) 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A RAN eficaz (a vermelho) não considerou parte substancial do Vale de Odelouca (a verde) onde ocorrem aluviões e onde o uso 
agrícola de regadio é dominante. 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 10 

 

SOBRE AS ÁREAS NÃO INCLUÍDAS NA RAN 

 

Correspondem a áreas excluídas ou áreas não consideradas previamente na RAN eficaz. Nestes 

casos, mesmo que as bases cartográficas evidenciem a ocorrência de variáveis que determinem a sua 

classificação como RAN, estas áreas não são uma vez mais incluídas, porque já se encontram 

comprometidas, por coincidirem com: 

 

a. perímetros urbanos formalmente estabelecidos e espaços edificados em geral. Neste caso, em 

Pêra, a variável capacidade de uso ocorre numa área urbana consolidada e previamente excluída da 

RAN eficaz (fig. XIII.4.6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. áreas “deslocadas” muito possivelmente devido às distorções decorrentes do processo de 

transposição analógico-digital e associadas à cartografia de base (escala e suporte analógico) utilizada 

na sua delimitação. Nestes casos, não obstante as dificuldades em identificar e transpor pontos de 

referência do formato analógico para o digital, foi possível promover algumas adaptações 

Figura XIII.4.6 

Áreas urbanas consolidadas 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Carta de Tipos de Solos 1: 25 000 (IHERA, 2002); PDM (CMS, 1995) 

Nota: A variável referente à capacidade de uso (a azul) ocorre sobre uma área urbana, pelo que a exclusão definida na RAN eficaz (a 
laranja) se mantém. Assim, esta variável, neste setor, não foi integrada. 
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cartográficas com o “reposicionamento” de manchas associadas a determinadas variáveis, com 

recurso ao processo de adaptação por justaposição ao relevo e fotointerpretação. A capacidade de 

uso A, B e Ch na serra de Silves ocorre, em geral, nos fundos de vale e não nos topos e nas vertentes 

caracterizadas por declives acentuados e solos “esqueléticos”, pelo que a adaptação, como ilustra a 

figura XIII.4.7, foi relativamente fácil, com recurso à altimetria e aos leitos de cheia, variáveis 

trabalhadas noutros contextos (e.g., Reserva Ecológica Nacional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. noutros casos, ocorrem manchas de RAN eficaz, de reduzida dimensão em áreas onde não se 

verificam variáveis que lhes confiram substância, como mostra a figura XIII.4.8, no topo e a “meia” 

vertente do Cerro do Penedo Grande em S. B. de Messines, em áreas declivosas onde ocorrem 

afloramentos de arenitos ocupados essencialmente por usos florestais de sobreiro e azinho. 

 

d. áreas ocupadas pelas albufeiras de Odelouca, Funcho e Arade, antes vales aluvionares com solos 

de capacidade A, B e Ch, mas agora submersos e sem vocação agrícola (fig. XIII.4.9). 

 

Figura XIII.4.7 

Áreas topologicamente deslocadas - capacidade de uso 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Carta de Tipos de Solos 1:25 000 (IHERA, 2002); Altimetria 1:10 000 
(CMS/DGT, 2018); PDM (CMS, 1995) 
Nota: Atente-se à relação estabelecida entre a capacidade de uso (manchas azuis) com as curvas de nível da altimetria (cor de rosa) 
que mostra o desfasamento parcial da variável capacidade de uso. 
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Figura XIII.4.8 

Áreas deslocadas - generalização 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Carta de Tipos de Solos 1: 25 000 (IHERA, 2002); Altimetria 1:10 000 
(CMS/DGT, 2018); PDM (CMS, 1995) 
Nota: As manchas identificadas a vermelho (RAN eficaz) ocorrem de forma descontínua num território eminentemente declivoso 

(curvas de nível a cor de rosa) e ocupado por floresta de sobreiro. 

Figura XIII.4.9 

Grandes albufeiras 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Carta de Tipos de Solos 1:25 000 (IHERA, 2002); Altimetria 1:10 000 
(CMS/DGT, 2018); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A variável referente à capacidade de uso (a azul) ocorre sobre o regolfo da albufeira, pelo que a exclusão definida na RAN eficaz 
(a laranja) se mantém. Assim, esta variável, neste setor, não foi integrada. 
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SOBRE AS ÁREAS EXCLUÍDAS DA RAN 

 

 

Constituem áreas incluídas na RAN eficaz e que devem ser excluídas, mesmo que estejam, em alguns 

casos, enquadradas por variáveis passíveis de constituírem RAN, em consequência de: 

 

a. erros decorrentes da escala de base utilizada (distorção de limites). Por forma a mitigar este 

desfasamento procedeu-se à adaptação de limites por fotointerpretação, tendo sido possível promover 

algumas adaptações cartográficas com o “reposicionamento” de manchas. Neste caso, como 

mostra a fig. XIII.4.10, no setor a NE de Silves (próximo do Enxerim), a RAN eficaz ocupa vastas áreas 

declivosas ocupadas por matos e estevais situados a “meia” vertente e nos topos da serra de Silves, 

onde não ocorrem variáveis que justifiquem a sua manutenção enquanto RAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.4.10 

Áreas deslocadas/distorção de limites 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Carta de Tipos de Solos 1: 25 000 (IHERA, 2002); PDM (CMS, 1995) 

Nota: A variável base referente à RAN eficaz (a vermelho) ocorre nos topos e a meia vertente da serra de Silves, evidenciando importantes 

desfasamentos posicionais, sugerindo-se o seu reposicionamento para o Vale da Ribeira do Enxerim (mancha laranja). 
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b. áreas edificadas (edificação dispersa), que no caso da fig. XIII.4.11 representam o alinhamento da 

EN 269, onde a área contígua localizada a Norte é dominada por edificação dispersa e carateriza-se 

por declives relativamente acentuados onde predominam terrenos pedregosos ocupados por matos e 

sem variáveis que justifiquem a sua manutenção na RAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. áreas predominantemente declivosas e pedregosas, ocupados por matos, sem ocorrência de 

variáveis RAN. Constituem áreas sem potencial para a prática agrícola – geralmente REN, como no 

caso do “canhão cársico” na ribeira de Alcantarilha (fig. XIII.4.12); 

 

 

 

 

Figura XIII.4.11 

Edificação dispersa em geral 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018); PDM (CMS, 1995) 

Nota: A área a vermelho, considerada na RAN eficaz traduz uma encosta declivosa, sem capacidade de uso, que se encontra ocupada por 
edificação dispersa e comprometida na base da vertente por infraestruturas diversas (caminho de ferro, estradas e caminhos em geral). 

Dadas as suas características, esta área foi retirada da proposta de RAN, a laranja. 
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ÁREAS MANTIDAS EM RAN 

 

Nestas áreas as variáveis que informam a RAN mantêm-se válidas, não se preconizando a sua 

exclusão. 

 

 

XIII.4.3.2.1. FUNDAMENTOS DA EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE GRANDES MANCHAS 

 

DAS ÁREAS INTEGRADAS 

 

A aplicação dos pressupostos metodológicos resultou na redefinição dos limites da RAN eficaz tendo-

se excluído ou incluído áreas de dimensões variadas (atente-se à figura XIII.4.30 e ao quadro XIII.4.1). 

Deste exercício, previamente concertado com a DRAP Algarve, considerou-se a fundamentação das 

grandes áreas a excluir e a incluir da RAN localizadas no barrocal e litoral, que se passa a enunciar 

Figura XIII.4.12 

Áreas declivosas – canhão cársico 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018); PDM (CMS, 1995) 

Nota: A variável base referente à RAN eficaz (a laranja) é coincidente com o canhão cársico da ribeira de Alcantarilha (atente-se à 
altimetria referenciada pelas curvas de nível cor de rosa), pelo que foi excluída da proposta. 
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em pormenor. Assim, para as grandes áreas a incluir na RAN, geralmente ocupadas por usos 

agrícolas, onde a ocupação humana é reduzida e que conferem escala à delimitação da RAN, foram 

identificadas os seguintes espaços: 

 

a. depressão de Tunes: área com elevada aptidão agrícola (capacidade de uso – solos A, B e Ch) que 

dá escala e contiguidade à mancha de RAN (cf. fig. XIII.4.2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. fundo da depressão do Benaciate, constituindo as áreas adjacentes ao Aproveitamento 

Hidroagrícola do Barlavento Algarvio – Bloco do Benaciate (AHBA), onde ocorrem investimentos 

agrícolas relevantes. Estas áreas dão escala à mancha de RAN e permitem otimizar, se necessário, o 

investimento já realizado na área envolvente do referido perímetro (vd. fig. XIII.4.14); 

 

 

 

Figura XIII.4.13 

Depressão de Tunes 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 

Nota: A área identificada a verde claro permite salvaguardar áreas estratégicas onde ocorrem variáveis que informam a RAN, gerando 
simultaneamente ganhos de escala pela agregação com a área adjacente. 
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c. vale do Arade e setor nascente da cidade de Silves. Nesta área optou-se por integrar um interstício 

existente no interior da AHSLP que se encontra ocupado por pomares de citrinos (vd. fig. XIII.4.15, n.º 

29). As restantes áreas incluídas (12, 24 e 32) encontram-se ocupadas substancialmente por atividades 

agrícolas e, no conjunto, permitem homogeneizar a mancha da RAN, conferindo-lhe escala (vd. fig. 

XIII.4.15). 

 

d. áreas agrícolas que se desenvolvem no setor ocidental do concelho, ao longo da EN 264 balizadas 

“grosso modo” entre S. B. Messines e Algoz (figs. XIII.4.16 e XIII.4.17). Enquadram áreas adjacentes 

ou interstícios da mancha de RAN eficaz, que apresentam usos do solo afetos a pomares de citrinos e 

agrícola de sequeiro. Estas áreas caraterizam-se pela reduzida ocupação humana, não se identificando 

grandes áreas de edificação dispersa ou aglomerados urbanos em geral, localizando-se aí os principais 

entrepostos de comércio de citrinos do concelho. 

 

 

Figura XIII.4.14 

Áreas incluídas. Fundo da depressão do Benaciate 

 

Fonte: Aproveitamento Hidroagrícola do Barlavento Algarvio – bloco Benaciate (DGADR, 2012); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 
0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 
Nota: As áreas referenciadas enquadram espaços com usos agrícolas dominantes que são contíguas ao perímetro hidroagrícola do 

Benaciate. Consistiram em áreas estratégicas para a ampliação do referido perímetro. 
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Figura XIII.4.16 

Áreas incluídas – Eixo EN 264 (Norte)  

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A integração dos interstícios e áreas adjacentes (manchas verdes claro) ocupados em geral por pomares de citrinos foram 
fundamentais para gerar contiguidade de manchas permitindo ganhar escala nas áreas a definir como RAN. 

Figura XIII.4.15 

Áreas incluídas – Vale do Arade e áreas adjacentes 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Perímetro de rega AHSLP (DGADR, 2012); PDM (CMS, 1995) 
Nota: As áreas referenciadas enquadram espaços com usos agrícolas dominantes que cumulativamente permitem obter ganhos de 

escala e, no caso específico do interstício identificado com o nº 29, potenciar o futuro desenvolvimento do AHSLP. 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. setor sul da cidade de Silves (fig. XIII.4.18), onde se desenvolvem espaços ocupados parcialmente 

por investimentos agrícolas (pomares de citrinos, regadio, estufas e vinha) que permitem a definição de 

uma mancha mais homogénea da RAN. 

 

f. áreas agrícolas localizadas no sul do concelho, a ocidente e a oriente de Pêra/Alcantarilha (figs. 

XIII.4.19 e XIII.4.20, respetivamente). Estas áreas correspondem a interstícios dispersos que não se 

encontram contidos na delimitação da RAN eficaz mas onde ocorrem usos predominantemente 

agrícolas (de regadio no primeiro caso e de sequeiro no segundo). A integração destas áreas permite 

uniformizar a mancha da RAN, sem que desse facto resulte prejuízo para a ocupação do solo nessas 

áreas (a ocupação urbana é residual). 

 

 

 

Figura XIII.4.17 

Áreas incluídas – Eixo EN 264 (Sul) 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 

Nota: A integração dos interstícios e áreas adjacentes (manchas verdes claro) ocupados em geral por atividades agrícolas foram 
fundamentais para gerar contiguidade de manchas, permitindo ganhar escala nas áreas RAN e integrar importantes investimentos 
agrícolas. 
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Figura XIII.4.18 

Áreas incluídas – Setor Sul da cidade de Silves 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 207) 
Nota: A integração dos interstícios e áreas adjacentes (manchas verdes claro) ocupados em geral por atividades agrícolas foram 
fundamentais para gerar contiguidade de manchas, permitindo ganhar escala nas áreas a definir como RAN e integrar importantes 

investimentos agrícolas (particularmente a delimitação 28). 

Figura XIII.4.19 

Áreas incluídas – Setor Ocidental (Alcantarilha/Pêra) 

   

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A integração dos interstícios e áreas adjacentes (manchas verdes claro) ocupados em geral por pomares de citrinos foram 
fundamentais para gerar contiguidade de manchas permitindo ganhar escala nas áreas a definir como RAN. 
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DAS ÁREAS EXCLUÍDAS 

 

Para as grandes áreas excluídas da RAN, contribuíram genericamente áreas 

comprometidas/edificadas (áreas de edificação dispersa e urbanas em geral), áreas com 

constrangimentos físicos/geomorfológicos relevantes (e.g., declives acentuados, afloramentos 

rochosos, canhões cársicos), áreas sem capacidade de uso relevante e onde ocorrem usos de solo 

muito específicos (matos e outros usos predominantemente florestais). Estes fatores, de forma isolada 

ou cumulativa e, adotando princípios de generalização, determinaram a exclusão de determinadas 

áreas da RAN, que se passa a designar: 

 

a. área envolvente a Tunes, um espaço onde a RAN eficaz coincide com o perímetro urbano atual e 

parte substancial ocorre em áreas de edificação dispersa, equipamentos e infraestruturas diversas, 

além de projetos de investimento estruturantes potenciais (vd. fig. XIII.4.21). 

 

Figura XIII.4.20 

Áreas incluídas – setor Oriental (Alcantarilha/Pera) 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A integração dos interstícios e áreas adjacentes (manchas verdes claro) ocupados em geral atividades agrícolas foram 
fundamentais para gerar contiguidade de manchas, permitindo ganhar escala nas áreas a definir como RAN. 
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b. setor sul da EN 124 entre Silves e S. B. Messines, onde se desenvolve uma área de edificação 

dispersa, ocorrendo também declives acentuados e afloramentos rochosos (vd. fig. XIII.4.22). A 

capacidade de uso e a atividade agrícola são pouco relevantes (pomares de sequeiro tradicionais 

abandonados); 

 

c. setor norte da EN 269 (eixo Silves/Algoz), correspondendo a uma área declivosa e pedregosa, com 

baixa capacidade de uso. O limite 42 integra uma estrutura linear de povoamento disperso onde 

ocorrem de forma intercalar perímetros urbanos. A delimitação 1 corresponde a um vale profundo e 

encaixado e com vertentes pedregosas sem atividade agrícola relevante (vd. fig. XIII.4.23); 

 

d. Setor SW da estação de Silves (fig. XIII.4.24) e setor SW de Algoz (fig. XIII.4.25). Trata-se de áreas 

com características morfológicas específicas (declives acentuados), onde ocorrem de forma 

intercalada; perímetros urbanos e industriais, infraestruturas diversas e áreas de edificação dispersa 

em geral. A capacidade de uso e atividade agrícola são incipientes (pomares de sequeiro tradicionais 

abandonados, intercalados com matos e pequenas bolsas florestais de sobreiro). 

Figura XIII.4.21 

Áreas excluídas – Tunes  

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos DGT, CAOP 2017) 
Nota: A variável referente à RAN eficaz (mancha amarela) ocorre em áreas comprometidas, tendo sido excluída, como sugere a 
mancha verde. 

(PDM 95) 
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Figura XIII.4.23 

Áreas excluídas – Setor Norte da EN 269 (eixo Silves/Algoz) 

     

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A área RAN eficaz (mancha amarela) traduz uma vertente declivosa, sem capacidade de uso, ocupada por perímetros urbanos e 
edificação dispersa, encontra-se ainda comprometida por infraestruturas diversas (caminho de ferro, estação de tratamento de águas, 
estradas e caminhos em geral). Dadas as suas características, excluiu-se da proposta de RAN como sugere a imagem. 

Figura XIII.4.22 

Áreas excluídas – Setor Sul da EN 124 (eixo Silves/S. B. Messines) 

 

 Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A área a amarelo considerada na RAN eficaz demostra uma insipiente capacidade de uso, num espaço predominantemente 

declivoso, de edificação dispersa, tendo sido redefinida na proposta de RAN, como sugere a imagem. 
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Figura XIII.4.24 

Áreas excluídas – Setor SW da Estação de Silves 

 

 Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A variável referente à RAN eficaz (mancha amarela) ocorre em áreas comprometidas, tendo sido excluída como se verifica na 
imagem, em que a mancha verde integra áreas com capacidade de uso (solos A, B, Ch) e usos agrícolas de regadio (pomares de 
citrinos, estufas e vinha que se desenvolvem a oeste e, arrozais a sudeste). 

 
Figura XIII.4.25 

Áreas excluídas – Setor Sudoeste de Algoz 

 

 Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (IGP, CAOP 2017) 
Nota: A variável referente à RAN eficaz (mancha amarela) ocorre em áreas comprometidas e morfologicamente adversas, tendo por 
esse motivo sido excluída, como sugere a mancha verde na imagem.  
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e. Calvos/Barrocal (vd. fig. XIII.4.26), Portela/Messines de Baixo (vd. fig. XIII.4.27) e Vendas (vd. fig. 

XIII.4.28). Estas são áreas declivosas e pedregosas, com baixa capacidade de uso e atividade agrícola 

insípida parcialmente ocupadas por edificação dispersa (delimitação 8 e 9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.4.26 

Áreas excluídas – Calvos/Barrocal 

 
 Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A variável referente à RAN eficaz (manchas amarela) ocorre de forma fragmentada em áreas de edificação dispersa, tendo sido 
excluída da proposta de RAN. 

Figura XIII.4.27 

Áreas excluídas – Portela/Messines de Baixo 

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015)PDM (CMS, 1995); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) 
Nota: A variável referente à RAN eficaz (manchas amarelas) ocorre em áreas comprometidas por perímetros urbanos e áreas de 
edificação dispersa, tendo sido excluídas da proposta. 
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DAS ÁREAS FINAIS 

 

Findos os acertos referenciados, o trabalho de redefinição da RAN consubstanciou uma redução de 

16% face à RAN eficaz (vd. quadro. XIII.4.1). Com 16 067 ha, a proposta de RAN (2020) ocupa 23,6% 

do território municipal, não obstante estarem as propostas de exclusão apresentadas no quadro XIII.4.2 

e que para já não serão contabilizadas. A maior parte da área de RAN localiza-se no barrocal numa 

área balizada a Sul da depressão periférica, coincidente grosso modo com a EN 124 e a área 

remanescente ocorre nos principais vales do setor norte do concelho como se verifica na fig. XIII.4.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.4.28 

Áreas excluídas – Santo Estevão 

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A variável referente à RAN eficaz (mancha amarela) ocorre numa área com uma morfologia muito específica (declivosa e 
pedregosa) tendo por esses motivos sido excluída da proposta.  

Quadro. XIII.4.1 

RAN (eficaz) vs RAN (proposta) 
 

  
Total 

(hectares) 
Variação 

95/19* 
Variação 
95/19 (%) 

 (%) 
território 

RAN Eficaz 
(1995) 

19 151  (-) (-) 28,2 

RAN 
Proposta 
(2020) 

16 067 (- 3084) (- 16) 23,6 
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XIII.4.4. ACERTOS FINAIS 

 

 

Do exercício prévio de avaliação elaborado, após validação pela DRAP Algarve (RAN Preliminar), 

procedeu-se à confrontação com a proposta de ordenamento (vd. fig. XIII.4.30) previamente 

concertada com a CCDR Algarve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A confrontação com os perímetros urbanos eficazes, nesta fase, decorre da identificação a montante 

de importantes desfasamentos posicionais associados ao processo de transposição analógico/digital. 

A mitigação dos referidos erros - aplicada com relativa segurança em determinadas variáveis menos 

complexas (e.g. capacidade de uso) e em determinados espaços específicos (e.g. informados pela 

Figura XIII.4.30 

Confrontação de Perímetros (PDM EFICAZ - 95vsPDM2G) 

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); PDM (CMS, 1995) 
Nota: A sobreposição da RAN preliminar com os novos perímetros urbanos permitirá em paralelo, corrigir os erros posicionais relativos aos 
perímetros eficazes de difícil referenciação (manchas sem trama) e ao mesmo tempo enquadrar a nova proposta de ordenamento (manchas azuis e 
roxas). Deste exercício surgiram novas áreas (residuais), a excluir, manter ou a integrar na RAN na proposta de RAN final (mancha laranja). 
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geomorfologia), implicaria nestes casos, um complexo e moroso processo de adaptação por 

interpretação, nem sempre possível. 

 

Com efeito, para estas áreas as referências espaciais a utilizar para a transposição do formato 

analógico para o digital (e.g., limites físicos, caminhos, construções em geral, relevo), por força da 

cartografia e escala de base utilizadas e da própria distorção do papel, não são na maioria dos casos 

percetíveis, gerando ilegibilidade gráfica, pelo que a sua utilização poderia comportar novos erros 

posicionais.  

 

Optou-se, deste modo, por uma posterior sobreposição da proposta da RAN Bruta com os perímetros 

propostos (que enquadram os perímetros atuais com os propostos) que, sem erros posicionais 

associados, enquadram estas áreas com exatidão posicional. Do exercício de sobreposição da RAN 

preliminar com a proposta de ordenamento que inclui os espaços urbanos e aglomerados rurais, 

e da concertação constante com a DRAP surgiu a proposta final de delimitação da RAN com as áreas a 

incluir e a excluir (propostas) que se deixam à consideração desta entidade (vd. fig. XIII.4.31 ft) e que 

se encontram resumidas no quadro XIII.4.2 e sistematizadas no quadro XIII.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro. XIII.4.2 

Áreas de exclusão e inclusão concertadas 
 

Nº ordem Designação Área (m2) Tipo 

1 Benafátima de Cima 2441,1 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

2 Palmeira 81917,5 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

3 Charrua 31424,1 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

4 Vale da Ameixoeira 136844,4 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

5 Abrutiais 125,6 Áreas concertadas - a manter em RAN 

6 Pedreiras 7481,3 Áreas concertadas - a manter em RAN 

6 Pedreiras 1289,1 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

6 Pedreiras 3794,7 A devolver à RAN 

7 Amorosa 50026,3 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

7 Amorosa 11819,5 A devolver à RAN 

8 Messines 2334,2 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

9 Cano 1654,0 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

9 Cano 1991,0 A devolver à RAN 

10 Corte 4604,0 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

10 Corte 5763,3 Áreas concertadas - a manter em RAN 

11 Combros 3566,4 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

11 Combros 897,1 A devolver à RAN 
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12 Portela de Messines 488356 Áreas concertadas - a manter em RAN 

13 Bouças- Messines 127584,8 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

14 Gregórios 2763,7 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

14 Gregórios 4061,5 A devolver à RAN 

15 Barrada da Fonte 1644,6 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

16 Baralha 3027,9 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

17 Baralha 2743,9 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

18 Baralha 4973,2 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

19 Canhestros 2257,8 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

20 Vendas Este 988,6 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

21 Corgo 5954,6 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

22 Nora 5870,3 Áreas concertadas - a manter em RAN 

22 Nora 4752,4 A devolver à RAN 

23 Mogas 10316,4 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

23 Mogas 5866,9 A devolver à RAN 

24 Filipes 5751,6 Áreas concertadas - a manter em RAN 

24 Filipes 2490,3 A devolver à RAN 

25 Charneca da Velha 4177,0 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

25 Charneca da Velha 3468,7 A devolver à RAN 

26 Benaciate N 2332,4 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

26 Benaciate N 863,5 A devolver à RAN 

27 Benaciate 3238,9 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

27 Benaciate 5322,0 A devolver à RAN 

28 Benaciate 1671,3 Áreas concertadas - a manter em RAN 

29 Benaciate Este 19809,8 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

30 Aroeira 2122,2 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

31 Joinal 1209,2 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

31 Joinal 6126,6 A devolver à RAN 

32 Calvos 732,6 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

32 Calvos 6489,2 A devolver à RAN 

33 Foral 4422,8 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

34 Ribeira Alta 1267,2 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

34 Ribeira Alta 2116,6 A devolver à RAN 

35 Aivados e Fontes 3216,7 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

36 Cerro do Bardo 9728,5 Áreas concertadas - a manter em RAN 

37 Fonte de Louseiros 1450,1 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

37 Fonte de Louseiros 2329,5 A devolver à RAN 

38 Tinhosas 15959,7 Áreas concertadas - a excluir da RAN 

39 Silves 43082,8 Áreas concertadas - a excluir da RAN 
39 Silves 1895,2 A devolver à RAN 

40 Figueirinha 22492,0 Áreas concertadas - a manter em RAN 
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41 Eira do Montinho 2223,3 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

42 Montes Grandes 12768,3 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

43 Poço Frito 10204,4 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

44 Papa Rala 14411,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

45 Pouca Farinha 12783,8 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

46 Ribeira Baixa 1105,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

47 Mesquita Este 8164,3 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

48 S. Lourenço Palmeiral 63273,8 Áreas concertadas – a manter em RAN 

49 Algoz 6696,7 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

50  Crazy World 24357,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

51 Aldeia de Tunes 1227,8 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

51 Aldeia de Tunes 7113,4 A devolver à RAN 

52 Torre de Baixo 91224,8 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

53 Taipas 49028,3 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

54 Algoz Sul 209509,0 Áreas concertadas – a manter em RAN 

55 Benagaia 65476,5 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

56 Benagaia 7636,1 A devolver à RAN 

57 Benagaia Norte 56178,8 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

58 Seixosa 43638,4 Áreas concertadas – a manter em RAN 

59 Sentieiras 77661,2 Áreas concertadas – a manter em RAN 

60 Benagaia Oeste 8659,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

61 Montes Raposos 49848,4 Áreas concertadas – a manter em RAN 

61 Montes Raposos 5257,7 A devolver à RAN 

62 Centieiras 8273,7 Áreas concertadas – a manter em RAN 

63 Boiças 2 9759,7 Áreas concertadas – a manter em RAN 

64 Fontes da Matosa 1162,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

64 Fontes da Matosa  6028,9 A devolver à RAN 

65 Vale de Lousas 15532,0 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

65 Vale de Lousas 8598,5 A devolver à RAN 

66 Pêra Norte 890,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

67 Boavista 79329,5 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

67 Boavista 211568,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

71 Pêra 27684,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

72 Pêra 14634,7 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

73 Canelas 5412,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

74 Canelas 3842,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

75 Caliços este 10513,4 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

76 Caliços 12795,1 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

77 Torre 13298,3 Áreas concertadas – a manter em RAN 

78 Quintão 27355,7 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

79 Canelas oeste 4047,6 Áreas concertadas – a excluir da RAN 
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80 Falacho 5000,3 Áreas concertadas – a manter em RAN 

81 Ribeiro Meirinho 65081,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

82 Azilheira 907,0 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

83 Barradas 1396,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

84 Poço Deão 1066,1 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

84 Poço Deão 3423,2 A devolver à RAN 

85 Frutas Mourinho 13659,3 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

86 Messines 24420,2 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

87 Palmeirinha 33618,4 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

88 Pêra 431,4 Áreas concertadas – a excluir da RAN 

88 Pêra 151,8 Áreas concertadas – a manter em RAN 
 

 

Outras áreas a devolver à RAN decorrentes  
da concertação 

Lavajo 40764,4 

A2 Combros 20826,92 

A2 Vale Figueira 11477,8 

A2 Lagar 7380,9 

A2 Pardieiros 2833,7 

A22 Rogel 2501,7 

A22 Cabanas 11773,4 

Alvaledes 2075,1 

Barranco Longo 4275,1 

Pocinho 2644,5 

Morgados 999,2 

Chaminé 1632,5 

Miões 3319,8 

Lapa 1631,0 

Calçada 1618,5 

Bairro do Furadouro 7283,2 

Portela de Messines 1041,94 

Fornalhas 1337,8 

Casas de Baixo 2052,0 

Messines de Baixo 2135,2 

Cordeiros de Messines 2956,7 

Vale Figueira 1742,1 

Foz do Ribeiro 5717,2 

Amendoais 7324,0 

Mouricão 1942,3 

Amendoeira 1421,1 

Castanheiro 6397,2 

Canelas 6997,8 

Messines 24420,2 
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XIII.4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta metodológica apresentada neste documento traduz a base de trabalho final para a 

delimitação da RAN, que de uma forma integrada procurar identificar as áreas mais adequadas ao uso 

agrícola, constituindo uma reserva estratégica para o concelho de Silves.  

 

Nesse sentido, as diferentes variáveis para a delimitação da RAN foram integradas numa primeira fase 

e, face a constrangimentos vários, decorrentes da cartografia de base, foram num segundo momento, 

sujeitas a procedimentos de acerto e validação que designamos de compatibilização cartográfica e 

territorial, ponderando nesse âmbito, a inclusão e exclusão de determinadas áreas. Neste complexo 

trabalho procurou-se referenciar áreas com efetiva capacidade de uso, com representatividade 

espacial (contiguidade e escala das manchas), reduzindo ou integrando interstícios e áreas 

adjacentes por generalização cartográfica.  

 

No geral, a RAN para o concelho de Silves, vê a sua área reduzida em cerca de 16%, mas com 

evidentes ganhos de escala e maior rigor, decorrentes da inclusão de áreas estratégicas e do 

reposicionamento de manchas. Outras áreas sobrantes, excluídas da proposta de RAN, enquadram 

outros espaços agrícolas que não sendo considerados estratégicos, devem ver a componente agrícola 

valorizada em sede de ordenamento. 

 

Quadro XIII.4.3 
Áreas totais concertadas 

Concertação Área (m2) Exclusões RAN 

Áreas concertadas - a excluir 1518509,6 1518509,6   

Áreas concertadas - a manter 535737,4   535737,4 

Áreas a devolver à RAN  276852   276852 

Totais 2 331 099 1 518 509,6 812 589,4 
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Considera-se pois que a proposta de RAN para o concelho de Silves está concluída e reúne as 

condições para se sujeitar à pronúncia formal da DRAP Algarve, prévia à reunião da Comissão de 

Acompanhamento, de forma a garantirmos a estabilização dos trabalhos e a preparação da proposta 

de plano. Isto, naturalmente, sem prejuízo de eventuais sugestões que a DRAP Algarve entenda 

relevantes e/ou de ajustes de pormenor que eventualmente possam resultar agora que estamos a 

finalizar as plantas de ordenamento e condicionantes. 
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SGP (1992) – Carta Geológica do Algarve, 1:100 000, folha 1. Serviço Geológico de Portugal, Lisboa. 
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XIII.5. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA REN
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XIII.5.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) consagrada no respetivo regime jurídico (RJREN)1 constitui, de 

acordo com o n.º 1 do artigo 2.º daquele, “uma estrutura biofísica que integra o conjunto de áreas 

que, pelo valor e sensibilidade ecológica ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 

são objeto de proteção especial”. O n.º 2 do mesmo artigo adianta ainda a REN constitui uma 

restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um 

conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as 

ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

 

O n.º 1 do artigo 9.º do RJREN, articulado com a alínea c), n.º 1 do artigo 97.º, consagra ainda que   

RJREN, em articulação com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)2, 

consagra ainda que delimitação desta restrição de utilidade pública é obrigatória. A delimitação, em 

concreto, por sua vez, assenta nos pressupostos do RJREN, bem como nas Orientações 

Estratégicas (OEREN)3. 

 

O município de Silves elabora assim a sua proposta de REN nos termos do RJREN, em simultâneo 

com a revisão do PDM, prosseguida no quadro do RJIGT, e materializada com base em cartografia 

vetorial (altimetria) à escala 1: 10 000 (CMS/DGT, 2018) e ortofotomapas 1: 10 000 (DGT, 2015), 

ambos georreferenciados, e suportada por um intenso trabalho de campo e auscultação das 

entidades tutelares e ainda apoiada pelas potencialidades de gestão e manipulação de informação 

geográfica conferidas pelos sistemas de informação geográfica. Tomou-se ainda em consideração a 

REN eficaz para o concelho4. 

 

Com a presente memória descritiva dá-se assim corpo à proposta da REN para o concelho de 

Silves, anotando as metodologias que estiveram na base da delimitação das diferentes tipologias. 

                                                 
1 DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redacção actual conferida pelo DL n.º 124/2019, de 28 de agosto. 
2 DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 
3 Estabelecidas através da RCM n.º 81/2012, de 3 de outubro, rectificada pela Declaração de Rectificação DR n.º 71/2012, de 30 de 
novembro, na redacção actual conferida pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de Setembro. 
4 Aprovada pela Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro. 
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XIII.5.2. NOTA METODOLÓGICA 

 

 

Como base metodológica para a delimitação da REN tomou-se em consideração, como é 

incontornável, o RJREN e as linhas orientadoras constantes das OEREN consagradas na RCM n.º 

81/2012, de 3 de outubro, rectificada pela Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de 

novembro, na redacção atual conferida pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de Setembro.  

 

No que respeita à apresentação das tipologias da REN recorreu-se essencialmente a levantamentos 

de campo e a consulta bibliográfica que permitiram sistematizar a informação e identificar os 

principais critérios para a delimitação das tipologias, seguindo as orientações definidas e segundo as 

quais as tipologias devem ser apresentadas numa sequência que deverá integrar: 

 

 

a. a definição (DL n.º 166/2008, de 22 e agosto, na atual redação)  

b. os critérios para a delimitação  

c. a metodologia (definida pelo Município ou consonante com as OE) 

d. as fontes de informação  

e. um cartograma da tipologia 

 

 

O processo de delimitação, incluindo a definição das metodologias de trabalho, decorreu de um forte 

trabalho de concertação e participação ativa da CCDR Algarve e APA/ARH Algarve. Desde logo se 

destacam as tipologias do litoral, no essencial cedidas pela APA/ARH Algarve, e os fortes 

contributos para a concretização dos limites das “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” 

(AEREHS), “Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos” (AEIPRA), sem 

prejuízo de outras tipologias, o caso da definição das “águas de transição e respectivos leitos, 

margens e faixas de protecção” ou ainda dos “cursos de água, leitos e margens (CALM), onde foi 

fundamental o alinhamento metológico, como aliás subjaz ao disposto no n.º 19 das OEREN. 

 

Neste contexto, procede-se assim à apresentação das tipologias da REN e metodologias utilizadas 

na delimitação, segundo os três grandes domínios territoriais, com as respetivas tipologias, 
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considerados no quadro do RJREN em articulação com as OEREN e que ocorrem no concelho de 

Silves, nomeadamente: 

 

1. AREAS DE PROTEÇÃO DO LITORAL 

Faixa marítima de proteção costeira; 

Praias; 

Dunas costeiras litorais; 

Arribas e respetivas faixas de proteção; 

Águas de transição e respectivos leitos, margens e faixas de proteção; 

 

 

2. ÁREAS RELEVANTES PARA A SUSTENTABILIDADE DO CICLO HIDROLÓGICO 

TERRESTRE 

Cursos de água e respectivos leitos e margens; 

Lagoas, lagos e respectivos leitos, margens e faixas de protecção; 

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, com os 

respectivos leitos, margens e faixas de protecção; 

Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos. 

 

 

3. ÁREAS DE PREVENÇÃO E RISCOS NATURAIS 

Zonas ameaçadas pelo mar; 

Zonas ameaçadas pelas cheias; 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; 

Áreas de instabilidade de vertentes. 

 

 

Abordar-se-ão seguidamente cada um destes domínios, e respetivas tipologias.  
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XIII.5.3. DOMÍNIOS TERRITORIAIS E TIPOLOGIAS DA REN EM SILVES 

 

 

XIII.5.3.1. ÁREAS DE PROTEÇÃO DO LITORAL 

 

O litoral, na definição de PEREIRA (2001), é “uma área onde interactuam processos marinhos e 

continentais, criando sistemas cujo equilíbrio depende das diversas combinações das condições 

naturais com as induzidas pela acção do homem”. Esta definição aborda o litoral de modo lato, não 

fazendo referências aos seus limites, que no caso da delimitação da REN são fundamentais, tendo 

em conta que se pretende delimitar formas ou unidades, que na maior parte dos casos se encontram 

interligadas. Assim, os limites de litoral dependem das formas em análise. 

 

A proteção dos sistemas litorais é vital, pelos fatores de proteção que lhes estão inerentes, mas 

também devido à pressão humana que atinge aí a sua maior expressão. A eficaz proteção do litoral 

garante a salvaguarda de pessoas e bens, a diminuição dos efeitos da erosão costeira e 

consequente recuo da linha de costa, promovendo a manutenção dos processos de dinâmica 

costeira (e.g., equilíbrio do sistema praia), mas também um meio de proteção contra os efeitos 

esperados das alterações climáticas (e.g., subida do nível do mar), tendo ainda a função de 

preservar habitats e recursos naturais.  

 

Todos estes elementos refletem a importância e potencialidades do litoral e dos seus sistemas 

interligados em equilíbrio, revelando que a integração em REN é de absoluto interesse. É, com este 

contexto que se delimitaram as várias tipologias que integram as “áreas de proteção do litoral” da 

REN, como adiante se concretizam os critérios e metodologias da delimitação. Abordaremos cada 

uma das tipologias isoladamente. 
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FAIXA MARÍTIMA DE PROTEÇÃO COSTEIRA 

 

DEFINIÇÃO 

 

A faixa marítima de proteção costeira (FMPC) compreende, nos termos do RJREN (Anexo I, 

secção I, alínea a)), “uma faixa ao longo de toda a costa marítima no sentido do oceano, 

correspondente à parte da zona nerítica com maior riqueza biológica, delimitada superiormente pela 

linha que limita o leito das águas do mar, ou pelo limite jusante das águas de transição e 

inferiormente pela batimétrica dos 30m”.  

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

De acordo com o n.º 1.1. da secção III das OEREN, e bem concertado com a APA/ARH Algarve, o 

limite superior da “faixa marítima de protecção costeira”, corresponde ao leito das águas do mar, 

definido superiormente pela Linha de Máxima Preia-Mar de Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE) e 

o seu limite inferior é definido pela batimétrica dos 30m (vd. fig. XIII.5.1). 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

A informação cartográfica para a delimitação da FMPC foi cedida pela APA/ARH Algarve. 
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CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.5.1 

Faixa marítima de proteção costeira 

 
 

Fonte: APA/ARH Algarve (2018/2019); Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, 

DGT/CMS, 2015) 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

43 

PRAIAS 

 

DEFINIÇÃO 

 

As “praias”, nos termos do RJREN (Anexo I, secção I, alínea b)), são “formas de acumulação de 

sedimentos não consolidados, geralmente de areia ou cascalho, compreendendo um domínio 

emerso que corresponde à área sujeita à influência das marés e ainda à porção geralmente emersa 

com indícios do mais extenso sintoma de actividade do espraio das ondas ou de galgamento durante 

episódios de temporal, bem como um domínio submerso, que se estende até à profundidade de 

fecho e que corresponde à área onde, devido à influência das ondas e marés, se processa a deriva 

litoral e o transporte de sedimentos e onde ocorrem alterações morfológicas significativas nos fundos 

proximais”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

Os critérios para a delimitação da “praia” decorreram, de acordo com o estabelecido no RJREN e 

OEREN. Assim, na ausência da LMPMAVE, optou-se por utilizar a linha limite do leito das águas do 

mar para a definição do limite superior (correspondente ao limite superior da LMPMAVE), 

correspondendo o limite inferior à batimétrica dos 8m, cf. a alínea a) do n.º 1.2. da secção III das 

OEREN. A informação foi cedida pela APA/ARH Algarve.  

 

METODOLOGIA  

 

A praia foi delimitada em concertação e com a utilização da cartografia cedida pela APA/ARH 

Algarve, sendo que: 

 

1. o limite superior corresponde linha limite do leito das águas do mar (equivalente, no caso, à 

LMPMAVE) em duas situações distintas (vd. ponto 1.2 das OEREN): 

 

a. em praias delimitadas por dunas, o limite do leito das águas do mar coincide com a base da 

duna frontal; 
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b. em praias delimitadas por arribas, o limite do leito das águas do mar coincide com a base da 

arriba; 

 

2. o limite inferior corresponde à batimétrica dos 8m, sobrepondo-se parcialmente com a Faixa 

marítima de protecção costeira (vd. fig. XIII.5.2). 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

A delimitação da “praia” decorreu em concertação e com base em informação cedida pela APA/ARH 

Algarve; 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.5.2 

Praia 

 
 

Fonte: APA/ARH Algarve (2018/2019); Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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DUNAS COSTEIRAS LITORAIS 

 

DEFINIÇÃO 

 

De acordo com MOREIRA (1984), em alinhamento com o n.º 1, da alínea g), da secção I do RJREN, 

as “dunas” são “formas de acumulação eólica de areias marinhas”, devendo, segundo o ponto 1.7 

das OEREN, ser “divididas em duas classes distintas”, nomeadamente, “dunas costeiras litorais e 

dunas costeiras interiores”. No concelho, existem apenas as “dunas costeiras litorais”.  

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

Para a delimitação das “dunas costeiras litorais” no concelho de Silves, teve-se por base como base 

o esquema de MOREIRA (1984) relativo à sucessão morfo-ecológica das dunas litorais, que facilita a 

identificação dos limites das dunas (vd. fig. XIII.5.3), tendo-se incontornavelmente seguido as 

orientações que constam no ponto 1.7. das OEREN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

Para a delimitação das dunas costeiras, inspirando-nos em MOREIRA (1984) e no definido pelas 

OEREN, foi fundamental uma base de concertação com a competente APA/ARH Algarve, sobretudo 

no que concerne à definição concreta dos limites interiores, em particular no setor poente da praia 

grande. Contudo, de um modo geral, a metodologia assentou em critérios geomorfológicos e morfo-

ecológicos (vd. fig. XIII.5.3), tendo por referência os ortofotomapas e reconhecimento de campo.  

Fig. XIII.5.3 

Esboço da sucessão morfo-ecológica e da estabilidade das dunas litorais 

 
 
 

                                 Nível médio das águas do mar        1. Limite exterior (lado do mar) da duna costeira   2.Limite interior  da duna   
 

Fonte: MOREIRA (1984, adaptado) 

1 2 
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Com base nesta metodologia, delimitou-se com todo o rigor o limite exterior das dunas (do lado do 

mar) - tarefa facilitada pela base da escarpa de erosão entalhada no cordão dunar por acção da 

ondulação, cf. ponto 1.7 das OEREN (coincidente com a LMPMAVE e limite superior da praia), e o 

limite interior, correspondente ao sector interior máximo (do lado da terra) natural alcançado pelas 

areias eólicas (vd. fig. XIII.5.4). De acordo com MOREIRA (1984) o limite interior do cordão dunar 

corresponderá ao limite da duna cinzenta. 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

APA/ARH Algarve 

Cartografia Geomorfológica; 

Ortofotomapas, 1: 10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 

Levantamentos de campo 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.5.4 

Dunas Costeiras Litorais 

 
Fonte: APA/ARH do Algarve; Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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ARRIBAS E RESPETIVAS FAIXAS DE PROTEÇÃO 

 

DEFINIÇÃO 

 

De acordo com a alínea h), n.º 1 da Secção I do ANEXO I do RJREN, uma “arriba” é uma “forma 

particular de vertente costeira abrupta ou com declive elevado, em regra talhada em materiais 

coerentes pela acção conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, continentais e biológicos”. 

Adianta o ponto 1.8 das OEREN, que se considera “arriba todo o conjunto compreendido entre a 

base (…) e a crista ou rebordo superior da arriba”, sendo este correspondente “à linha material izada 

pela rotura de declive que marca a transição entre a parte superior da fachada exposta cin declive 

acentuado (…). 

 

A “faixa de proteção das arribas”, por sua vez,  segundo a alínea h), n.º 2 da Secção I do ANEXO I 

do RJREN, “devem ser delimitadas a partir do rebordo superior, para o lado de terra, e da base da 

arriba, para o lado do mar, tendo em consideração as suas características geológicas, a salvaguarda 

da estabilidade da arriba, as áreas mais susceptíveis a movimentos de massa de vertentes, incluindo 

desabamentos ou queda de blocos, a prevenção de riscos e a segurança de pessoas e bens e, 

ainda, o seu interesse cénico”. Em articulação com aquele, acrescenta o o ponot 1.8 das OEREN, 

que as faixas de proteção das arribas “incluem uma faixa delimitada a partir do rebordo superior, 

para o lado da terra, e uma faixa delimitada a partir da base, para o lado do mar”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

Os critérios para a delimitação das arribas, nomeadamente do rebordo superior destas, cf. 

consagrado pelo ponto 1.8 das OEREN, constam da Portaria n.º 204/2016, de 25 de julho, publicada 

em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 9.º da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos 

(LTRH)1. No caso de Silves a delimitação das arribas decorreu da utilização da informação cedida 

pela APA/ARH Algarve, relativa à linha limite do leito das águas do mar (correspondente à 

LMPMAVE), que delimita a base da arriba, e à crista da arriba (ou rebordo superior), tendo também 

sido fundamental uma base de concertação entre as partes em face de dúvidas relacionadas com a 

informação cedida por aquela entidade. 

                                                 
1 Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na redação atual conferida pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto. 
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Em concreto, as faixas de proteção das arribas assumidas, correspondem às faixas de 

salvaguarda para terra em litoral de arriba, de nível I e II, constantes do POC OV (vd. fig. XIII.5.5). 

 

METODOLOGIA  

 

As arribas delimitadas em sede do PDM de Silves correspondem à linha limite do leito das águas do 

mar (correspondente à LMPMAVE), para a base da arriba, e a crista da arriba o rebordo superior, 

ambos cedidos pela APA/ARH Algarve, e ponderados e concertados com base no em levantamentos 

de campo de geomofologia aplicada, de modo a que fosse garantida a interligação dos sistemas 

arriba-praia e praia-arriba-duna, e considerando as suas características geológicas, a salvaguarda 

da estabilidade da arriba, as áreas mais suscetíveis a movimentos de massa e ainda o seu interesse 

cénico (vd. fig. XIII.5.5).  

 

As faixas de proteção das arribas correspondem também à informação remetida pela APA/ARH 

Algarve e que corresponde às faixas de salvaguarda para terra em litoral de arriba, de nível I e II, 

delimitadas no âmbito do POC OV (vd. fig. XIII.5.5). 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

APA/ARH do Algarve 

Cartografia geomorfológica; 

Levantamentos de campo; 

Ortofotomapas, 1: 10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 
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CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGUAS DE TRANSIÇÃO, RESPETIVOS LEITOS E MARGENS E FAIXAS DE PROTEÇÃO 

 

DEFINIÇÃO 

 

De acordo com a alínea j) n.º 1 da Secção I do ANEXO I do RJREN, as águas de transição são “as 

águas superficiais na proximidade das fozes de rios, parcialmente salgadas em resultado da 

proximidade de águas costeiras mas que são também significativamente influenciadas por cursos de 

água doce, correspondendo as respetivas margens e faixas de proteção às áreas envolventes ao 

plano de água que asseguram a dinâmica dos processos físicos e biológicos associados a estes 

Figura XIII.5.5 

Arribas e respetivas faixas de proteção 

 
 

Fonte: APA/ARH do Algarve; Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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interfaces flúvio-marinho”. Nestas, adianta o n.º 2, da alínea j), incluem-se “as lagunas e zonas 

húmidas adjacentes (…)”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

De acordo com o n.º 3 da alínea j) da Secção I do ANEXO I do RJREN, em conjugação com o ponto 

1.10 das OEREN, as águas de transição são delimitadas a montante, pelo local até onde se 

verifique a influência da propagação física da maré salina e, a jusante, por critérios morfológicos 

(…)”. Sustenta o ponto 1.10 das OEREN, que os “limites laterais”, ou seja, o “leito das águas de 

transição” correspondem à LMPMAVE, sendo o limite jusante “materializado pelo alinhamento de 

cabos, promontórios, restingas (…)”, devido ser englobado nestas as lagunas e zonas húmidas 

adjacentes (“lagoas costeiras”). Acrescenta ainda a Portaria n.º 204/2016, de 25 de julho, na alínea 

a), do n.º 5 da parte A do Anexo, onde se refere que “em águas navegáveis ou flutuáveis, o limite 

do leito é definido (…) nos troços sujeitos à influência das marés, pela LMPMAVE definida em 

condições de cheias médias”. 

 

Por sua vez, a delimitação das faixas de proteção das águas de transição partem da LMPMAVE 

(limite do leito das águas de transição), com a largura mínima de 100m. As faixas de proteção das 

águas de transição, incluem as margens com 50m, 30m ou 10m, cf. respeitem a águas navegáveis 

ou flutuáveis, ou águas não navegáveis nem flutuáveis, respetivamente. 

 

METODOLOGIA  

 

Para a delimitação das águas de transição, no concelho de Silves, foi utilizada a informação 

proveniente da APA/ARH Algarve, com a orientação expressa de assumir o setor montante na ponte 

medieval de Silves, na Ribeira do Odelouca, na ponte com o mesmo nome e na Rib.ª do Falacho, 

sensivelmente junto da ETAR (vd. fig. XIII.5.6). 

 

A margem das águas de transição tem uma largura de 50m, medidos a partir do limite do leito das 

águas de transição, em respeito pela LTRH em toda a sua extensão, com exceção do troço jusante 

do Barranco da Caixa de Água, no sector poente da cidade de Silves, que, por não ser navegável 

nem flutuável, embora sujeito a marés, tem uma margem de 10m (vd. fig. XIII.5.6). 
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A faixa de proteção das águas de transição foi definida a partir do limite do leito das águas de 

transição, integrando assim a margem, numa extensão de 100m, medidos e representados num 

espaço isotrópico (na horizontal, sem atender ao fator altimétrico), dando cumprimento ao disposto 

nas OEREN (ponto 1.10) (vd. fig. XIII.5.6). Contudo, considerando a morfologia e encaixe dos leitos 

e do vale subjacente, a faixa de transição deverá ser aferida caso a caso. 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

APA/ARH do Algarve; 

Levantamentos de campo; 

Ortofotomapas, 1: 10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 

Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018). 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.5.6 

Águas de transição, respetivos leitos, margens e faixas de proteção 

 
 

Fonte: APA/ARH do Algarve; Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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XIII.5.3.2. ÁREAS RELEVANTES PARA A SUSTENTABILIDADE DO CICLO 

HIDROLÓGICO (ARSCH) 

 

As tipologias integradas neste domínio territorial consistem nas áreas fundamentais do ramo 

terrestre do ciclo da água, constituindo reservas de água ou meios para a recarga dessas reservas 

(superficiais e subterrâneas), de onde decorre a sua importância para o abastecimento público, para 

as atividades económicas e, de um modo geral, para a manutenção e sustentabilidade de alguns 

ecossistemas. Das ARSCH fazem parte: 

 

1. os cursos de água e respectivos leitos e margens; 

2. lagoas, lagos e respectivos leitos, margens e faixas de protecção; 

3. Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, bem como os 

respectivos leitos, margens e faixas de protecção; 

4. áreas estratégias de infiltração e de protecção e recarga de aquíferos (AEIPRA) 

 

 

CURSOS DE ÁGUA E RESPETIVOS LEITOS E MARGENS (CALM) 

 

DEFINIÇÃO 

 

De acordo com o n.º 1 da alínea a), Secção II do ANEXO I do RJREN “os leitos dos cursos de 

água correspondem ao terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades, neles se incluindo os mouchões, os lodeiros e os 

areais nele formados por deposição aluvial”. As margens, por sua vez, de acordo com o n.º 2 

(idem.), “correspondem a uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das 

águas, com largura legalmente estabelecida, nelas se incluindo as praias fluviais”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

De acordo com o estabelecido no n.º 2.1 das OEREN, os cursos de água que devem integrar a REN 

são os que drenam bacias hidrográficas com pelo menos 3,5km2. As suas margens, que podem 
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tomar a largura de 50m, 30m ou 10m, cf. correspondam a águas navegáveis ou flutuáveis, ou águas 

não navegáveis nem flutuáveis. A projeção da largura da margem conta-se a partir da linha limite 

do leito do curso de água (cf. a definição que consta no n.º 1 da alínea a), Secção II do ANEXO I).    

 

 

METODOLOGIA 

 

A delimitação dos cursos de água no concelho de Silves partiu da rede hidrográfica da cartografia 

de base da revisão do PDM, em formato vectorial (nível relativo à planimetria), à escala 1:10 000, na 

qual se delimitaram bacias hidrográficas com área de escoamento igual ou superior a 3,5 km2, como 

definido no ponto 2.1 das OEREN. A rede hidrográfica foi completada com os cursos de água onde 

ocorrem “zonas ameaçadas pelas cheias” ou “zonas inundáveis” (cf. definido pela alínea c), da 

secção III do RJREN alinhado com o ponto 3.3 das OEREN, e cuja análise foi prosseguida no cap. 

XIII.5.3.3 deste relatório metodológico), embora em bacias com área inferior aquela.  

 

Dessa delimitação resultou uma rede hidrográfica com os principais cursos de água do concelho, a 

assumirem-se como “área/polígono” enquanto elemento gráfico de representação sempre que os 

leitos apresentavam expressão no terreno, à escala utilizada, com continuidade para jusante a partir 

do ponto em que tal acontece. Contam-se, o Rio Arade, ou a Rib.ª de Odelouca, as Ribeiras da 

Perna Seca, Falacho, Enxerim ou Alcantarilha, e alguns dos seus tributários, como se pode observar 

no cartograma (fig. XIII.5.7). A restante rede hidrográfica foi representada em linha, embora se 

reporte sempre a um leito de curso de água. 

 

A delimitação da respetiva margem foi efetuada a partir da projeção de uma linha com afastamento 

(largura) de 50m para medidos para cada lado da linha do leito dos cursos de água (ou troços 

finais destes) com influência das marés, i.e., Ribeiras do Falacho, Odelouca e Rio Arade, e com uma 

linha com distância (largura) de 10m medidos a partir da linha do leito dos restantes cursos de água, 

não navegáveis nem flutuáveis (fig. XIII.5.7).  

 

Por razões de gestão, e por orientação da APA/ARH Algarve, o leito dos cursos de água “ligaram” 

aos limites das águas de transição (leito da águas do mar), e ligam também aos leitos das albufeiras 
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e das lagoas. Por sua vez, as margens dos cursos de água foram “ligados” à margem das águas de 

transição, à margem das albufeiras e à margem das lagoas. 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018) 

Ortofotomapas, 1: 10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 

 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.5.7 

Cursos de água, respetivos leitos e margens 
 

 
 

Fonte: Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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LAGOAS, LAGOS E RESPETIVOS LEITOS, MARGENS FAIXAS DE PROTEÇÃO 

 

DEFINIÇÃO 

 

De acordo com o n.º 1 da alínea b), Secção II do ANEXO I do RJREN “os lagos e as lagoas são 

meios hídricos lênticos superficiais interiores, correspondendo as respetivas margens e faixas de 

protecção às áreas envolventes ao plano de água que asseguram a dinâmica dos processos físicos 

e biológicos associados à interface terra-água, nelas se incluindo as praias fluviais". A sua 

delimitação, cf. o n.º 2 da alínea b) (idem.) em conjugação com o ponto 2.2 das OEREN, deve 

corresponder (…) [ao] ao plano de água que se forma em situação de cheia máxima, associada à 

cheia correspondente ao período de retorno de 100 anos ou plano de água que se forma em 

situação da maior cheia conhecida, determinado pela existência de marcas no terreno ou de registos 

das maiores cheias conhecidas”, dando-se prioridade ao que maior amplitude apresentar. 

 

As margens das lagoas são as definidas tendo por base o disposto na LTRH, podendo tomar a 

largura de 50m, 30m ou 10m, cf. correspondam, respetivamente, a águas navegáveis ou flutuáveis 

sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, restantes águas navegáveis ou 

flutuáveis, ou águas não navegáveis nem flutuáveis. 

 

As faixas de proteção, por seu lado, como decorre do ponto 2.2 das OEREN, correspondendo a 

uma faixa com 100m de largura, contada a partir da linha limite do leito das águas do mar (igual à 

LMPMAVE). 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

A delimitação das lagoas deve ter por base o leito das águas do mar, sendo as margens 

correspondentes a uma largura projetada a partir da linha limite, de 50, 30 ou 10m, consoante sejam 

águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, 

restantes águas navegáveis ou flutuáveis, ou águas não navegáveis nem flutuáveis. As faixas de 

protecção das lagoas devem obedecer ao disposto no ponto 2.2 das OEREN. 
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METODOLOGIA  

 

A delimitação das lagoas foi efetuada tendo por base a informação cedida pela competente 

APA/ARH Algarve, e que se baseou na definição do leito das águas do mar, sendo as margens 

correspondentes a uma largura projetada a partir da linha limite, de 50, 30 ou 10m, consoante sejam 

águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, 

restantes águas navegáveis ou flutuáveis, ou águas não navegáveis nem flutuáveis. as faixas de 

protecção das lagoas obedecem ao disposto nas OEREN. 

 

As lagoas foram delimitadas tendo por base o leito das águas do mar definido pela competente 

APA/ARH Algarve. As margens das lagoas, sendo estas assumidas como “restantes águas 

navegáveis ou flutuáveis de acordo com a LTRH, foram definidas com a largura, contada a partir do 

leito das águas do mar, de 30m. Para as faixas de proteção das lagoas assumiu-se o valor de 

referência definido nas OEREN, de 100m, medidos na horizontal, a partir do leito das lagoas, 

englobando desse modo as margens (vd. fig. XIII.5.8). 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2017) 

Ortofotomapas, 1: 10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); 
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CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBUFEIRAS QUE CONTRIBUAM PARA A CONETIVIDADE E COERÊNCIA ECOLÓGICA DA 

REN, COM OS RESPETIVOS LEITOS, MARGENS E FAIXAS DE PROTEÇÃO 

 

DEFINIÇÃO 

 

De acordo com o n.º 1,  alínea c), da Secção II, do ANEXO I do RJREN “a albufeira corresponde à 

totalidade do volume de água retido pela barragem, em cada movimento, cuja cota altimétrica 

máxima iguala o nível pleno de armazenamento, incluindo o respectivo leito, correspondendo as 

respectivas margens e faixas de proteção as áreas envolventes ao plano de água que asseguram 

Figura XIII.5.8 

Lagoas e respetivos leitos, margens e faixas de proteção 

 
 

Fonte: Limites administrativos (DGT, CAOP 2018); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/DGT, 2015) 
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a dinâmica dos processos físicos e biológicos associados à interface terra-água, incluindo as praias 

fluviais”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

O leito das albufeiras de águas públicas, classificadas nos termos da Portaria n.º 522/2009, de 15 

de maio, corresponde, cf. definido no n.º 2 da alínea c) da Secção II, do ANEXO I do RJREN, em 

conjugação com o ponto 2.3 das OEREN, ao plano de água até à cota do nível de pleno 

armazenamento (NPA). As margens delimitadas correspondem às margens definidas na LTRH. As 

faixas de proteção das albufeiras delimitam-se a partir do NPA, respeitando o estipulado no ponto 

2.3 das OEREN, ou seja, assumindo sempre 100m como largura mínima. 

 

METODOLOGIA 

 

Para as albufeiras que ocorrem no concelho de Silves, os leitos (limites da albufeira) foram 

disponibilizados pelo INAG, correspondendo aos limites dos Planos de Ordenamento das Albufeiras 

de Águas Públicas (POAAP) em vigor (vd. fig. XIII.5.9).  

 

As margens das albufeiras, à semelhança do que se verificou para as lagoas, são de 30m, de 

acordo com a LTRH, correspondendo as águas flutuáveis. As faixas de proteção assumem uma 

largura de 100 medidos na horizontal e contados a partir do NPA (vd. fig. XIII.5.9), aliás, cf. os 

respetivos POAAP.  

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

POAAP em vigor (POAAP do Funcho e Arade e POAAP de Odelouca). 
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CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DE AQUÍFEROS 

(AEIPRA) 

 

DEFINIÇÃO 

 

Nos termos do n.º 1 da alínea d), Secção II, do Anexo I do RJREN, as AEIPRA “são as áreas 

geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à 

morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e à recarga 

natural dos aquíferos, bem como as áreas localizadas na zona montante das bacias hidrográficas 

Figura XIII.5.9 

Albufeiras, respetivos leitos, margens e faixas de proteção 

 
 

Fonte: Albufeiras de Águas Publicas (INAG/ARH, 2011); Limites administrativos (DGT, CAOP 2018); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, 

DGT/CMS, 2015) 
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que asseguram a receção das águas da precipitação e potenciam a sua infiltração e 

encaminhamento na rede hidrográfica e que no seu conjunto se revestem de particular interesse na 

salvaguarda da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou 

deterioração”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

Nos termos do ponto 2.4 das OEREN, as AEIPRA devem ser delimitadas considerando os sistemas 

identificados na alínea a) a e) daquele ponto, designadamente: 

 

1. os sistema aquíferos de água subterrânea, de acordo com o definido no artigo 4.º da Lei da Água; 

2. outros sistemas identificados em estudos técnico-científicos validados que sejam produtivos e 

economicamente exploráveis; 

3. as aluviões; 

4. outras formações hidrogeológicas indiferenciadas; 

5. áreas que assegurem as condições naturais de apanhamento e infiltração das águas pluviais, com 

repercussões no regime dos cursos de água, ou seja, as cabeceiras das linhas de água. 

 

No concelho de Silves, em face da informação disponível e conhecimento adquirido, há a delimitar 

em termos de AEIPRA (fig. XIII.5.10), designadamente: 

 

1. os sistema aquíferos; 

2. as aluviões; 

3. as cabeceiras das linhas de água. 

 

1. SOBRE A DELIMITAÇÃO DOS SISTEMAS DOS AQUÍFEROS 

 

METODOLOGIA 

 

No concelho de Silves observam-se três massas de água subterrânea a considerar na delimitação 

das AEIPRA, que compreendem o: 

1. aquífero Querença-Silves (M5), de tipo cársico; 
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2. aquífero Ferragudo-Albufeira (M4), de tipo cársico; 

3. aquífero Albufeira-Ribeira de Quarteira (M6), de tipo cársico. 

 

Contudo, em alinhamento com o que é definido no ponto 2.4 das OEREN, em face da ausência de 

modelos de hidrodinâmica subterrânea relativos a estes aquíferos, “a delimitação faz-se 

provisoriamente e em substituição com base no conceito de vulnerabilidade à poluição, a partir de 

índices que têm em conta o tipo de aquífero”, ou seja, cársico, poroso ou fissurado. Nestes termos, 

considerou-se da existência, no concelho de Silves, de um aquífero cársico e como tal optou-se por 

utilizar o Índice de Vulnerabilidade EPIK - Índice EPIK - para a modelação das áreas vulneráveis à 

poluição. 

 

Trata-se, no essencial, de um modelo que resulta da ponderação de variáveis (um modelo de 

scores) de onde decorre que a cada parâmetro é atribuído um valor de cálculo, sendo que dentro de 

cada parâmetro há fatores de ponderação com valores atribuídos. O Índice baseia-se em quatro 

parâmetros: epicarso (E), cobertura de protecção (P), condições de infiltração (I) e grau de 

desenvolvimento da rede cársica (K) e traduz-se na seguinte fórmula: 

 

 

 

Relativamente ao “epicarso”, pretende-se caraterizar os aspetos da morfologia cársica, como a 

existência de modelado cársico bem desenvolvido (e.g., dolinas, sumidouros ou afloramentos 

rochosos muito fracturados), áreas moderadamente carsificadas e áreas sem modelado cársico, 

sendo valorizadas as áreas em que a morfologia é mais desenvolvida (vd. quadro XIII.5.1). 

Consideraram-se os valores 1 e 3. 

 
Quadro XIII.5.1. Parâmetro E. Classificação com base nos aspetos da geomorfologia cársica 

Epicarso Aspetos da geomorfologia cársica Classificação 

E1 Sumidouros, dolinas, afloramentos muito fraturados 1 

E2  Zonas intermediárias no alinhamento de dolinas, vales secos, afloramentos com fracturação 
média. 

3 

E3  Ausência 4 

Fonte: OEREN 
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No que respeita à “cobertura de proteção”, pretende-se verificar a espessura de solo acima do 

aquífero, sendo que se valoriza a maior espessura de solo para a infiltração e, deste modo, uma vez 

que quando menor a espessura, maior a vulnerabilidade à poluição (vd. quadro XII.5.2). Embora não 

existam dados acerca da profundidade dos solos, considerou-se aplicar o modelo com base nos 

tipos de solos e no conhecimento do território. Assim utilizaram-se no cálculo as classes 1 (para 

afloramentos rochosos), 2 (para a maior parte da área do aquífero) e 3 (para os principais terraços 

de cobertura). 

 
Quadro XIII.5.2. Parâmetro P. Classificação com base na espessura da cobertura de protecção 

Cobertura de proteção Espessura do solo acima do aquífero cársico Classificação 

P1   0 cm -20 cm 1 

P2 20 cm -100 cm 2 

P3 1 m -8 m 3 

P4 > 8m 4 

Fonte: OEREN 
 

O parâmetro “condições de infiltração” analisa a existência de cursos de água que alimentem 

sumidouros ou dolinas, cruzando também o declive e a ocupação do solo, determinando os 

melhores locais para a infiltração (vd. quadro XII.5.3). Na análise ao parâmetro I foram utilizadas 

todas as classes, de 1 a 4. 

 

Quadro XIII.5.3 Parâmetro I. Classificação com base nas condições de infiltração 

Condições de 
infiltração 

Tipo Classificação 

I1   Cursos de água de caráter perene ou temporário que alimentam sumidouros e dolinas. 1 

I2 Áreas em bacias hidrográficas com inclinação >10 % em áreas cultivadas e > 25 % 
em prados e pastagens 

2 

I3 Áreas em bacias hidrográficas com inclinação <10 % em áreas cultivadas e < 25 % 
em prados e pastagens 

3 

I4 A restante área da bacia hidrográfica 4 

     Fonte: OEREN 

 

O “grau de desenvolvimento da rede cársica” avalia precisamente a existência de rede cársica ou 

a ausência de carsificação no aquífero. Consideraram-se os valores 1 e 2, uma vez que, não 

obstante a carsificação não ser muito expressiva, a presença de rochas carbonatadas leva a que 

não se considere a ausência de carsificação. 
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Quadro XIII.5.4 Parâmetro K. Classificação com base no desenvolvimento da rede cársica 

Grau de desenvolvimento Classificação 

Moderado a muito desenvolvido 1 

Fraco  2 

Aquíferos sem carsificação 3 

       Fonte: OEREN 

 

O modelo aplica-se às áreas onde ocorrem aquíferos e sendo um modelo de scores, uma vez obtido 

o resultado os valores são classificados em função da vulnerabilidade cf. quadro XIII.5.5: 

 

Quadro XIII.5.5 Valores de EPIK 

Índice EPIK (F) Vulnerabilidade 

≥ 19 

19< F < 25 

Muito alta 

Alta 

>25 Moderada a baixa 

 

Os valores mais baixos, i.e., as classes “alta” e “muito alta” integram a REN, de acordo com o 

estabelecido nas OEREN, por constituírem as áreas mais vulneráveis à poluição, i.e., as áreas mais 

permeáveis. 

 

Atento à fig. XIII.5.10 constata-se que as AEIPRA relacionadas com os sistemas de aquíferos 

localizam-se exclusivamente no barrocal, associadas ao sistema de aquíferos Querença-Silves e 

Albufeira-Ribeira de Quarteira. Destacam-se as depressões de Tunes e de Benaciate como áreas 

preferenciais associadas a depressões cársicas, mas também áreas de afloramentos rochosos, 

como o setor a norte de Foral ou a norte de Poço Barreto e no local designado por “Ilha do Rosário1”, 

a oeste da cidade de Silves, junto dos limites do concelho (vd. fig. XIII.5.10). 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria 1:10 000 (DGT/CMS, 2018); 

Carta Geológica do Algarve 1:100 000 (SGP, 1992); 

Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 

                                                 
1 Diferente da “Ilha do Rosário” propriamente dita que próxima daquele lugar, mas integrada no leito do Arade. 
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Uso do Solo 1:10 000 (CMS, 2012). 

 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOBRE A DELIMITAÇÃO DAS ALUVIÕES 

 

METODOLOGIA 

 

As aluviões são depósitos normalmente de caráter argiloso, de um modo geral instalados nos fundos 

de vale aproveitados pelos cursos de água que promovem o seu acarreio.  

 

Figura XIII.5.10 

Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEIPRA) 

 
 

Fonte: RCM 81/2012, de 3 de outubro, alterada pela Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro; Limites administrativos (DGT, CAOP 
2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); CCDR, 2013 
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No concelho de Silves, as aluviões com expressão estão associados aos principais cursos de água, 

e respectivos fundos de vale que os canalizam, compreendendo muitas vezes sectores do leito 

maior. Para a identificação e delimitação dos cursos de água utilizou-se em particular a Carta 

Geológica do Algarve à escala 1:100 000 (SGP, 1992), mas também, as cartas de família de solos e 

capacidade de uso do solo (CNROA, 1965) disponibilizadas pelo IHERA (1999), em formato vetorial 

à escala 1:25 000. Essa informação, tratada em gabinete, foi validada com trabalho de campo para 

completagem e ajustes na informação.  

 

Do que decorre da observação da fig.  XIII.5.10, as AEIPRA relacionadas com as aluviões estão 

associadas ao vale do Rio Arade e Odelouca, bem assim como à Ribeira de Alcantarilha. 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria 1:10 000 (DGT/CMS, 2018); 

Carta Geológica do Algarve à escala 1:100 000 (SGP, 1992); 

Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 

Cartas de família de solos e capacidade de uso do solo (IHERA, 1999), em formato vectorial, à 

escala 1:25 000; 

Trabalho de campo para validação e completagem. 

 

 

3. SOBRE A DELIMITAÇÃO DAS CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA 

 

METODOLOGIA 

 

As áreas que asseguram as condições naturais de apanhamento e infiltração das águas pluviais, 

com repercussões no regime dos cursos de água e na redução do escoamento superficial e da 

erosão, correspondem às cabeceiras das linhas de água. 

 

Seguindo as OEREN (ponto 2.4), compreendem as cabeceiras dos principais cursos de água do 

concelho, nomeadamente, a Ribeira de Odelouca/Arade e Alcantarilha (vd. fig. XIII.5.10). A 

delimitação decorreu com o apoio da competente CCDR Algarve e tomando como referência os 
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limites das cabeceiras das linhas de água (linhas de festos) disponíveis na plataforma EPIC-WebGIS 

Portugal (http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/) - Tema Água – Linhas de festo: http://epic-

webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/maps/epic_pt?startExtent=-1470351.8960175,4356390.2983044,-

210669.67005315,5312770.3960754&maxExtent=-

2226772,4257328,454026,5524348&visibleBackgroundLayer=Bing+Aerial&visibleLayers=Continente 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria 1:10 000 (DGT/CMS, 2018); 

Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015); 

 

 

 

XIII.5.3.3. ÁREAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS 

 

 

No domínio da REN relativo às “Áreas de Prevenção de Riscos Naturais” (APRN) existem quatro (4) 

tipologias a considerar no concelho de Silves, designadamente, as: 

 

1.  “Zonas Ameaçadas pelo Mar”; 

2.  “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”; 

3.  “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo”; 

4. “Áreas de Instabilidade de Vertentes”.  

 

 

A salvaguarda destas “zonas”, decorre assim do princípio da precaução, de modo a reduzir a 

vulnerabilidade do território e respectivo risco. 

 

 

 

 

http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/
http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/maps/epic_pt?startExtent=-1470351.8960175,4356390.2983044,-210669.67005315,5312770.3960754&maxExtent=-2226772,4257328,454026,5524348&visibleBackgroundLayer=Bing+Aerial&visibleLayers=Continente
http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/maps/epic_pt?startExtent=-1470351.8960175,4356390.2983044,-210669.67005315,5312770.3960754&maxExtent=-2226772,4257328,454026,5524348&visibleBackgroundLayer=Bing+Aerial&visibleLayers=Continente
http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/maps/epic_pt?startExtent=-1470351.8960175,4356390.2983044,-210669.67005315,5312770.3960754&maxExtent=-2226772,4257328,454026,5524348&visibleBackgroundLayer=Bing+Aerial&visibleLayers=Continente
http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/maps/epic_pt?startExtent=-1470351.8960175,4356390.2983044,-210669.67005315,5312770.3960754&maxExtent=-2226772,4257328,454026,5524348&visibleBackgroundLayer=Bing+Aerial&visibleLayers=Continente
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ZONAS AMEAÇADAS PELO MAR 

 

DEFINIÇÃO 

 

As “Zonas Ameaçadas pelo Mar”, nos termos da alínea b), da secção III do RJREN, são “áreas 

contíguas à margem das águas do mar que, em função das suas características fisiográficas e 

morfológicas, evidenciam elevada suscetibilidade à ocorrência de inundações por galgamento 

oceânico”, incluindo, cf. o ponto 3.2 das OEREN, “os locais com indícios ou registos de galgamentos 

durante episódios de temporal”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

De acordo com o ponto 3.2 das OEREN, a delimitação desta ocorrência assenta em quatro 

componentes combinadas, designadamente, 1) a cota do nível médio do mar,2)  a elevação da maré 

astronómica, 3) a sobre-elevação meteorológica e 3) o espraio da onda. A influência de cada 

componente é determinada preferencialmente à escala do litoral concelho, por processamento de 

informação maregráfica, astronómica, meteorológica e oceanográfica apropriada, apoiado por 

informação científica e técnica disponível e confirmações de terreno. O espraio das ondas é 

calculado através de modelos calibrados baseados na altura da onda ao largo e na morfologia do 

litoral. Nos casos em que já tenham sido estabelecidos pela Autoridade Nacional da Água as 

LMPMAVE e a Linha Limite do Leito das Águas do Mar, deve ser considerada essa informação”.  

 

METODOLOGIA 

 

No caso do concelho de Silves as Zonas Ameaçadas pelo Mar correspondem às Faixas de 

Salvaguarda para Terra em Litoral Arenoso, de nível I e II, do POC OV, sendo o seu limite inferior 

delimitado pela linha limite do Leito das Águas do Mar, de acordo com a informação cedida pela 

APA/ARH Algarve (vd. fig. XIII.5.11). 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

APA/ARH do Algarve 
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CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS 

 

DEFINIÇÃO 

 

As “Zonas Ameaçadas pelas Cheias” (ZAC), ou também designadas como “zonas inundáveis, cf. 

definido pela alínea c), da secção III do RJREN alinhado com o ponto 3.3 das OEREN, 

correspondem a “áreas suscetíveis de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de 

água e leito os estuários devido à ocorrência de caudais elevados e à ação combinada de vários 

fenómenos hidrodinâmicos característicos destes sistemas”. 

 

Um dos tipos de cheias que impõem maior atenção são as cheias rápidas características da região 

mediterrânica e que afetam o concelho de Silves.  

Figura XIII.5.11 

Zonas Ameaçadas pelo Mar 

 
Fonte: APA/ARH do Algarve; Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

A delimitação das ZAC, deve atender ao previsto na alínea 1) e 2), ponto 3.3 das OEREN. Em 

Silves, atento a essas orientações e ao franco conhecimento do terreno, as ZAC além de atenderem 

ao período de retorno foram delimitadas atendendo ao método histórico-hidro-geomorfológico, que 

assenta em levantamentos de campo na área da geomorfologia aplicada. Os levantamentos de 

campo permitiram delimitar não apenas as áreas atingidas pela maior cheia conhecida, mas ainda as 

áreas potencialmente a serem atingidas com cheias de maior amplitude (maior suscetibilidade e 

perigosidade) com base em evidências físicas (terraços de cheias, terraços de erosão). 

 

METODOLOGIA 

 

A delimitação foi assim elaborada a partir de levantamentos de campo com base no método 

histórico-hidro-geomorfológico, com a cartografia de base por referência - altimetria e a planimetria, à 

escala 1:10 000 (e escala 1:2 000 no caso da cidade de Silves), transposta para formato vectorial, 

em ambiente SIG, e atentos ao período de retorno.  

 

A partir da cartografia de áreas potenciais de inundação foram elaboradas as cartas de 

susceptibilidade e risco, tendo-se considerado como áreas a integrar na REN (ZAC) as que 

apresentam suscetibilidade elevada (cheias com período de retorno até 10 anos) e moderada 

(cheias com período de retorno de até 100 anos) (vd. fig. XIII.5.12). As áreas com suscetibilidade 

fraca, correspondem a situações marginais de cheias/inundações, com período de retorno 

largamente superior a 100 anos. Constituem, no âmbito da delimitação efectuada, espaço de 

salvaguarda. 

 

O contacto das ZAC com as albufeiras foi definido pelo Nível Pleno de Armazenamento (NPA), i.e., 

sempre que o leito de cheia é inferior ao NPA este prevalece, tendo as ZAC expressão apenas 

quando se delimitam acima desse nível. Embora no corpo da albufeira se defina o Nível de Máxima 

cheia (NMC), considera-se que essa é uma zona inundável pela albufeira, pelo que as ZAC não 

devem ter expressão cartográfica para além do NPA. 
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FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria e Planimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018); 

Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); 

Levantamentos de campo; 

 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII.5.12 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

 
 
Fonte: Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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ÁREAS COM ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO (AEREHS) 

 

DEFINIÇÃO 

 

As “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” (AEREHS), nos termos da alínea d), da 

secção III do ANEXO I do RJREN, “são áreas que, devido às suas características de solo e de 

declive, estão sujeitas à erosão excessiva de solo por ação do escoamento superficial”. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

As AEREHS, nos termos da alínea d), da secção III do ANEXO I do RJREN, devem ser delimitadas 

através da aplicação da Equação Universal da Perda de Solos, na versão revista, adaptada a 

Portugal continental e à unidade de gestão da bacia hidrográfica”, considerando a erosividade da 

precipitação ®, a erodibilidade dos solos (K) e topografia (LS), e respeitando os procedimentos 

metodológicos  que constam na secção IV, n.º 4 das OEREN.  

 

METODOLOGIA 

 

A determinação da erosão potencial resulta da aplicação da expressão: 

 

A = R x K x LS 

 

em que: 

“A é o valor da Erosão Potencial do Solo, expresso em t ha-1 ano-1; 

R é o fator de erosividade da precipitação, expresso em MJ mm ha-1 ano-1; 

K – fator relativo à erodibilidade dos solos, expresso em t ha MJ-1 ha-1 ano-1; 

LS – fator topográfico, adimensional. 

 

 

Apresentam-se, de imediato, os resultados obtidos para cada um dos factores considerados no 

cálculo da erosão. 
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FATOR R  

Considerando a possibilidade de cálculo do fator R a partir de “trabalhos científicos e técnicos 

desenvolvidos por especialistas”, para o caso de Silves adotou-se o Fator R de BALDAIA (2016) 

(vulgo SELMA PENA), informação cedida, sob termo de responsabilidade, pela APA. I.P. 

 

Uma vez que a referida informação, cedida em formato matricial, tem uma resolução espacial de 1 

km sendo, por conseguinte, desadequada para a escala e objetivos de delimitação da REN 

municipal, foi necessário recalcular o ficheiro matricial, com base na interpolação Spline, dos valores 

conhecidos dos pixéis. O ficheiro resultante, com uma resolução de 5 m, permite assim o 

apuramento do fator analisado, com a necessária qualidade (vd. Erro! A origem da referência não 

foi encontrada.). 

 
 

Figura XIII.5.13 

Factor R 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT/ CAOP, 2019); R adaptado de BALDAIA (2016). 
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FATOR K 

Para a aplicação do fator de erodibilidade dos solos consideraram-se os valores de PIMENTA 

(1998) para cada tipo e família de solos de acordo com a classificação adotada no Serviço de 

Reconhecimento Agrário (SROA), presentes no quadro XIII.5.6, onde os valores de K são 

apresentados em unidades do Sistema Internacional (SI), isto é, t h ha MJ-1 ha-1 mm-1. A distribuição 

dos valores de K pode ser observada na figura XIII.5.14. 

 

 
Quadro XIII.5.6 

Valores do fator K por tipos de solo 

Unidade Fator 

K (SI) 

A 0,039 

Aa 0,025 

Aac 0,045 

Ac 0,045 

Al 0,017 

At 0,033 

Atl 0,005 

Atac 0,042 

As 0,018 

Ass 0,018 

Cb 0,031 

Cbc 0,042 

Eb 0,029 

Ec 0,055 

Et 0,028 

Ets 0,042 

Ex 0,033 

Pag 0,022 
 

Unidade Fator 

K (SI) 

Pc 0,033 

Pcx 0,029 

Ppt 0,020 

Ps 0,025 

Px 0,029 

Rg 0,002 

Sb 0,036 

Sba 0,041 

Sbac 0,036 

Sbc 0,036 

Sr 0,033 

Vac 0,028 

Vc 0,037 

Vcd 0,039 

Vt 0,030 

Vtc 0,020 

Vts 0,046 

Vx 0,040 
 

              Fonte: PIMENTA (1998). 
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Figura XIII.5.14 

Factor K 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT/ CAOP, 2019); R adaptado de BALDAIA (2016). 

 

 

FATOR TOPOGRÁFICO - LS 

O fator topográfico LS, adimensional, exprime a importância conjugada do comprimento da encosta 

(L) e do seu declive (S), aferidos à geometria normalizada dos talhões experimentais (L = 22,13m e 

S = 9%). 

 

De acordo com o ponto 4 da Secção IV das OEREN, o fator LS pode-se determinar através de 

ferramenta disponível em Sistema de Informação Geográfica (SIG), recomendando-se, e.g., o 

recurso ao modelo desenvolvido por MITASOVA, et al. (1996). Foi nesses termos que se procedeu 

para Silves. 
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Considerando que “FA*cellsize” é o fluxo de convergência do escoamento superficial (m2/m) e a 

resolução utilizada (pixel 5 m); o “slope angle” é o declive em graus convertidos em radianos1; o 

valor de m assume os seguintes valores: 

 

Declive (%) m 

S ≥5% 0,54 

3%< S <5% 0,40 

1%< S <3% 0,30 

S<1% 0,20 

 

e o valor de n pode variar entre 1.0 e 1.3, sendo que a autora recomenda a utilização de 1.3. O 

resultado do cálculo do LS pode observar-se na figura XIII.5.15. 

 

Em termos de classificação qualitativa da perda de solo associada a um risco de erosão hídrica, 

aplicam-se os valores indicados no quadro seguinte: 

 

Erosão Ton/ha.ano Avaliação de Risco 

Maior ou igual a 55 Elevado 

Entre 25 e 55 Médio 

Entre 0 e 25 Baixo 

            Fonte: OEREN 

 

 

As áreas integradas na REN, nos termos das OEREN, compreendem as que apresentam um 

potencial de perda de solo acima das 25 t/ha/ano, sendo essas que serviram de referência para o 

caso de Silves. Contudo, de uma análise crítica dos resultados do modelo, do qual resultou uma 

forte fragmentação do território (manchas sem contiguidade espacial), optou-se por introduzir 

critérios de homogeneização e de melhor adaptação às características do território, visando 

                                                 
1 Jim Pelton, Eli Frazier, Erin Pickilingis - Calculating Slope Length Factor (LS) in the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). 
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essencialmente dar coerência e contiguidade espacial (homogeneização) às áreas a integrar na 

REN (vd. Figura XIII.5.16).  

 

Figura XIII.5.15 

Factor LS 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT/ CAOP, 2019); R adaptado de BALDAIA (2016). 

 

 

Atendendo ao modelo aplicado, são naturalmente as áreas do sector da serra que integram esta 

ocorrência, como se pode constatar pela observação da fig. XIII.5.16, destacando-se principalmente 

o sector sudoeste como o mais propenso à erosão hídrica do solo. 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Altimetria/Declives 1:10 000 (DGT/CMS, 2018); 

Fator de erosividade da chuva (INAG); 

Fator K (Pimenta, 1999) 
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CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. XIII.5.16 

Áreas com Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo (AEREHS) 

 
Fonte: RCM 81/2012, de 3 de outubro, alterada pela Declaração de Retificação 71/2012, de 30 de novembro; Limites administrativos (DGT, CAOP 
2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015). 
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DEFINIÇÃO 

 

As “Áreas de Instabilidade de Vertentes” por movimentos de massa são uma tipologia que se pode 

apresentar em diversos tipos, desde os mais imperceptíveis (como o creep) aos mais rápidos (como 

os desabamentos ou as escoadas), embora possam ter consequências igualmente gravosas. A 

delimitação desta tipologia é pertinente na medida em constituem áreas potencialmente perigosas 

pelas suas características e localização.  

 

De acordo com a alíne e), da Secção III do RJREN, “as áreas de instabilidade de vertentes são as 

áreas que, devido às suas características de solo e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente 

ou escarpa e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa de 

vertente, incluindo os deslizamentos, os desabamentos e a queda de blocos”.  

 

A delimitação das áreas de instabilidade de vertentes visa a estabilidade dos sistemas biofísicos, a 

salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e risco de ocorrência de movimentos de massa de 

vertentes e de perda de solo e a prevenção da segurança de pessoas e bens. 

 

CRITÉRIOS PARA A DELIMITAÇÃO 

 

De acordo com o descrito nas OEREN, a delimitação das áreas susceptíveis à instabilidade de 

vertentes deve seguir o procedimento metodológico descrito no ponto 5, da Secção V e que 

consiste, de um modo simples, na aplicação de um modelo de estatística espacial que, a partir da 

inventariação, determinação da tipologia e análise dos movimentos de vertentes verificados, se 

extrapolam os resultados para outras áreas do território onde, potencialmente, possam ocorrer com 

maior frequência.  

 

Em consonância com o descrito nas OEREN (ponto 3.5), a avaliação da susceptibilidade a 

movimentos de vertente assenta no princípio de que os factores que condicionam a instabilidade no 

ÁREAS DE INSTABILIDADE DE VERTENTES 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

79 

presente e no passado serão também responsáveis pela ocorrência de instabilidade no futuro 

(PIEDADE et al., 2011).  

 

Por este motivo as OEREN apoiam-se no método do valor informativo como o mais adequado para 

determinar a instabilidade de vertentes. Trata-se, no essencial de uma metodologia baseada em 

concreto no método do valor informativo (de natureza Bayesiana1) - estudado e aplicado 

principalmente na orla ocidental com base num levantamento de campo exaustivo, e de longa 

duração, de todos os movimento de massa, independentemente da sua dimensão, tipologia, 

profundidade, etc. (e.g. Caldas da Rainha com 193 eventos) - que analisa quantitativamente, sob a 

forma de scores (ponderação de variáveis), as ilações existentes entre as classes de cada variável 

(factores condicionantes) e os movimentos de vertente previamente levantados em campo. 

 

Neste caso, o modelo de estatística espacial é coerente e aplicável, possibilitando com maior rigor 

extrapolações de dados/resultados de susceptibilidade, mesmo para as áreas não afectadas por 

movimentos de vertente. Os resultados são depois validados cruzando o mapa de susceptibilidade e 

a distribuição espacial dos movimentos de vertente. 

 

De seguida é efectuada a validação do modelo preditivo com a curva de sucesso. A expressão 

gráfica da taxa de sucesso obtém-se através da representação da percentagem da área de estudo, 

hierarquizada por ordem decrescente de instabilidade e a correspondente distribuição acumulada da 

área instabilizada correctamente classificada. Recorre-se ainda ao cálculo da taxa de predição, em 

que a capacidade preditiva resulta do cruzamento do mapa de susceptibilidade com uma amostra 

independente, não considerada no modelo preditivo obtido. 

 

Na perspectiva de se aplicar este modelo ao concelho de Silves, recorreu-se ao levantamento de 

campo efectuado extensivamente todo o território, considerando-se para o efeito, os movimentos de 

massa com alguma expressão territorial e passíveis de gerar algum risco, normalmente com 

profundidade superior ou igual e 0,50m, independentemente da área ocupada. Não foram assim 

considerados movimentos de massa com profundidade inferior a 0,50m (que constituem 

normalmente deslizamentos translacionais superficiais, muitas vezes em taludes de vias, induzidos 

                                                 
1 A inferência bayesiana é um tipo de inferência estatística que descreve as incertezas sobre quantidades invisíveis de forma 
probabilística. Incertezas são modificadas periodicamente após observações de novos dados ou resultados. A operação que calibra a 
medida das incertezas é conhecida como operação bayesiana e é baseada na fórmula de Bayes. 
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antropicamente), excepto quando apresentavam uma grande cicatriz de deslizamento recente ou 

atual.  

 

Assim, no concelho de Silves, os movimentos com maior expressão, são francamente reduzidos, 

tendo-se anotado apenas 11, que ocupam uma área total de 26ha. Como tal, não apresentam 

densidade ou área suficiente que permita a partir da sua existência, extrapolar a ocorrência de 

outros fenómenos com características idênticas na imensidão do concelho de Silves (recorda-se, 

que tem cerca de 68 000 ha) a partir do método do valor informativo (estatística espacial).  

 

Os movimentos de vertente em referência são: Dobra (2 deslizamentos), Monte Sulão, Monte da 

Corxa (2 deslizamentos), Silves, Monte de S. José, S. Bartolomeu de Messines (2 deslizamentos), 

Amorosa e Boião (vd. Figura XIII.5.17), no sector norte do concelho (maciço antigo). Atentos aos 

mesmos, constatou-se, em todos os casos, que a sua existência se deve à acção antrópica, 

principalmente com a abertura de taludes de estrada com significativa dimensão (altura do talude) 

em conjugação com outros factores desencadeantes como sectores de erosão de cursos de água 

(e.g., Monte Sulão, Boião, Monte da Corxa), mas também com a ferrovia (e.g., Messines e Monte de 

São José) (vd. Figura XIII.5.17). 

 

Pode-se assim concluir que a amostra disponível não tem significado estatístico, pelo que não 

deve ser utilizada para o cálculo do método do valor informativo, uma vez que o número de 

ocorrências não permite estabelecer uma relação de causalidade com os factores condicionantes e 

replicar esses dados para o restante território.  

 

Considerando esta possibilidade, o ponto 5 da secção IV das OEREN consideram que “no caso de 

não haver registos de ocorrências de movimentos de massa em vertente ou quando os registos são 

em número insuficiente para permitir a aplicação do método do valor informativo (…), as AIV devem 

ser delimitadas, nestas situações específicas e com a devida fundamentação, recorrendo a trabalhos 

científicos e técnicos recentes e relevantes adequados aos territórios em causa”.  

 

Nestes moldes, considerando que os movimentos de massa existentes não se apresentam em 

número nem dimensão suficiente para utilizar o modelo acima descrito, optou-se por delimitar a sua 

área, acrescida com uma faixa de segurança de 10m definida para o exterior dos limites de cada um, 
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sendo esses que integram a REN (fig. XIII.5.17). Os restantes movimentos de massa (os de 

pequena dimensão anteriormente enunciados), são colocados cartografia relativa aos “limites ao 

regime de uso”, na categoria relativa à “susceptibilidade aos fenómenos perigosos”, com a entrada 

“áreas críticas de instabilidade de vertentes” (fig. IX.1.2). 

 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Levantamentos de campo; 

Ortofotomapas 1:10 000 resolução 0,5m, (DGT, 2015). 

 

CARTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. XIII.5.17 

Áreas de Instabilidade de Vertentes 

 
Fonte: Limites administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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XIII.5.4. REN BRUTA. BREVE ANÁLISE 

 

 

Da abordagem constante dos capítulos anteriores verifica-se que REN para o concelho de Silves 

compõe-se por 13 tipologias, pelos domínios do litoral, do ciclo hidrológico e dos riscos naturais, 

como se verificou no capítulo anterior. No total, ocupa 62,9% da área do concelho (vd. quadro 

XIII.5.8), um valor 8,6% inferior ao da REN eficaz (71,5%).  

 

As maiores diferenças, relativamente à REN em vigor verificam-se para as AEIPRA1 e AEREHS2, 

com diminuição na área de 1,4% e 6,2%, respetivamente, embora se deva considerar o aumento do 

número de variáveis entre as duas delimitações. Não obstante possam ser retiradas ao cálculo da 

REN Bruta as margens das águas de transição, das lagoas e das albufeiras, por estarem inseridas 

nas respectivas faixas de protecção, essa redução seria apenas de 0,83%, um valor irrelevante no 

quadro geral. 

 

A REN bruta é mais expressiva no setor norte do concelho, onde se ocorre a tipologia “AEREHS”, 

fruto, principalmente, do modelado do terreno e do seu substrato, de xistos e grauvaques, com 

declive muito acentuado. As AEREHS ocupam cerca de 44% da área do concelho (vd. quadro 

XIII.5.7). As "Zonas ameaçadas pelas cheias” são a terceira ocorrência com maior expressão 

territorial no concelho, ocupando uma área de 5% (vd. quadro XIII.5.8). 

 

Embora as áreas sujeitas ao regime da REN sejam mais expressivas no setor norte, o maior número 

de ocorrências encontra-se no setor sul, principalmente devido à presença das tipologias do domínio 

litoral, de onde se destacam a Faixa Marítima de Protecção Costeira, a Praia, as Faixas de Proteção 

das Arribas e as Zonas Ameaçadas pelo Mar e pelas Cheias que em Armação de Pêra têm grande 

expressão. No setor sul verifica-se também a maior concentração de perímetros urbanos, 

fundamentalmente por razões que se prendem com a maior dinâmica socioeconómica e demográfica 

do território. 

 

                                                 
1 Áreas de máxima infiltração, na REN eficaz. 
2 Áreas de risco de erosão, na REN eficaz. 
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Embora menos expressiva em termos de área relativamente à REN em vigor, a proposta de 

delimitação da REN encontra-se agora atualizada às alterações territoriais que ocorreram nos 

últimos anos, nomeadamente as alterações ao nível da ocupação do solo, com as implicações que 

daí advieram, principalmente na delimitação das AEPRA e das AEREHS e garantindo a protecção e 

salvaguarda dos recursos naturais, mas também a prevenção de riscos naturais e consequente 

salvaguarda de pessoas e bens (vd. quadro XIII.5.7).  

 

Contudo, verificam-se conflitos entre a REN Bruta e os perímetros urbanos propostos mesmo que 

de forma residual, atendendo a que, na delimitação destes, prevaleceram de um modo geral os 

Quadro XIII.5.7 

Áreas de REN bruta, por tipologia 
 

 Área (m2) % 

Faixa marítima de protecção costeira* 152 854,8 0,02 

Praias* 152 855,5 0,02 

Dunas 589 440,7 0,1 

Arribas 6201,0 0,001 

Faixa de protecção das arribas* 71 402,2 0,01 

Águas de transição* 1 227 100,9 0,2 

Margem das águas de transição* 1 030 460,4 0,2 

Faixa de protecção das águas de transição* 2 067 916,6 0,3 

Leitos dos cursos de água 1 168 309,8 0,2 

Margens dos cursos de água 11 0051 181,5 1,6 

Lagoas 767 112,9 0,1 

Margens das lagoas 150 234,6 0,02 

Faixa de proteção das lagoas 509 048,7 0,1 

Albufeiras* 8 340 865,9 1,2 

Margem das albufeiras* 3 879 494,3 0,6 

Faixas de proteção das albufeiras* 11 846 862,9 1,7 

Áreas estratégicas de infiltração e de protecção e 
recarga de aquíferos 

 
52 679 327,6 

 
7,7 

Zonas ameaçadas pelo mar 1 604 282,3 0,2 

Zonas ameaçadas pelas cheias 34 114 794,4 5,0 

Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo 296 767 080,9 43,6 

Áreas de instabilidade de vertentes 265 926,1 0,04 

TOTAL 427 508 951,9 62,9 

 
*valores apenas para a área dentro dos limites administrativos. 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

84 

limites da REN e aqueles ajustaram-se a esta. Resulta daí a necessidade de proceder a exclusões 

de áreas de REN. 

 

Por princípio, quando a REN ocorra em perímetro urbano, preconiza-se a sua exclusão uma vez que 

a manutenção da REN sobre perímetros urbanos não se coaduna com a dinâmica preconizada para 

estas áreas, motivo pelo qual o regime da REN não contribui para a concretização das disposições 

definidas para a gestão. No entanto, há a registar duas exceções: em Silves e na ALEC de Ribeiro 

Meirinho. Em Silves, na zona ribeirinha, as zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) e as águas de 

transição quando coincidentes com a suscetibilidade elevada a cheias permanecem em REN como 

garante da manutenção dos valores ecológicos em presença. Na ALEC de Ribeiro Meirinho as áreas 

de suscetibilidade elevada a cheias permanecem em REN de modo a garantir a continuidade da 

ocorrência. Nas outras situações para as quais se verificam conflitos relacionados com “zonas 

ameaçadas pelas cheias”, não é descurada a salvaguarda de pessoas e bens, garantida pela 

cartografia de perigosidade e riscos a fenómenos naturais e pelas disposições contidas no 

regulamento do PDM (vd. quadro XIII.5.9).  

 

No sector norte os conflitos estão sobretudo localizados sobre pequenos aglomerados rurais, cuja 

delimitação é condicionada pela morfologia, pelo que, muitas vezes as tipologias da REN acabam 

por conflituar com os perímetros, normalmente em áreas consolidadas (vd. quadro XIII.5.9). No 

entanto também ocorrem conflitos com áreas urbanas, como no perímetro urbano de São Marcos da 

Serra ou na ALEC de Monte Costa (vd. quadro XIII.5.9). Apenas cinco “perímetros” na área da serra 

não apresentam conflito com “zonas ameaçadas pelas cheias”, tendo nestes casos conflitos com a 

“margem da albufeira” ou com a “faixa de proteção das albufeiras”, em concreto com a albufeira de 

Odelouca (vd. fig. quadro XIII.5.8).  

 

No setor sul são principalmente as “zonas ameaçadas pelas cheias” que registam conflito com as 

áreas urbanas, destacando-se as sedes de freguesia, com setores de conflito sobre áreas 

consolidadas ou de expansão para equipamentos (e.g. Silves e Algoz e Crazy World), embora por 

norma as áreas conflituantes sejam muito pouco expressivas, como ocorre em Alcantarilha, com 

área inferior a 200m2 (vd. quadro XIII.5.8). 
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Destacam-se as situações de Silves onde ocorrem quatro tipologias da REN para as quais é 

solicitada exclusão: Zonas ameaçadas pelas cheias, margem dos cursos de água, margem das 

águas de transição e faixa de protecção das águas de transição, quase na sua totalidade 

sobrepostas no sector sul da cidade (vd. Fig. XIII.5.18), mas também a situação de Armação de 

Pêra, onde as tipologias relacionadas com os riscos assumem particular importância, como são as 

Zonas ameaçadas pelas cheias e as zonas ameaçadas pelo mar, mas também as faixas de 

protecção das arribas, com grande relevância sobre a área urbana ou as margens dos cursos de 

água (vd. Fig. XIII.5.18). 

 

Anota-se que, relativamente aos leitos dos cursos de água, independentemente da sua 

delimitação em linha ou em polígono, nunca há lugar a pedidos de exclusão desta tipologia, 

atendendo aos valores ecológicos em presença. 
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Quadro XIII.5.8 

Exclusões sobre áreas efetivamente comprometidas (C) e sobre áreas para satisfação de carências existentes (E) 
 

EXCLUSÃO 

N.º 

ÁREA DE 

EXCLUSÃO 

(m2) 

TOPOLOGIA 

DA REN 
TOPONÍMIA 

CLASSIFICAÇÃO 

DO SOLO 
SÍNTESE DA FUNDAMENTAÇÃO 

USO ATUAL DO 

SOLO 

QUALIFICAÇÃO DO 

SOLO - USO 

PROPOSTO 

% NA 

TIPOLOGIA 

DA REN 

% DA ÁREA DO 

CONCELHO 

C1 

 
4526,7 

 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Azilheira Solo rústico 

Parte do aglomerado de Azilheira, um aglomerado rural, encontra-se conflituante com as Zonas ameaçadas pelas 

cheias, correspondendo à área consolidada, o que justifica a exclusão da REN. Contudo, a salvaguarda de pessoas e bens 

no setor em questão encontra-se assegurada pela cartografia de suscetibilidade e risco a fenómenos naturais e respetivas 

disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída + 

incultos 
Aglomerado rural 0,01 0,0007 

C2 

519,1 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

São Marcos 

da Serra 
Solo urbano 

Sobre o perímetro urbano de São Marcos da Serra desenvolvem-se três ocorrências da REN: Zonas ameaçadas pelas 

cheias, Margem das albufeiras e Faixa de proteção da albufeira. As zonas ameaçadas pelas cheias são conflituantes 

com o perímetro existente, pelo que se preconiza a exclusão da REN. Relativamente à margem das albufeiras, esta ocorre 

sobre área consolidada e está ao mesmo tempo contida na faixa de protecção das albufeiras, para a qual se preconiza a 

exclusão da REN. A Faixa de proteção da albufeira é coincidente com espaços residenciais. Tendo em conta que os 

espaços residenciais se encontram já consolidados, é proposto que se exclua esta ocorrência da REN em ambas as 

situações. 

Área construída + 

incultos 

Espaço urbano / 

Equipamentos e 

Infraestruturas 

0,001 0,00005 
C3 

C4 5665,9 
Margem das 

albufeiras 
0,2 0,00002 

C5 

24917,0 

Faixa de 

proteção da 

albufeira 

0,02 0,004 
C6 

C7 

 
14240,7 

Faixa de 

proteção da 

albufeira 

Monte 

Costa 
Solo urbano 

O espaço de atividades económicas-Área de localização empresarial e comercial (ALEC) de Monte Costa, ainda que 

com outra designação (zona industrial) decorre do PDM eficaz, embora tenha sofrido ajustes nos limites que melhor 

traduzem a realidade territorial. Parcialmente encontra-se consolidado, pelo que a exclusão da Faixa de proteção da 

albufeira é a solução que melhor se adequa ao local. 

Área construída 

Espaço urbano / Espaço 

de actividades 

económicas 

0,8 0,002 

C8 

C9  

4078,1 

Faixa de 

proteção da 

albufeira 

Carriço Solo rústico 

O perímetro do aglomerado Carriço, embora com ajustes relacionados com as fontes cartográficas e opções de 

ordenamento, decorre do PDM eficaz e contém dois pequenos setores com edificações existentes em conflito com as 

Faixa de proteção da albufeira. No entanto, este aglomerado rural constitui um perímetro existente e com edificações 

preexistentes, propondo-se assim a exclusão da REN nesses pequenos setores.  

Área construída + 

incultos 
Aglomerado rural 0,03 0,0006 

C10 

C11 9065,4 

Faixa de 

proteção da 

albufeira 

Parque de 

Campismo 

de S. 

Marcos 

Solo rústico 

O parque de campismo de São Marcos da Serra, localizado próximo da localidade de Porto da Figueira encontra-se numa 

posição privilegiada, junto da albufeira da barragem de Odelouca, com a qual é confinante. Esta posição privilegiada gera, 

contudo, algum conflito com a presença de ocorrências da REN, como são a Albufeira, respetiva Margem e Faixa de 

Proteção da Albufeira. No que concerne às duas primeiras ocorrências não se preconiza qualquer exclusão, no entanto, 

propõe-se a exclusão da Faixa de Proteção dentro da área de conflito, de modo a garantir a exequibilidade e continuidade 

do Espeço de Ocupação Turística. A REN aplica-se na restante área: Albufeira e Margem da Albufeira – 30m. 

Equipamento 
Espaço de Ocupação 

Turística 
0,1 0,002 

C12 

15225,6 

Faixa de 

proteção da 

albufeira 

Sapeira Solo rústico 

O aglomerado rural da Sapeira apresenta uma relativa importância no norte do concelho, no entanto, conflitua com a 

Faixa de proteção da albufeira de Odelouca. Pretende-se pois a exclusão da REN tendo em vista garantir a consagração 

do aglomerado com regras específicas de gestão. 

Área construída  Aglomerado rural 0,2 0,003 
C13 

C14 2646,3 

Faixa de 

proteção da 

albufeira 

Monte Mogo Solo rústico 

O aglomerado de Monte Mogo foi assumido como aglomerado rural, no entanto, conflitua com a Faixa de proteção da 

albufeira. Pretende-se pois a exclusão da REN tendo em vista garantir a consagração do perímetro/aglomerado com 

regras específicas de gestão. 

Área construída + 

incultos 
Aglomerado rural 0,02 0,0004 

C15 1309,5 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 
Monte das 

Pitas 
Solo rústico 

O perímetro do Monte das Pitas, um aglomerado rural, embora com ajustes relacionados com as fontes cartográficas e 

opções de ordenamento, decorre do PDM eficaz e contém um pequeno setor em conflito com as Zonas ameaçadas pelas 

cheias e margem dos cursos de água. No entanto, porque constitui um perímetro existente e o local está edificado, propõe-

se a exclusão da REN nesse setor. A salvaguarda de pessoas e bens neste local é assegurada pela carta de 

suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída + 

incultos 
Aglomerado rural 0,004 0,0002 

C16 243,5 
Margem dos 

cursos de água 
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C17 2833,5 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Vale Fontes 

de Cima 
Solo rústico 

O aglomerado rural de Vale Fontes de Cima decorre do PDM, com ajustes de pormenor no limite do perímetro ajustando-o 

melhor à realidade territorial existente. No entanto apresenta conflito com as Zonas ameaçadas pelas cheias, numa área já 

edificada/consolidada. Propõe-se assim a exclusão da REN nessa área. Contudo, a salvaguarda de pessoas e bens neste 

local é assegurada pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais e respetivas disposições contidas em 

sede do regulamento do PDM. 

Área construída 

+ sobreiro 
Aglomerado rural 0,009 0,0004 

C18 

 434,5 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Campilhos Solo urbano 

O espaço de atividades económicas-áreas comerciais e de serviços do aglomerado do sítio dos Campilhos bem como 

o espaço residencial unifamiliar, decorrem do PDM eficaz. Sofreu, contudo, ajustes de pormenor no limite do perímetro 

ajustando-o melhor à realidade territorial existente e conforme opções de ordenamento. No entanto, numa área 

essencialmente artificializada pela rodovia e anexos e logradouro das edificações existentes, apresenta conflito com as 

Zonas ameaçadas pelas cheias  e, com menor expressão, com a margem dos cursos de água (no essencial delimitada 

sobre a plataforma da estrada). Daqui se justifica a proposta de exclusão da REN nesse sector. Contudo, a salvaguarda de 

pessoas e bens neste local é assegurada pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, 

nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM.  

Área construída 

+ incultos 

Espaço urbano / Espaço 

de actividades 

económicas 

0,001 0,00006 

C19 

C20 

95,1 
Margem dos 

cursos de água C21 

 

C22 

  
13812,6 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Ribeiro 

Meirinho 

(zona 

industrial) 

Solo urbano 

O espaço de atividades económicas-área de localização empresarial e comercial (ALEC) do Ribeiro Meirinho 

apresenta uma área de conflito com Zonas ameaçadas pelas cheias. Para esta área propõe-se a exclusão dos setores 

onde a suscetibilidade é moderada, mantendo-se em REN as áreas de suscetibilidade elevada. Assim, garante-se a 

continuidade das ZAC e a salvaguarda de pessoas e bens no setor mais crítico. Nas áreas de suscetibilidade moderada a 

salvaguarda de pessoas e bens e assegurada pela cartografia de suscetibilidade e risco a fenómenos naturais 

nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Oliveira + 

Sobreiro 

Espaço urbano / espaço 

industrial 
0,04 0,002 

C23 

C24 3650,3 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias Bairro do 

Furadouro 
Solo urbano 

O espaço urbano de baixa densidade do Bairro do Furadouro, decorre do PDM eficaz com ajustes de pormenor no 

limite do perímetro para uma maior aderência à realidade territorial existente, com redução efetiva de perímetro. Ainda 

assim apresenta uma pequena área de conflito com as Zonas ameaçadas pelas cheias e com Margem dos Cursos de 

Água, quase sempre coincidentes. Esta área, todavia, está urbanizada/consolidada. Pelo que se solicita a sua exclusão, 

garantindo a coerência do perímetro e simultaneamente a salvaguarda de pessoas e bens pela cartografia de 

suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em 

sede do regulamento do PDM. 

Área construída 
Espaço urbano de baixa 

densidade 

0,01 0,0005 

C25 159,8 
Margem dos 

Cursos de água 
0,002 0,0003 

C26 

177175,8 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Silves Solo urbano 

O perímetro urbano da cidade de Silves decorre do PDM eficaz, com alterações no setor norte e ajustes de pormenor 

relacionados com acertos de cartografia no setor sul. Encontra-se em conflito com quatro ocorrências da REN, 

nomeadamente: Zonas ameaçadas pelas cheias, Margem dos cursos de água, Margem das águas de transição e Faixa de 

proteção das águas de transição. Porém, as ocorrências têm desenvolvimento em espaço urbano consolidado e o 

perímetro tem uma dinâmica associada que não se coaduna com o regime da REN. No entanto, no setor mais meridional 

do perímetro, junto ao Rio Arade, as características da área e a presença das águas de transição, associadas ao estuário 

do Rio, implicam a necessidade de salvaguarda. Assim, para este setor preconiza-se a manutenção em REN na área 

coincidente com a suscetibilidade elevada a cheias, com exclusão apenas da REN (ZAC)  relativa à susceptibilidade 

moderada. Mais para montante preconiza-se também a exclusão da Margem dos cursos de água o sector nascente da 

Zona Ribeirinha e da Margem das águas de transição, uma vez que a salvaguarda do recurso é feita através da delimitação 

do Domínio Hídrico, neste caso, do Domínio Público Marítimo (numa faixa de 50m). Requer-se ainda a exclusão da faixa de 

proteção das águas de transição para a Zona Ribeirinha. Nas situações dos cursos de água afluentes do Rio Arade que 

atravessam os marginam a área urbana são também solicitados pedidos de exclusão das ZAC, em concreto para os 

Barrancos da Caixa de Água e Caniné e para a Ribeira do Enxerim, respetivamente. Em todas as áreas de exclusão de 

ZAC a salvaguarda de pessoas e bens encontra-se garantida pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos 

naturais nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída 

Espaço urbano / Espaço 

de actividades 

económicas / Espaço de 

equipamentos e 

infraestruturas 

0,5 0,03 

C27 

C28 

C29 

C30 

C31 

33178,2 
Margem dos 

Cursos de água 
0,2 0,004 C32 

C33 

C34 51403,2 

Margem das 

Águas de 

Transição 

6,1 0,01 

C35 135001,2 

Faixa de 

Proteção das 

Águas de 

Transição 

6,5 0,02 
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C36 71,7 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Cerro do 

Bardo 
Solo rústico 

O aglomerado rural de Cerro do Bardo, decorre do PDM eficaz, embora tenha sofrido ajustes nos limites adaptando-o 

melhor à realidade territorial existente com redução efetiva de perímetro. Ainda assim apresenta no extremo sudeste uma 

pequena área de conflito com as Zonas ameaçadas pelas cheias. Esta área, todavia, está no essencial 

urbanizada/consolidada. Pelo que se propõe a sua exclusão, garantindo a coerência do perímetro e simultaneamente a 

salvaguarda de pessoas e bens pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais nomeadamente, cheias e 

inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída Aglomerado rural 0,0002 0,00001 

C37 83796,0 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Algoz Solo urbano 

O perímetro urbano da vila de Algoz decorre do PDM eficaz sofreu algumas alterações no setor norte e ajustes de 

pormenor relacionados com acertos de cartografia e adaptação à realidade de ocupação do território nos restantes 

quadrantes. Contudo, o centro da vila, i.e., numa área essencialmente urbanizada consolidada, é atravessado no sentido 

este-oeste por uma linha de água que condiciona a suscetibilidade local às cheias e inundações. Tratando-se de um 

“corredor” em pleno espaço urbano, verifica-se assim um conflito entre o perímetro urbano e as cheias e inundações, bem 

como com a margem do curso de água. Porque se trata de uma área urbana, densamente edificada na maior parte do 

espaço, opta-se por excluir a REN na área de conflito. Sublinha-se, porém, que se encontra salvaguardada a proteção a 

pessoas e bens pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e 

respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. A área de suscetibilidade elevada coincidente com o 

perímetro urbano integra a EEM. 

Área construída 

+ incultos 

Espaço urbano / espaço 

de equipamentos e 

infraestruturas 

0,2 0,01 

C38 11180,9 

Margem dos 

cursos de 

água 

0,1 0,002 

 

C39 

 

482,8 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Tunes Solo urbano 

O perímetro urbano da vila de Tunes decorre do PDM eficaz, embora tenha sofrido atualização nos limites, embora não 

expressiva na maior parte da área, por opção de ordenamento, ajustes de cartografia e adaptação à realidade atual da 

ocupação do território. No extremo sudeste contém, contudo, uma exígua área de conflito com Zonas ameaçadas pelas 

cheias. Por se tratar de áreas na sua maioria consolidadas e pela dinâmica deste perímetro propõe-se a exclusão da REN 

neste setor, sendo que se encontra salvaguardada a proteção de pessoas e bens pela cartografia de suscetibilidade e 

riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em sede do 

regulamento do PDM. 

Área construída Espaço urbano 0,002 0,00007 

C40 

 

C41 
9480,0 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 
Torre de Baixo Solo urbano 

O espaço urbano de Baixa densidade de Torre de Baixo encontra-se em situação de conflito com as Zonas ameaçadas 

pelas cheias e, numa estreita faixa, com a Margem dos cursos de água, no seu sector norte, sobre áreas já edificadas e 

impermeabilizadas, em particular sobre o espaço urbano de actividades económicas. Considera-se pois que a presença de 

áreas classificadas como REN não se coaduna com os pressupostos definidos para este espaço urbano, pelo que a 

exclusão das duas ocorrências configura a opção mais adequada a esta situação. Está contudo salvaguardada a proteção a 

pessoas e bens pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e 

respetivas disposições contidas em sede do regulamento 

Área construída 
Espaço urbano de baixa 

densidade 

 

0,03 

 

0,00007  

C42 

C43 

747,6 

Margem dos 

cursos de 

água 

0,007 0,0001 
C44 

C45 171,2 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias Alcantarilha 

 

Solo urbano 

 

O perímetro urbano da vila de Alcantarilha decorre do PDM eficaz ainda que tenha sofrido algumas alterações no setor 

norte e ajustes de pormenor relacionados com acertos de cartografia nos restantes quadrantes. Todavia assinala-se uma 

pequena área urbanizada/consolidada de conflito com Zonas ameaçadas pelas cheias. É para essa área que se propõe a 

exclusão da REN, uma vez que se trata de uma área consolidada. Está contudo salvaguardada a proteção a pessoas e 

bens pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas 

disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída Espaço urbano 0,0005 0,00002 

C46 17,5 

Margem dos 

cursos de 

água 

C47 855,1 

Margem dos 

cursos de 

água 

Vale de 

Lousas 
Solo urbano 

O espaço urbano de baixa densidade de Vale de Lousas encontra-se em conflito com a Margem dos cursos de água no seu 

sector nascente, numa estreia faixa de terreno onde se encontra uma edificação. Assim, solicita-se a exclusão da 

ocorrência da REN, ficando, no entanto, esta área salvaguardada pelo Domínio Hídrico. 

Área construída 

+ Pomar de 

Citrinos 

Espaço urbano 0,008 0,0001 
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C48 

57806,0 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Armação de 

Pêra 
Solo urbano 

O perímetro urbano da vila de Armação de Pêra decorre do Plano de Pormenor eficaz (Regulamento 40/2008, de 18 de 

Janeiro; DR, 2.ª série, n.º 13) e sofreu ajustes conducentes a conferir homogeneidade ao perímetro (no setor norte) e 

adaptá-lo à realidade existente (a este). Numa grande parte da área os conflitos existentes relacionam-se com Zonas 

ameaçadas pelas cheias e margem dos cursos de água sobre espaço urbano consolidado. De notar, em relação às 

cheias, que no local têm uma expressão muito reduzida, resultando no essencial de acumulação de água a montante de 

passagens hidráulicas. Propõe-se assim a exclusão da REN neste setor. Nos setores de conflito com o B.º do Vale do Olival 

preconiza-se também a exclusão da REN sobre as áreas consolidadas. A salvaguarda de pessoas e bens está assegurada 

pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas 

disposições contidas em sede do regulamento do PDM. No caso das Zonas ameaçadas pelo mar, que decorrem das Faixas 

de Salvaguarda para terra em litoral arenoso do POC OV e que se encontram conflituantes com o perímetro, 

fundamentalmente no sector nascente, sobre a zona designada por “aldeia”, também se solicita sua exclusão, mas apenas 

nas de tipo II, ficando a área salvaguardada pelas disposições daquele Plano. O mesmo ocorre para as Faixas de 

protecção das arribas que são coincidentes com as Faixas de salvaguarda para terra em litoral de arriba, também do POC – 

OV e para as quais se solicita a exclusão das de tipo II, aplicando-se as mesmas condições de salvaguarda acima 

descritas. No caso da Margem dos cursos de água o pedido de exclusão reporta-se às áreas de conflito que se verificam no 

sector poente do perímetro, associadas ao Barranco do Vale do Olival. Em todas as situações verifica-se que os conflitos 

ocorrem em sobre áreas efetivamente consolidadas, pelo que as exclusões são justificadas.   

Área construída Espaço urbano 

0,2 0,009 
C49 

C50 

C51 

C52 

110283,2 

Zonas 

ameaçadas 

pelo mar 

6,2 0,01 

C53 

C54  

C55 

C56  

C57 33651,8 

Faixa de 

Proteção das 

arribas 

47,2 0,005 

C58 

17612,2 
Margem dos 

cursos de água 
0,01 0,0002 

C59 

C60 

C61 

C62 

C63 14346,8 

Zonas 

ameaçadas 

pelo mar 

Parque de 

campismo 

de Armação 

de Pêra 

Solo rústico 

O espaço de ocupação turística referente ao Parque de Campismo de Armação de Pêra encontra-se parcialmente 

conflituante com Zonas ameaçadas pelo mar. Não obstante tratar-se de solo rústico, considera-se que a exclusão desta 

ocorrência da REN é única forma de permitir desenvolver o projecto definido para este espaço, uma vez que esta tipologia 

da REN é bastante restritiva.  

Área construída 

Espaço de 

Ocupação 

Turística 

0,9 0,002 
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E1 772,9 

Faixa de 

Proteção da 

Albufeira 

S. Marcos da 

Serra 
Solo urbano 

A área de conflito de Faixa de protecção da albufeira no perímetro de S. Marcos da Serra reporta-se a uma área de 

expansão proposta para equipamentos, em concreto para o parque de feiras da sede de freguesia. Atendendo à carência 

de equipamentos nesta freguesia, solicita-se a exclusão da REN. 

Área construída Espaço urbano 0,006 0,00001 

E2 76582,3 AEIPRA 
Sítio do 

Escolar 
Solo Rústico 

No Sítio do Escolar verifica-se um conflito entre a um compromisso urbanístico e as Áreas Estratégicas de Infiltração e de 

Proteção e Recarga de Aquíferos. O compromisso recai sobre o Processo de licenciamento n.º 95/2016, com a licença de 

construção n.º 112/2019, de 02/08/2020 e reporta-se a uma Unidade de secagem solar de lamas e estação de transferência 

de resíduos. Esta infraestrutura é compatível com solo rústico à luz do regulamento do PDM, pelo que não tem expressão 

gráfica na qualificação do solo, prevalecendo o compromisso urbanístico. Propõe-se assim a exclusão da REN no local. 

Incultos, floresta e 

matos 
Infraestrutura 0,2 0,01 

E3 

11862,1 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

S. 

Bartolomeu 

de Messines 

Solo urbano 

O espaço urbano de São Bartolomeu de Messines proposto decorre de ajustes ao perímetro urbano existente, constatando-

se de conflitos próximos dos seus limites com as Zonas Ameaçadas pelas Cheias e as margens dos cursos de água. 

Assim, preconiza-se a exclusão da área em conflito de modo a não condicionar as opções que para aí se preconizam e em 

simultâneo garantir a salvaguarda de pessoas e bens pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais 

nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída + 

Pomar de Citrinos 
Espaço urbano 0,003 0,002 

E4 

E5 

E6 4137,4 
Margem dos 

cursos de água  

E7 2873,4 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Silves Solo urbano 

No perímetro urbano de Silves verifica-se uma pequena área para a qual se solicita a exclusão de REN para satisfação de 

carências existentes, sobre Zonas ameaçadas pelas cheias, associada à margem direita do Barranco da Caixa de Água, 

num espaço de equipamentos e infraestruturas que se pretende potenciar. A salvaguarda e proteção a pessoas e bens é 

garantida pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e 

respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída Espaço urbano 0,01 0,0004 

E8 87553,7 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Crazy World Solo Rústico 

O parque temático Crazy World localiza-se na várzea da Quinta da Lagoa de Viseu e encontra-se em funcionamento desde 

a década de 90, preconizando-se agora a sua expansão para o terreno que confina a sul da actual área edificada. Em toda 

a sua extensão verifica-se um conflito com Zonas Ameaçadas pelas Cheias, pelo que se preconiza a exclusão da REN, 

nesta tipologia. O parque temático encontra-se também em conflito com Cursos de água e respectivos  leitos e Margens 

dos cursos de água  (coincidentes com Zonas Ameaçadas pelas Cheias), no entanto, considera-se que nessas áreas a 

REN deve manter-se, uma vez que não interfere com as áreas edificadas ou de expansão. 

Área construída + 

Incultos 
Equipamento 0,3 0,0006 

E9 5297,3 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Algoz Solo urbano 

A área de conflito com Zonas ameaçadas pelas cheias que se verifica sobre o perímetro urbano de Algoz revela uma 

pequena área onde a malha não está totalmente consolidada, no entanto é fundamental para permitir concretizar os 

projectos definidos para este espaço de uso especial – espaço de equipamentos e infraestruturas, que se encontram 

actualmente em curso e que são fundamentais para qualificar este espaço. Solicita-se pois a exclusão da REN sendo que a 

salvaguarda e proteção a pessoas e bens se encontra garantida pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos 

naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída Espaço urbano 0,02 0,0008 

E10 

2836,4 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Tunes Solo urbano 

O perímetro urbano de Tunes decorre do PDM eficaz, tendo sofrido alguns ajustes, designadamente no sector sul, onde se 

verificam estes conflitos com Zonas ameaçadas pelas cheias, numa área não inteiramente consolidada, mas que importa 

manter para fazer o remate da área urbana e dar coerência ao perímetro. São duas áreas pouco expressivas e que, a 

manterem-se em REN, não possibilitariam esta dinâmica de remate que se preconiza. Garante-se contudo a salvaguarda e 

proteção a pessoas e bens pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e 

inundações, e respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída 
Espaço urbano 

 
0,01 0,0003 

E11 

E12 11883,9 

Zonas 

ameaçadas 

pelas cheias 

Armação de 

Pêra 
Solo urbano 

O conflito em presença neste caso localiza-se no setor nordeste de Armação de Pêra, onde a expansão – em parte para 

equipamentos e outra para uso residencial – conflitua com uma área de cheias, embora de expressão muito reduzida. 

Atendendo que a área de conflito é fundamental para a gestão urbana (permitindo permutas para a expansão do 

equipamento – EB23 de Armação - adjacente) solicita-se a exclusão desta ocorrência, ficando a salvaguarda de pessoas e 

bens assegurada pela cartografia de suscetibilidade e riscos a fenómenos naturais, nomeadamente, cheias e inundações, e 

respetivas disposições contidas em sede do regulamento do PDM. 

Área construída Espaço urbano 0,03 0,002 
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De um modo geral as áreas a excluir, face à densidade de perímetros existentes, são muito pouco 

significativas, quer em termos de área por tipologia, quer em termos de área global do concelho (vd. 

quadro XIII.5.10). A tipologia “faixa de protecção das arribas” é a que apresenta a maior redução, 

com cerca de 50% da sua área a ser excluída, uma vez a que se localiza sobre o perímetro 

existente de Armação de Pêra, bem como a área de exclusão de Zonas ameaçadas pelo mar, num 

total de 7,8% (vd. quadro XIII.5.10). A ocorrência “Faixa de proteção das águas de transição” 

apresenta uma redução proposta de 6,5% da sua área total, seguida das “margens das águas de 

transição”, com 5,0% de exclusão total (vd. quadro XIII.5.10).  

 

Destacam-se também, observando o quadro XIII.5.9, as “zonas ameaçadas pelas cheias” que 

ocupam grandes extensões no interior dos perímetros, e.g., de Silves e Algoz, com uma área de 

exclusão de 1%. Em todos os casos trata-se de áreas onde se verifica consolidação urbana, pelo 

que a exclusão é a opção que mais se adequa às opções de gestão estabelecidas para estas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constata-se ainda, pela observação do quadro XIII.5.9, que a maior parte da área a excluir se 

encontra sobre áreas efetivamente comprometidas dos perímetros urbanos, sendo que as áreas 

Quadro XIII.5.9 

Quadro síntese das áreas a excluir por tipologia 
 

Tipologia da REN 

Áreas efetivamente  Áreas a excluir para satisfação  

comprometidas (C) de carências existentes (E) 

Superfície 
(m2) 

% referente 
à tipologia 

% da 
superfície 

do concelho 

Superfície 
(m2) 

% 
referente 
à tipologia 

% da superfície do 
concelho 

ZAC 356069,1 1,0 0,05 122307,2 0,4 0,02 

Margem albufeiras 5665,9 0,1 0,001    

FP Albufeiras 70173,1 0,4 0,01    

Margem c. água 63667,9 0,6 0,01 4137,4 0,04 0,0006 

Margem Ág. Trans 51403,2 5,0 0,01    

FP Ág. Trans. 135001,2 6,5 0,02       

ZAM 124630,1 7,8 0,02    

FP Arribas 33651,8 47,1 0,005       

AEIPRA    76582,3 0,1 0,01 

Total* 840262,7 68,6** 0,12 203026,9 0,5 0,003 
 

*com os totais repetidos em caso de sobreposição 
** este valor corresponde a 0,2% da área de REN bruta 
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para as quais se propõe a exclusão para satisfação de carências existentes são apenas 0,5%. No 

total, as áreas que se propõe excluir atingem, num total combinado, cerca de 70% das tipologias, no 

entanto, este valor corresponde a 0,2% da área de REN Bruta. Reitera-se que este valor elevado é 

empolado pelas áreas a excluir na ocorrência “Faixas de proteção das arribas” (vd. quadro XIII.5.9). 

No que respeita aos valores para a área do concelho, verifica-se que a exclusão proposta é de 

0,12%, um valor francamente baixo (vd. quadro XIII.5.9). 

 

Com efeito, verificamos que entre a REN bruta e aquela que será a REN proposta para o concelho 

de Silves as diferenças são muito pouco expressivas, uma vez que as áreas de potencial conflito 

(perímetros urbanos) foram delimitadas tendo por base a delimitação de REN bruta, pelo que 

apenas nos casos em que por motivos de contiguidade, homogeneidade, acertos cartográficos e 

reposicionamento espacial de perímetros, não foi possível evitar as áreas de conflito. No caso da 

cidade de Silves reitera-se a questão dos valores ecológicos em presença e da continuidade das 

ocorrências, em particular da “faixa de proteção das águas de transição”. 

 

 

XIII.5.5. PROPOSTA DE REN PARA SILVES 

 

A proposta de REN para Silves, como se verificou resulta da aplicação de metodologias ou de 

critérios definidos em concertação com as principais entidades com tutela sobre esta restrição de 

utilidade pública, como são a CCDRA e a APA/ARH do Algarve. 

 

A proposta de delimitação da REN integra as dinâmicas territoriais que ocorreram nos últimos anos, 

nomeadamente as alterações ao nível da ocupação do solo, com as implicações daí decorrentes 

principalmente na delimitação das AEIPRA e AEREHS (vd. quadro XIII.5.10 e figs. XIII.5.18 ft). 

 

Ao nível das AEREHS verifica-se uma diminuição de área entre as ARE em vigor (49,9%) e a 

proposta que consta do PDM 2.ª geração (vd. quadro XIII.5.10 e fig. XIII.5.18 ft), principalmente fruto 

da alteração da metodologia de base – a USLE com as adaptações decorrentes da sua aplicação à 

totalidade do território nacional e que constam das OEREN. A ocorrência “Áreas de instabilidade de 

vertentes” que integra agora a delimitação da REN garante que as áreas de maior perigosidade aos 

movimentos de vertente se encontram salvaguardadas pela delimitação da REN, tendo reflexos na 
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cartografia de suscetibilidade e risco a fenómenos naturais, com disposições no Regulamento do 

PDM. Assim, verifica-se uma redução de 0,1% de área entre a REN bruta e a REN proposta (vd. 

quadro XIII.5.7 e XIII.5.10) com reflexos sobretudo ao nível de “zonas ameaçadas pelas cheias”, 

“faixa de protecção das arribas, “Zonas ameaçadas pelo mar” e “faixa de proteção das albufeiras”. 

Deve-se, no entanto, considerar que no quadro XIII.5.10 estão contabilizadas todas a ocorrências 

para a área dentro dos limites de concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora menos expressiva em termos de área que a REN em vigor (71,5%), considera-se que a 

REN proposta reflete a realidade territorial atual, em absoluto alinhamento com RJREN. 

 

 

Quadro XIII.5.10 

Áreas de REN proposta, por tipologia  
 Área (m2) % 

Faixa marítima de protecção costeira* 152 854,8 0,02 

Praias* 152 855,5 0,02 

Dunas 589 440,7 0,1 

Arribas 6201,0 0,001 

Faixa de protecção das arribas* 37 750,4 0,006 

Águas de transição* 1 227 100,9 0,2 

Margem das águas de transição* 976 990,7 0,1 

Faixa de protecção das águas de transição* 1 932 915,3 0,3 

Leitos dos cursos de água 1 168 309,8 0,2 

Margens dos cursos de água 10 983 511,9 1,6 

Lagoas 767 112,9 0,1 

Margens das lagoas 150 234,6 0,02 

Faixa de proteção das lagoas 509 046,5 0,1 

Albufeiras* 8 340 865,9 1,2 

Margem das albufeiras* 3 879 494,3 0,6 

Faixas de proteção das albufeiras* 11 775 916,7 1,7 

Áreas estratégicas de infiltração e de protecção e 
recarga de aquíferos 

 
52 602 193,3 

 
7,7 

Zonas ameaçadas pelo mar 1 479 652,3 0,2 

Zonas ameaçadas pelas cheias 33 620 191,9 4,9 

Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo 296 767 080,9 43,6 

Áreas de instabilidade de vertentes 265 926,1 0,04 

TOTAL 427 384 639,0 62,8 

 

*com valores para a área dentro do concelho 
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XIII.5.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de delimitação das ocorrências que constituem a REN decorreu da utilização de 

informação provenientes das entidades com tutela sobre algumas tipologias que integram a REN, e 

de uma profunda concertação das delimitações efectuadas, nomeadamente, no que concerne às 

propostas de exclusão. A delimitação decorreu, inclusive, para as áreas dos Planos de 

Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) do Funcho e Arade e de Odelouca, de 

modo a garantir uniformidade da delimitação e tratamento desta servidão administrativa no território 

garantindo que prevalecerá sobre estes. 

 

De anotar, relativamente às Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC) que as exclusões no interior de 

perímetros não prejudica a salvaguarda de pessoas ou bens, uma vez nesses locais prevalece a 

suscetibilidade e risco a fenómenos naturais (neste caso, cheias e inundações), constante na carta 

de ordenamento relativa aos limites ao regime de uso. 

 

A proposta de REN do Município de Silves cumpre assim os requisitos do RJREN e das respectivas 

OEREN, respeitando os princípios que estão na base da delimitação desta restrição de utilidade 

pública e que se consubstanciam na delimitação de uma estrutura biofísica diversificada e que 

garanta a proteção de ecossistemas e “intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das actividades humanas”. 
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XIII.6. METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DO CONTEÚDO DAS 

NORMAS DOS PLANOS ESPECIAIS 
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XIII.6.1. ENQUADRAMENTO 

 

 

Um dos objetivos centrais do atual quadro legal de ordenamento do território é a salvaguarda dos 

“interesses dos particulares e a sua confiança no ordenamento jurídico vigente, na medida em que 

todas as normas relativas à ocupação, uso e transformação dos solos, para poderem ser impostas aos 

particulares, devem estar previstas no mesmo regulamento” (preâmbulo do RJIGT1). Isto na medida em 

que “os planos municipais passam a ser os únicos instrumentos passíveis de determinar a classificação 

e qualificação do uso do solo, bem como a respetiva execução e programação” (ibidem). 

 

Neste sentido determina a lei de bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo2 (LBPPSOTU) que até 13 de julho de 2020 “o conteúdo dos planos especiais (…) deve ser 

transposto, nos termos da lei, no plano diretor (...) municipal e outros planos (…) municipais” (n.º 1 do 

artigo 78.º). Esse sentido é reforçado no RJIGT através do artigo 198.º, que determina no n.º 2 a 

obrigatoriedade de assegurar a “conformidade entre os dois planos ao nível dos regulamentos e das 

respetivas plantas”. O n.º 5 do artigo 3.º, em articulação com o n.º 2 do artigo 44.º do RJIGT estabelece 

ainda 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 em planos 

territoriais”. 

 

Impõe-se assim a necessidade de identificar o conteúdo dos planos especiais (PEOT) que “deve ser 

transposto” para os planos municipais, nomeadamente as normas dos planos especiais, vinculativas 

dos particulares, com incidência urbanística, que estabeleçam usos e edificabilidade. Em concreto são 

aquelas normas que definem o regime de uso através do qual se estabelecem as regras de ocupação, 

transformação e utilização do solo, exclusivo dos planos municipais, e efetuado através da 

classificação e qualificação do solo. 

 

                                                 
1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017 de 16 de agosto. 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

98 

É neste sentido que o Grupo de Trabalho para o Território (GTT, 2015) conclui que “de facto, apenas 

as normas dos planos especiais, que, condicionem a ocupação, uso e transformação do solo e que se 

insiram na esfera de competências municipais devem integrar o conteúdo material de um plano 

municipal”. 

 

Contudo, esta integração não é direta nem absoluta na medida em que existem situações em que o 

PEOT extravasa o seu conteúdo material estabelecendo, designadamente, parâmetros urbanísticos ou 

integrando disposições desconformes com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

(PROT Algarve), concretamente no que concerne à edificabilidade admitida em solo rural, à criação de 

empreendimentos turísticos ou às disposições relativas a unidades hoteleiras isoladas1. O exercício de 

transposição dos PEOT para o PDM exige, por isso, ponderação atendendo às especificidades 

territoriais e ao conteúdo e objetivos de cada um dos planos. 

 

Nestes termos, com o objetivo de proceder a uma ponderação de cada uma das normas dos planos 

especiais, com incidência territorial no município de Silves e aferir acerca do conteúdo a transpor, no 

caso concreto, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves)2, foi 

elaborado este relatório metodológico que, reúne também o resultado da concertação setorial 

entretanto realizada com as entidades de tutela (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve - CCDR, Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da Região Hidrográfica 

do Algarve – APA/ARH e Instituto da Conservação da Natureza - ICNF). 

 

Do ponto de vista da estrutura, organiza-se essencialmente em quatro partes correspondendo a 

primeira à identificação e breve caraterização dos planos especiais com incidência territorial no 

concelho de Silves, a segunda à sistematização dos pressupostos metodológicos assumidos na 

análise que decorreu na terceira parte. Esta desagrega-se em duas perspetivas: uma mais geral e de 

princípios e outra de maior pormenor, dirigida a cada plano em particular de onde se concluí, de forma 

fundamentada, sobre a integração dos conteúdos concretos. O relatório termina com a quarta parte, 

que se consubstancia numa reflexão sobre a integração dos conteúdos na “estrutura” do PDM de 2.ª 

geração (PDM2G), visando assim facilitar a identificação das normas integradas. 

 

                                                 
1 Vd. n.º 5 do PROT Algarve aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, na sua redação atual. 
2 Esta opção tem por base a otimização de procedimento e a coincidência temporal de ambos os procedimentos. 
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XIII.6.2. OS PLANOS ESPECIAIS COM INCIDÊNCIA TERRITORIAL NO 

MUNICIPIO DE SILVES 

 

 

No concelho de Silves estão eficazes três planos especiais, designadamente, o: 

 

1. Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do Arade (POAFA), 

2. Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca (POAO), 

3. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura (POOC). 

 

 

SOBRE O PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO FUNCHO E DO ARADE 

(POAFA) 

 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 174/2008 de 21 de novembro de 2008, o POAFA 

foi elaborado com o objetivo de salvaguardar recursos e valores naturais, numa perspetiva de 

compatibilização e sustentabilidade de utilizações e usos na sua área de intervenção. 

 

Integra duas “albufeiras de águas públicas protegidas” assim classificadas pelo Decreto Regulamentar 

2/88, de 20 de janeiro, e “cuja água é ou se preveja que venha a ser utilizada para abastecimento de 

populações e (…) cuja proteção é ditada por razões de defesa ecológica” (preâmbulo da RCM 

174/2008, de 21 de novembro). 

 

As normas do regulamento em articulação com as peças desenhadas (planta síntese e planta de 

condicionantes) (vd. fig. XIII.6.1) consagram o modelo de ordenamento na sua área de intervenção. 
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SOBRE O PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE ODELOUCA (POAO) 

 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2009 de 25 de setembro de 2009, o POAO 

integra parte do concelho de Silves e do concelho de Monchique e “procura conciliar a procura desta 

área com a preservação da qualidade da água e da conservação dos valores ambientais e ecológicos 

e, ainda, com o aproveitamento dos recursos através de uma abordagem integrada das potencialidades 

e limitações do meio, com vista à definição de um modelo de desenvolvimento sustentável para o 

território” (preâmbulo da RCM103/2009, de 25 de setembro). 

 

A albufeira de Odelouca foi classificada como albufeira protegida pelo Decreto Regulamentar 3/2002, 

de 4 de fevereiro e reclassificada como protegida pela Portaria 522/2009, de 15 de maio. 

 

O POAO integra no seu regulamento um conjunto de normas (vd. fig. XIII.6.2) que, em articulação com 

as peças desenhadas (planta síntese e planta de condicionantes) determinam o modelo de 

ordenamento para a sua área de intervenção. 

 

Figura XIII.6.1 

Estrutura do regulamento do POAFA 

 
Fonte: Adaptado de POAFA 
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SOBRE O PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA BURGAU-VILAMOURA 

(POOC) 

 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/1999 de 27 de abril de 1999, o POOC 

encontra-se em processo de revisão1, tendo decorrido o período de consulta pública (Aviso n.º 

6793/2016, de 31 de maio de 2016), e a concertação setorial. Neste sentido, atendendo ao princípio de 

subsidiariedade2 e de economia de procedimentos foi ponderada a eficiência de proceder à alteração 

dos planos municipais tendo por base normas de um instrumento em revisão, optou-se por proceder à 

integração das normas do POOC vigente. Com a certeza que, aquando da publicação da revisão do 

POOC será (certamente) necessário proceder à alteração por adaptação do PDM de Silves (alínea b), 

do n.º 1 do artigo 121.º do RJIGT). 

 

                                                 
1 O Despacho 7172/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 23 de abril determinou a revisão do POOC Sines -
Burgau, na área compreendida entre Odeceixe e Burgau, e do POOC Burgau -Vilamoura, e a fusão dos dois instrumentos nos troços em 
causa, os quais, após a revisão, darão origem ao “Programa da Orla Costeira Odeceixe-Vilamoura”. 
2 Que, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei 31/2014, de 30 de maio, consiste em simplificar e coordenar os procedimentos 
dos diversos níveis da Administração Pública, com vista a aproximar o nível decisório ao cidadão. 

Figura XIII.6.2 

Estrutura do regulamento do POAO 

 
Fonte: Adaptado de POAO 
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O POOC BV integra no seu regulamento um conjunto de normas (vd. fig. XIII.6.3) que, em articulação 

com as peças desenhadas (planta síntese, planta de condicionantes e planos de praia) determinam o 

modelo de ordenamento para a sua área de intervenção. 

 

 

 

 

 

XIII.6.3. OS PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A transposição dos PEOT para o PDM é um exercício que se reveste de alguma complexidade, pelo 

que é desde logo necessário clarificar opções e pressupostos metodológicos a adotar, destacando-se 

como fundamentais: 

 

1. integrar apenas as matérias que o Município tem competência: com este pressuposto estão 

excluídas as diretrizes referentes ao plano de água, a normas de gestão referentes à ação da(s) 

Figura XIII.6.3 

Estrutura do regulamento do POOC BV 

 
Fonte: Adaptado de POOC BV 
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entidade(s) da administração central ou a atividades secundárias de recreio e lazer, tal como 

referido no guia metodológico do GTT (2015, pág. 12 e 20); 

 

2. integrar apenas as matérias que correspondem a conteúdos do PDM: assume-se assim um 

princípio de coerência e unicidade do plano municipal, não o desvirtuando e garantindo a plena 

integração e articulação de normas diretamente relacionadas com o mesmo. Com esta assunção 

são excluídas matérias que ficam fora do âmbito e alcance do PDM; 

 

3. adotar a escala do plano municipal: na mesma linha do pressuposto anterior, pretende-se aqui 

garantir a coerência do PDM. As opções dos PEOT traduzem-se, por vezes, em abordagens de 

grande escala não compatíveis que o âmbito, alcance e escala de abordagem (e de representação 

cartográfica) do PDM (localização de equipamentos de recreio e lazer como um miradouro ou um 

parque de merendas). Neste sentido, o PDM adota os conteúdos dos PEOT de forma “adaptada” e 

não textualmente; 

 

4. articular com a estrutura de conteúdos do PDM e não com a do PEOT: o guia do GTT 

apresenta duas propostas de metodologia regulamentar para a integração do conteúdo das 

normas, salvaguardando que cada município deverá proceder da forma que melhor se adapte às 

especificidades territoriais. O Município de Silves opta por, mantendo1 a estrutura do PDM, integrar 

nele, de forma diluída, os conteúdos dos PEOT. Neste sentido garante-se a coerência do plano 

municipal e o respeito pelas normas dos planos especiais2. 

 

 

 

XIII.6.4. OS CONTEÚDOS A INTEGRAR 

 

 

A especificidade dos conteúdos dos PEOT determina que haja por vezes conflitos de competências e 

alcance. Pelo que se torna um exercício complexo. E assim, partiu-se de uma perspetiva geral, 

identificando os princípios de base da Câmara Municipal de Silves relativamente à integração das 

                                                 
1 Na medida em que a proposta de PDM tem por base a proposta anterior, aprovada na Comissão de Acompanhamento, em 2013. 
2 Veja-se a este respeito o cap. XIII.6.5 do presente relatório onde se identifica onde e como se integram as normas dos PEOT. 
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normas dos planos especiais, e numa fase posterior centrou-se a análise num maior pormenor, 

incidindo sobre cada uma das normas dos planos em causa. 

 

 

XIII.6.4.1. DE UMA PERSPETIVA GERAL 

 

A integração de conteúdos que agora se analisa tem por base um conjunto de princípios já previamente 

concertados com a CCDR Algarve e enquadrados, de forma genérica, no Guia Metodológico do GTT. 

São eles: 

 

1. Objetivos e conceitos 

O Município considera que os objetivos e conceitos definidos nos planos especiais devem ser 

articulados com os do plano municipal, salvaguardando a escala deste. Relativamente aos conceitos, 

acresce que deverão ser incluídos no plano os necessários a uma correta e eficaz compreensão das 

normas, não repetindo / duplicando conceitos já definidos no Decreto Regulamentar n.º 9/2009 e 

demais legislação vigente. Esta posição encontra reflexo na posição assumida pelo GTT (2015, pág. 

28). 

 

2. Servidões e restrições 

O Município considera que estas são exclusivas dos planos municipais (veja-se alínea m) do n.º 1 do 

artigo 96.º do RJIGT) e ainda que sendo estes os “únicos” que são vinculativos para os particulares, 

seria inconsequente manter esta matéria nos (agora) programas especiais. Neste sentido deverá 

existir, por exemplo, apenas uma delimitação da REN ou da RAN. Atendendo à escala e “atualidade” 

do plano municipal, consideramos que o plano especial deverá deixar de definir servidões e restrições, 

ou, quando muito, remete-las para o plano municipal. 

 

3. Perímetros urbanos e regime de edificabilidade 

Esta matéria é exclusiva do plano municipal, constituindo um “extravasar do conteúdo material do plano 

especial” e nesse sentido, uma norma nula (veja-se n.º 6 do artigo 44.º). Este tipo de normas só é 

admissível em plano especial (e por essa via de integração em plano municipal) quando referente 

especificamente à salvaguarda do recurso em causa e assim demonstrado de forma fundamentada. 
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De qualquer forma, e de acordo com o guia metodológico do GTT (2015, págs. 24 e 25), em caso de 

descoincidência entre a delimitação prevista no PDM e no PEOT, prevalecem as delimitações de 

perímetros urbanos do PDM1. 

 

Acresce que, em matéria de urbanismo, algumas destas mesmas normas são contrárias ao disposto no 

PROT Algarve. A este respeito retomamos o disposto no guia metodológico do GTT (pág. 19), 

defendendo que essas normas, que deveriam ter sido objeto de alteração por adaptação (no caso do 

POOC) e de “compatibilização das respetivas opções” no caso dos POAAP (vd. fig. XIII.6.4), não 

deverão ser integradas no PDM. Referimo-nos a matérias como a edificabilidade em solo rústico ou o 

regime de implementação de empreendimentos turísticos, por exemplo. 

 

 

 

4. Matérias diversas de urbanismo 

O Município de Silves considera que matérias do domínio do urbanismo como seja o dimensionamento 

da rede viária, dos estacionamentos ou as caraterísticas das redes de infraestruturas (particularmente 

do abastecimento e saneamento) são da competência municipal, pelo que os planos especiais, salvo 

se estas matérias tenham alguma incidência na salvaguarda do recurso, não devem dispor sobre as 

mesmas. Ainda assim, como se verá na análise de maior pormenor, o PDM já integrava normas desta 

natureza, genericamente compatíveis com o disposto nos PEOT agora analisados. 

 

 

                                                 
1 Mais uma vez, salvo se estiver em causa a salvaguarda do recurso e a prevenção de riscos. 

Figura XIII.6.4 

Relações de compatibilidade entre instrumentos de gestão territorial 
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5. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

A definição das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) é matéria exclusiva dos 

planos municipais e traduz a expressão territorial da estratégia de desenvolvimento municipal (alínea b) 

do artigo 75.º do RJIGT). Ora as UOPG aqui definidas, para além de contrariarem o RJIGT não 

correspondem em absoluto à estratégia territorial definida no PROT nem à estratégia de 

desenvolvimento municipal definida no PDM. Neste sentido consideramos que este zonamento não 

deverá ser integrado no plano municipal. Acresce que, tal como referido anteriormente, estas UOPG, 

concretamente o uso e edificabilidade previstos contrariam as normas do PROT e, por isso, não devem 

ser integradas no plano municipal (GTT, 2015, 19). 

 

6. Matérias referentes ao recreio e lazer 

Estas matérias, assumidas pelo RJIGT como normas de gestão, são conteúdo do (agora) programa 

especial (veja-se n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT), pelo que o Município considera que não deverá 

proceder à sua integração. Neste sentido e de acordo com o RJIGT remete-se a sua previsão / 

regulamentação para o regulamento próprio do programa especial. A mesma perspetiva se aplica às 

normas referentes à utilização do plano de água. Note-se que qualquer destas matérias não encontra 

relação com as competências municipais, pelo que a sua integração no plano municipal seria 

inconsequente (como se reforça no guia metodológico do GTT, págs. 12 e 20). 

 

7. Património 

Os elementos patrimoniais (arquitetónicos e arqueológicos) integram o PDM (em revisão) e a sua 

identificação e respetivas normas de gestão estão concertadas com a(s) entidade(s) de tutela. A este 

facto acresce a atualidade da informação constante no PDM, em comparação com a dos planos 

especiais. Neste sentido o Município considera que os elementos patrimoniais identificados nos planos 

especiais deverão ser validados com os já integrados no PDM, mas as normas referentes aos mesmos 

deverão ser as já definidas pelo plano municipal (que em muitos casos é equivalente à do plano 

especial). 

 

8. Matérias referentes aos usos e atividades 

Os planos especiais em análise definem, relativamente a determinados usos e atividades, disposições 

que contrariam o plano municipal e, em alguns casos, o plano regional. Neste sentido consideramos 

que esta articulação deverá respeitar as especificidades locais e, salvo nas situações em que esteja em 
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causa a salvaguarda do recurso ou as questões de riscos para pessoas e bens, deverá ser adaptado o 

uso previsto no plano municipal. Uma destas situações diz respeito à admissibilidade do uso comercial 

nos perímetros urbanos e nos espaços turísticos. 

 

 

XIII.6.4.2. A UMA PERSPETIVA DE PORMENOR 

 

Depois de estabilizados, numa perspetiva geral, os conteúdos das normas dos planos especiais a 

integrar nos planos municipais do concelho de Silves, vamos agora analisar, em pormenor, cada uma 

das normas de cada um dos planos especiais e definir quais os conteúdos a integrar e respetiva 

fundamentação. 

 

PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE ODELOUCA 

 

NORMA: Artigo 1.º Âmbito e natureza jurídica 

1 - O Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca, abreviadamente designado por POAO, é, nos termos da legislação em vigor, um 

plano especial de ordenamento do território. 

2 - A área de intervenção do POAO abrange o plano de água e a zona terrestre de protecção da albufeira, integrando o território do 

concelho de Silves e de Monchique e encontrando-se delimitada na planta de síntese. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma, concretamente o n.º 1, deverá ser alterada no POAO nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

200.º do RJIGT, na medida em que o plano passará a assumir a figura de “programa especial”. Da mesma 

forma, o n.º 2 deverá ser retificado nos termos do n.º 1 do artigo 45.º do RJIGT, adequando o seu conteúdo 

documental ao aí expresso. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não é de integração no PDM na medida em que é referente ao plano em si. 

 

NORMA: Artigo 2.º Objectivos 

Para além dos objectivos gerais dos planos especiais de ordenamento do território, o POAO tem por objectivos específicos: 

a) Salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, definindo regras de utilização do 

plano de água e da zona envolvente da albufeira; 

b) Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objecto de plano, numa perspectiva dinâmica e 

interligada; 
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c) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos quer do ponto de 

vista do ordenamento do território; 

d) Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira; 

e) Compatibilizar os diferentes usos e actividades existentes e ou a serem criados, com a protecção e valorização ambiental e 

finalidades principais da albufeira; 

f) Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para actividades secundárias, 

prevendo as compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano de água e as margens da albufeira; 

g) Recuperar a qualidade da água da albufeira, visando, designadamente, garantir o abastecimento público à população; 

h) Garantir a articulação com o Sistema de Gestão Ambiental do Empreendimento de Odelouca e respectivas medidas de 

minimização e de compensação de impactes; 

i) Garantir a articulação com os objectivos tipificados para o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. 

 

APRECIAÇÃO 

Com o objetivo de garantir a coordenação externa entre os instrumentos de gestão territorial e na perspetiva do 

definido pelo GTT, os objetivos de ambos os instrumentos, no caso do PDM e do POAO, deverão ser 

articulados. Da concertação setorial resultou, relativamente ao teor da alínea a) a eliminação da definição de 

regras para o plano de água, decorrente da competência específica da APA/ARH neste domínio. 

 

INTEGRAÇÃO 

Este conjunto de objetivos será integrado/articulado com os objetivos definidos pelo PDM, salvaguardando a 

escala de cada instrumento e a sua especificidade (vd. cap. XIII.6.5). Assim, será integrado, de forma adaptada, 

o teor das alíneas a), b), d), e) e f) deste artigo. 

 

NORMA: Artigo 3.º Composição 

1 - São elementos constituintes do POAO as seguintes peças escritas e desenhadas: 

a) Regulamento; 

b) Planta de síntese, à escala de 1:25 000. 

2 - São elementos que acompanham o POAO as seguintes peças escritas e desenhadas: 

a) Planta de condicionantes, à escala de 1:25 000, assinalando as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública; 

b) Relatório, que fundamenta as principais medidas, indicações e disposições adoptadas; 

c) Planta de enquadramento, à escala de 1:25 000, abrangendo a área de intervenção, bem como a área envolvente e as principais 

vias de comunicação; 

d) Planta da situação existente; 

e) Programa de execução e o plano de financiamento, contendo disposições indicativas sobre o escalonamento temporal e a 

estimativas de custo das intervenções previstas e sobre os meios de financiamento das mesmas; 

f) Estudos de base, contendo caracterização física, social, económica e urbanística da área de intervenção e um diagnóstico que 

fundamenta a proposta do Plano; 

g) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de ponderação. 

 

APRECIAÇÃO 
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Esta norma deverá ser alterada no POAO e adaptada ao novo quadro legal, concretamente aos artigos 44.º e 

45.º do RJIGT. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não é de integração no PDM na medida em que é referente ao plano em si. 

 

NORMA: Artigo 4.º Definições 

Para efeitos da aplicação do presente Regulamento, são adoptadas as seguintes definições e conceitos: 

a) «Actividades secundárias» — as actividades, distintas dos usos principais, passíveis de ser desenvolvidas na albufeira, 

nomeadamente a pesca, a prática balnear, a navegação recreativa, as actividades marítimo-turísticas e a realização de competições 

desportivas; 

b) «Albufeira» — a totalidade do volume de água retido pela barragem em cada momento cuja cota altimétrica máxima iguala o nível 

de pleno armazenamento e respectivo leito; 

c) «Área interníveis» — a faixa do leito da albufeira situada entre o nível de pleno armazenamento (NPA) e o nível do plano de água 

em determinado momento e que, no caso da albufeira de Odelouca, pode variar entre as cotas de 72 m e 100,5 m; 

d) «Leito da albufeira» — o terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, inundações ou 

tempestades, sendo limitado pelo nível de pleno de armazenamento; 

e) «Nível de máxima cheia (NMC)» — o nível máximo de água alcançado para a cheia de projecto que, no caso da albufeira de 

Odelouca, é de 102,35 m; 

f) «Nível mínimo de exploração (NmE)» — o nível mínimo de água definido de acordo com o sistema de exploração previsto que, no 

caso da albufeira de Odelouca, é de 72 m; 

g) «Nível de pleno armazenamento (NPA)» — a cota máxima a que pode realizar-se o armazenamento de água na albufeira que, no 

caso de albufeira de Odelouca, corresponde à cota de 100,5 m; 

h) «Plano de água» — a superfície da massa da água da albufeira cuja cota altimétrica máxima iguala o nível de pleno 

armazenamento; 

i) «Pontão flutuante, embarcadouro ou ancoradouro» — a plataforma flutuante para acostagem e acesso às embarcações, 

normalmente incluindo passadiço de ligação à margem; 

j) «Zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira» — a faixa delimitada a montante da 

barragem, no plano de água, definida com o objectivo de salvaguardar a integridade da barragem e dos órgãos de segurança e de 

utilização da albufeira e garantir a segurança de pessoas e bens; 

l) «Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira» — a faixa delimitada a jusante da 

barragem, na zona terrestre de protecção, definida com o objectivo de salvaguardar a integridade da barragem e dos órgãos de 

segurança e de utilização da albufeira e garantir a segurança de pessoas e bens; 

m) «Zona reservada» — a faixa, medida na horizontal, com a largura de 50 m contados a partir da linha do nível de pleno 

armazenamento (NPA); 

n) «Zona terrestre de protecção» — a faixa, medida na horizontal, com a largura de 500 m contados a partir da linha do nível de 

pleno armazenamento (NPA). 

 

APRECIAÇÃO 

Os conceitos aqui definidos, quando necessários à interpretação do conteúdo da norma a integrar no plano 

municipal, devem ser integrados no mesmo, como decorre do guia metodológico do GTT. Deste modo garante-
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se a correta integração dos conteúdos e a coerência dos mesmos. 

 

INTEGRAÇÃO 

Os conceitos necessários à interpretação do plano serão integrados no PDM (vd. cap. XIII.6.5), concretamente 

os conceitos identificados nas alíneas: 

g) «Nível de pleno armazenamento (NPA)», 

j) «Zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira», 

l) «Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira», 

m) «Zona reservada», 

n) «Zona terrestre de proteção». 

 

NORMA: Artigo 5.º Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

1 - Na área de intervenção do POAO aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da 

legislação em vigor, nomeadamente as seguintes, identificadas na planta de condicionantes: 

a) Domínio hídrico; 

b) Zona reservada da albufeira; 

c) Reserva Ecológica Nacional (REN); 

d) Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

e) Áreas percorridas por incêndios; 

f) Protecção ao sobreiro e azinheira; 

g) Mata Nacional da Herdade da Parra; 

h) Rede Natura 2000 — sítio Monchique (PTCON0037) e ZPE de Monchique; 

i) Servidões rodoviárias e ferroviárias; 

j) Infra-estruturas de saneamento básico; 

l) Rede eléctrica; 

m) Zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira; 

n) Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira; 

o) Imóveis classificados; 

p) Vértice geodésico. 

2 - As áreas sujeitas às servidões administrativas e restrições de utilidade pública mencionadas no número anterior encontram-se 

assinaladas na planta de condicionantes. 

 

APRECIAÇÃO 

As servidões e restrições de utilidade pública não constam do conteúdo dos, agora, programas especiais. 

Acresce que a escala e a atualidade do PDM garantem maior exatidão à delimitação das referidas servidões e 

restrições. Note-se que as áreas ardidas representadas no PDM, em linha com o quadro legal vigente, não 

integram o período que o POAO identifica (2003), apresentando-se assim mais atualizadas. Por outro lado o 

PDM garante ainda, por via de um instrumento de dinâmica, a sua atualização contínua. 
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INTEGRAÇÃO 

O PDM representa e identifica “todas” as servidões e restrições de utilidade pública com incidência territorial, 

integrando, do POAO, as referentes à infraestrutura (alíneas m) e n) do n.º 1) e à zona reservada (alínea b) do 

n.º 1). Veja-se cap. XIII.6.5. 

 

NORMA: Artigo 6.º Zonamento 

Tendo como objectivo a salvaguarda de recursos e valores naturais, numa perspectiva de compatibilização e sustentabilidade de 

utilizações e usos, a área de intervenção divide-se em duas zonas fundamentais: 

a) Plano de água, que compreende: 

i) Zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira; 

ii) Zona condicionada; 

iii) Zona restrita; 

iv) Zona interdita; 

b) Zona terrestre de protecção da albufeira, que compreende: 

i) Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira; 

ii) Zonas de protecção muito reduzida; 

iii) Zonas de protecção reduzida, integrando: 

1) Área urbana e urbanizável de São Marcos da Serra; 

2) Espaços urbanos com povoamentos dispersos; 

iv) Zonas de protecção média, integrando: 

1) Área para localização de estabelecimento hoteleiro; 

2) Áreas para localização de empreendimentos de turismo no espaço rural; 

3) Área para localização de parque de campismo; 

v) Zonas de protecção elevada, integrando: 

1) Miradouro; 

2) Zona de merendas; 

vi) Zonas de protecção muito elevada, integrando: 

1) Zonas de protecção muito elevada do nível I; 

2) Zonas de protecção muito elevada do nível II; 

3) Zonas de protecção muito elevada do nível III. 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como se pode concluir pela análise da apreciação a cada uma das normas do plano especial, não existe 

necessidade de proceder a este zonamento (com exceção para a zona de proteção da barragem e dos órgãos 

de segurança e de utilização da albufeira, a zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de 

utilização da albufeira, a zona reservada e a zona de proteção terrestre), os três primeiros como servidão e 

restrição e o quarto como limite ao regime de uso. 

 

INTEGRAÇÃO 
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O teor da norma será parcialmente integrado, concretamente com a representação cartográfica de alguns 

elementos (zona de proteção e zona de respeito da barragem e dos órgãos, zona reservada e a zona de 

proteção terrestre), integrados no PDM como uma condicionante (os 3 primeiros), e um limite ao regime de uso 

(o ultimo). 

 

NORMA: Artigo 7.º Zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização 

da albufeira 

1 - A zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira corresponde a uma faixa do plano de água 

da albufeira com a largura de 150 m medidos a partir da linha do NPA da albufeira e que visa salvaguardar os órgãos da barragem, a 

tomada de água do túnel Odelouca-Funcho e outros órgãos hidráulicos, garantindo a segurança de pessoas e bens na sua proximidade. 

2 - Nesta zona são interditas as actividades secundárias, bem como a navegação de qualquer tipo de embarcações, com excepção das 

destinadas a acções de segurança, de manutenção ou de fiscalização. 

3 - Nos termos da legislação em vigor, a zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira, após o 

enchimento da albufeira, deve ser devidamente demarcada, sinalizada e fiscalizada pela entidade competente. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira constitui uma 

condicionante, sendo integrada deste modo no PDM. Contudo e porque o Município não tem competência na 

gestão do plano de água e esta zona se localiza fora do concelho de Silves, o conteúdo desta norma é 

integrado no PDM como conceito. Refira-se ainda que esta norma articula com o disposto no artigo 13.º do 

POAO relativamente à zona terrestre de proteção. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo do n.º 1 deste artigo será integrado como uma condicionante no PDM e um conceito. 

 

NORMA: Artigo 8.º Zona condicionada 

1 - A zona condicionada corresponde à área localizada a jusante no plano de água, e para a qual se prevê, após o enchimento da 

albufeira, a existência de condições para a sua utilização recreativa. 

2 - Após a revisão do POAO e caso se verifiquem as condições adequadas, pode a autoridade competente autorizar para esta zona a 

realização das seguintes actividades: 

a) O recreio náutico, com excepção da navegação a motor; 

b) A implementação de infra-estruturas de apoio à utilização do plano de água de acordo com o definido no n.º 5 do artigo 17.º 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de uma disposição referente a atividades 

secundárias e normas de gestão que, de acordo com o n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT, constituem teor do 

regulamento próprio do programa especial. 
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INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 9.º Zona restrita 

1 - A zona restrita corresponde à área localizada a montante no plano de água da albufeira em que, devido à probabilidade de variação 

da área interníveis, não se garantem permanentemente as necessárias condições para a realização de actividades secundárias, com 

excepção da pesca. 

2 - Nas situações em que estejam reunidas as condições e o nível adequado do plano de água, pode ser autorizada, após a revisão do 

POAO, a prática das actividades secundárias previstas no artigo anterior, condicionadas em função das características do plano de 

água. 

3 - Após o enchimento da albufeira, a entidade legalmente competente deve proceder, através da colocação de bóias no plano de água, 

à demarcação e sinalização da zona restrita. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de uma disposição referente a atividades 

secundárias e normas de gestão que, de acordo com o n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT, constituem teor do 

regulamento próprio do programa especial. 
 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 10.º Zona interdita 

1 - A zona interdita corresponde aos braços da albufeira, assim como à área mais a montante desta, próximo de São Marcos da Serra. 

2 - Na zona interdita não podem efectuar-se quaisquer actividades secundárias. 

3 - Após o enchimento da albufeira, a entidade legalmente competente deve proceder, através da colocação de bóias no plano de água, 

à demarcação e sinalização da zona. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de uma disposição referente a atividades 

secundárias e normas de gestão que, de acordo com o n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT, constituem teor do 

regulamento próprio do programa especial. 
 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 
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NORMA: Artigo 11.º Actividades permitidas no plano de água 

Após o enchimento da albufeira, e sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, são permitidas no plano de água as seguintes actividades e 

utilizações: 

a) Pesca; 

b) Competições desportivas de pesca, as quais ficam sujeitas a autorização da ARH territorialmente competente os casos em que a 

pesca seja feita com recurso a engodo. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de uma disposição referente a atividades 

desportivas que, de acordo com o n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT, constituem teor do regulamento próprio do 

programa especial. 
 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 12.º Actividades interditas no plano de água 

1 - No plano de água é interdita a prática dos seguintes actos ou actividades: 

a) A instalação ou ampliação de estabelecimentos de aquicultura; 

b) A caça, incluindo nas ilhas existentes no plano de água, até à aprovação de plano de gestão cinegética objecto de parecer 

favorável por parte da ARH territorialmente competente; 

c) Descarga de efluentes não tratados de qualquer natureza ou quaisquer outras actividades susceptíveis de degradar a qualidade 

da água; 

d) A extracção de inertes no leito da albufeira, excepto quando tal se justifique por razões ambientais ou para o bom funcionamento 

da infra-estrutura hidráulica e desde que realizada nos termos e condições definidos na Lei da Água e no regime da utilização dos 

recursos hídricos; 

e) O abeberamento do gado; 

f) A deposição, o abandono, o depósito ou o lançamento de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

2 - Até à revisão do POAO é interdita a prática das seguintes actividades: 

a) Navegação de qualquer tipo, com excepção de embarcações de emergência e de fiscalização; 

b) Banhos e natação. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de uma disposição referente a atividades 

secundárias e normas de gestão que, de acordo com o n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT, constituem teor do 

regulamento próprio do programa especial. 

Contudo, não obstante o exposto anteriormente e na medida em que algumas destas ações têm lugar (direta ou 

indiretamente) na zona terrestre, o teor das alíneas c) e f) do n.º 1 será integrado no PDM, por via das 
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disposições gerais para o solo rústico. Neste sentido assume-se que, no que concerne ao âmbito e alcance do 

PDM, o teor desta norma será integrado no PDM2G. 
 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo das alíneas 1c e 1f será integrado no PDM2G. 

 

NORMA: Artigo 13.º Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização 

da albufeira 

1 - A zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira corresponde a uma faixa terrestre que inclui a 

barragem de Odelouca e as estruturas associadas, a tomada de água do túnel Odelouca-Funcho e as estruturas associadas, a descarga 

de fundo, assim como as áreas envolventes necessárias para garantir a respectiva salvaguarda, em particular os acessos e a zona 

inundável em caso de rotura da barragem. 

2 - Constituem objectivos para o estabelecimento desta zona a preservação da barragem e o funcionamento correcto dos órgãos de 

segurança e de utilização da albufeira, bem como das pessoas e bens. 

3 - É interdita nesta zona a prática de actividades secundárias, com excepção do passeio em áreas e percursos onde não exista 

sinalização que proíba expressamente o acesso. 

4 - É interdita nesta zona a realização de obras de edificação, com excepção das que se revelem necessárias ao funcionamento da 

barragem, do túnel e dos órgãos associados, assim como das obras de beneficiação e de reconstrução de edificações existentes nos 

termos definidos no artigo 28.º 

5 - Nos termos da legislação em vigor, a zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira deve ser 

devidamente demarcada e sinalizada pelas entidades competentes. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira constitui uma 

condicionante, sendo integrada deste modo no PDM. Contudo atendendo a que a mesma se localiza fora do 

concelho de Silves, a sua referência será exclusivamente concetual. Refira-se ainda que esta norma articula 

com o disposto no artigo 7.º relativamente ao plano de água. 
 

INTEGRAÇÃO 

Este conteúdo, assumido como uma condicionante, será integrado como conceito. 

 

NORMA: Artigo 14.º Zonas de protecção muito reduzida 

1 - As zonas de protecção muito reduzida correspondem a áreas que pelas alterações significativas das suas características naturais 

devem, preferencialmente, ser destinadas a ocupação industrial. 

2 - As zonas de protecção muito reduzida delimitadas na planta de síntese correspondem à área industrial existente e à qual se deve 

aplicar o disposto no Plano Director Municipal de Silves. 

3 - Nestes espaços é interdita a prática de quaisquer actividades que possam pôr em risco a qualidade da água da albufeira. 

4 - As instalações existentes e as instalações a implementar devem, obrigatoriamente, ser dotadas de sistemas de tratamento de 

efluentes e de resíduos tendentes a evitar a degradação da qualidade da água da albufeira. 
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APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se a solo urbano, concretamente ao espaço industrial de S. Marcos da Serra. O regime de 

uso aí admitido é definido exclusivamente pelo PDM, tal como o POAO reconhece no n.º 2. 

Relativamente à delimitação desta área foi detetada alguma incoerência entre a definida pelo POAO e a do 

PDM pelo que o limite representado no POAO deverá ser corrigido no mesmo ou, simplesmente, ser daí 

eliminado. É no mesmo sentido que o GTT estabelece que “relativamente aos perímetros urbanos, quando se 

verificar não existir integral coincidência entre a delimitação prevista no PDM e no PEOT, prevalecerão as 

delimitações dos perímetros urbanos definidas no PDM salvo se tais discrepâncias resultarem de razões de 

salvaguarda dos valores naturais e de prevenção de riscos, devidamente fundamentadas” (GTT, 2015, pp. 24). 

Relativamente ao conteúdo das normas referentes à qualidade da água (n.os 3 e 4), o PDM já o integra, 

concretamente nas disposições gerais. 

 

INTEGRAÇÃO 

Este conteúdo não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 15.º Zonas de protecção reduzida 

1 - As zonas de protecção reduzida correspondem a áreas que pelas alterações significativas das suas características naturais devem, 

preferencialmente, ser destinadas a ocupação urbana. 

2 - As zonas de protecção reduzida delimitadas na planta de síntese correspondem à área urbana e urbanizável de São Marcos da Serra 

e aos espaços urbanos com povoamentos dispersos, aos quais se aplicam as disposições do Plano Director Municipal de Silves. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se a solo urbano, concretamente à “área urbana e urbanizável de S. Marcos da Serra” e aos 

“espaços urbanos com povoamentos dispersos”. Contudo, particularmente no quadro atual de classificação e 

qualificação do solo (enquadrado na proposta de revisão do PDM de Silves), estas áreas apresentam 

delimitações (ampliações, reduções, criação e eliminação1) e classificações (na medida em que algumas irão 

constituir solo rústico) distintas das aqui apresentadas. Neste sentido e porque, tal como reconhece no n.º 2 do 

POAO, o regime de uso aí admitido é definido exclusivamente pelo PDM, estas normas e respetiva delimitação 

não serão integradas no PDM. 

Assim, concretamente no que se refere à delimitação destas áreas e atendendo à desconformidade 

identificada, consideramos que o POAO deverá ser corrigido ou, simplesmente, eliminar da sua cartografia esta 

informação. É no mesmo sentido que o GTT estabelece que “relativamente aos perímetros urbanos, quando se 

                                                 
1 Os perímetros de Monte Mogo e da Sapeira foram “redesenhados” (ampliados e reduzidos) na proposta de plano e integrados em solo 
rústico; o perímetro da sede de freguesia foi “redesenhado”; o perímetro de Monte Costa (espaço industrial) foi ampliado; o perímetro da 
estação que passa a solo rústico foi “redesenhado”; foram criados dois novos perímetros de solo urbano (Vale Pereiro e Silveira) e, por 
último, foi eliminado um perímetro localizado a poente do Monte Costa. 
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verificar não existir integral coincidência entre a delimitação prevista no PDM e no PEOT, prevalecerão as 

delimitações dos perímetros urbanos definidas no PDM salvo se tais discrepâncias resultarem de razões de 

salvaguarda dos valores naturais e de prevenção de riscos, devidamente fundamentadas” (GTT, 2015, pp. 24). 

Neste sentido foram realizadas reuniões1 de concertação setorial de onde resultou o acerto das delimitações 

propostas pelo Município, tendo-se concluído que as diferenças identificadas apesar de desconformes com o 

plano especial, são compatíveis com a proteção do recurso em causa. 
 

INTEGRAÇÃO 

Este conteúdo não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 16.º Zonas de protecção média 

1 - As zonas de protecção média correspondem a áreas que pelas alterações significativas das suas características naturais devem, 

preferencialmente, ser destinadas a ocupação turística. 

2 - Integram as zonas referidas no número anterior as seguintes áreas: 

a) Uma área destinada à localização de estabelecimento hoteleiro, designada com o n.º 1 na planta de síntese, próximo da 

barragem de Odelouca, em área correspondente aos estaleiros da obra da barragem de Odelouca e numa zona já artificializada e 

dotada de acesso; 

b) Duas áreas destinadas à localização de empreendimentos de turismo no espaço rural ou de turismo de habitação, identificadas 

na planta de síntese com os n.os 2 (Foz do Carvalho) e 3 (Monte Branco); 

c) Uma área destinada à localização de parque de campismo. 

3 - Na área referida na alínea a) do número anterior pode ser autorizado um estabelecimento hoteleiro com categoria de 4 ou 5 estrelas 

desde que observados os seguintes requisitos: 

a) Máximo de 60 quartos e de 120 camas; 

b) Máximo de dois pisos; 

c) Escolha de uma das seguintes classificações: 

c.1) Hotel; 

c.2) Hotel-apartamento (apartotel). 

4 - A entidade exploradora do estabelecimento hoteleiro deve assegurar a manutenção da estrada de acesso coincidente com o acesso 

à barragem e garantir, ainda, a interdição de passagem para as estradas de acesso à barragem, aos órgãos da barragem e à tomada de 

água do túnel Odelouca-Funcho. 

5 - Excepcionam-se do disposto no número anterior as pessoas e entidades que tenham como objectivo aceder aos órgãos da barragem 

para fins de manutenção, fiscalização e afins ou, ainda, para aceder a construções existentes. 

6 - Constitui obrigação da entidade exploradora do estabelecimento hoteleiro assegurar que a estrada de acesso à barragem, aos 

respectivos órgãos e à tomada de água do túnel Odelouca-Funcho que fique acessível ao público esteja permanentemente desimpedida, 

não se permitindo o estacionamento automóvel de modo a garantir, em caso de emergência, a fácil aproximação das entidades 

competentes. 

7 - Nas áreas referidas na alínea b) do n.º 2 pode ser autorizada a instalação de um hotel rural desde que observados os seguintes 

requisitos: 

                                                 
1 Reunião de 28 de março de 2017 com a APA/ARH Algarve e a CCDR Algarve e de 28 de junho de 2017 com as mesmas entidades e 
ainda com o ICNF Algarve. 
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a) Máximo de 60 camas; 

b) Máximo de dois pisos. 

8 - Na área referida na alínea c) do n.º 2 pode ser autorizada a instalação de um parque de campismo e de caravanismo desde que 

observados os seguintes requisitos: 

a) Área máxima de 5000 m2; 

b) Capacidade máxima de 90 utentes; 

c) A construção a realizar incida sobre áreas não integradas na REN. 

9 - Após o licenciamento ou autorização dos empreendimentos turísticos a que se referem os números anteriores, as áreas por eles 

abrangidas podem assumir a categoria de espaços turísticos, mantendo, enquanto tal não ocorrer, a categoria de espaço rural. 

10 - As zonas de protecção média devem ser detalhadamente tratadas, através da elaboração de projectos de execução, nos quais 

devem ser observadas as seguintes recomendações: 

a) Sempre que aplicável, deve ser garantida a articulação das áreas para localização de empreendimentos turísticos no espaço rural 

e da área para localização de estabelecimento hoteleiro com os núcleos de apoio ao plano de água previstos no n.º 5 do artigo 17.º; 

b) A requalificação, alargamento ou a extensão dos acessos existentes devem ser pensados de modo a comportar as utilizações 

previstas e a prever os ajustes de traçado e os pavimentos necessários para permitir a sua utilização em segurança; 

c) A consideração das características da arquitectura local no desenvolvimento dos projectos de arquitectura, para que as novas 

construções e as áreas ampliadas se enquadrem na envolvente rural. 

11 - Os empreendimentos turísticos referidos nos números anteriores devem ser dotados de parques de estacionamento de apoio, com 

um lugar de estacionamento para cada unidade de alojamento ou, no caso do parque de campismo e de caravanismo, de um lugar por 

cada dois campistas. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma procede ao zonamento e definição de regras de implementação de ocupações com uso turístico, 

com o argumento de que são áreas cujas caraterísticas naturais foram alteradas. Antes de mais esta é uma 

matéria que não cabe a um plano especial e que, no caso, contraria o disposto no PROT Algarve relativamente 

ao sistema de turismo. Neste sentido não será, genericamente, integrada no PDM1. De todo o artigo, apenas 

têm incidência territorial no concelho de Silves as seguintes normas: 2b), 7, 9, 10 e 11. Da sua análise é 

possível concluir que: 

O teor da norma 2b), que estabelece a previsão de um hotel rural no Monte Branco é contrário à metodologia 

adotada pelo PDM na medida em que estabelece zonamento para TER. A opção do PDM, a este respeito e, 

atendendo à escala do plano e à especificidade desta tipologia de empreendimento turístico, foi a de definir, de 

acordo com o PROT, um conjunto de critérios para a instalação deste uso, sem contudo proceder ao seu 

zonamento. Note-se ainda que a instalação, alteração ou ampliação de qualquer tipo de empreendimento 

turístico está sujeita a parecer prévio da APA/ARH, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei 107/2009, de 15 de maio. Neste sentido o teor desta norma não será integrado em PDM. 

O conteúdo do n.º 7 é contrário ao PROT (ao estabelecer/limitar o número de camas em TER, no caso hotel 

rural) e sobrepõe-se ao mesmo ao definir a volumetria máxima. Neste sentido não deverá ser integrado, salvo 

                                                 
1 Como decorre também do Guia metodológico do GTT (pág.19). 
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se demonstrada a sua imprescindibilidade para a salvaguarda do recurso, o que não veio a acontecer. 

O conteúdo do n.º 9 é um exemplo claro de classificação e qualificação do solo e como tal é nula, nos termos 

do n.º 6 do artigo 44.º do RJIGT, logo não integrada no PDM. 

O n.º 10 identifica um conjunto de critérios a atender aquando da implementação das ocupações turísticas. 

Relativamente à alínea a), ao estabelecer uma relação com o n.º 5 do artigo 17.º referente aos “núcleos de 

apoio ao plano de água” que, de acordo com a análise efetuada, não será integrado no PDM, esta norma fica 

sem efeito. Quanto à alínea b), atendendo ao carater genérico do seu teor, consideramos que o mesmo poderá 

ser integrado no plano, por via das disposições do artigo 30.º do POAO. O disposto na alínea c) está 

salvaguardado pelo PDM na medida em que é um princípio definido pelo plano para as novas edificações1 e 

para as intervenções de conservação, alteração, ampliação e reconversão de uso2. 

O conteúdo do n.º 11 é referente ao dimensionamento dos estacionamentos e estabelece um valor 

significativamente diferente do definido no PDM e devidamente concertado com o Turismo de Portugal (1 lugar / 

3 unidades de alojamento). Neste sentido o rácio do PDM traduz-se num menor número de estacionamentos e 

daí num menor impacto territorial, sem comprometer a funcionalidade do estabelecimento hoteleiro. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo da norma 10b, será integrado no plano como uma disposição geral para todas as intervenções na 

rede viária. O restante conteúdo com aplicabilidade no concelho de Silves (normas 2b, 7, 9,10a, 10c e 11) não 

será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 17.º Zonas de protecção elevada 

1 - As zonas de protecção elevada correspondem a áreas privilegiadas para a implementação de estruturas de apoio a actividades 

secundárias, designadamente para a instalação de zonas de recreio e de lazer de diferentes tipos associadas, numa perspectiva de uso 

equilibrado, à fruição dos valores naturais existentes. 

2 - Nas áreas referidas no número anterior podem ser implementados os seguintes equipamentos: 

a) Miradouro, que corresponde a uma zona de cumeada apresentando condições ideais para a visualização da paisagem 

envolvente; 

b) Zonas de merendas, que correspondem a duas áreas, estando uma próximo da Sapeira e outra próximo da zona da Foz do 

Carvalho, ambas nas proximidades de zonas com acessibilidade automóvel e do futuro plano de água da albufeira. 

3 - A instalação do miradouro a que se refere a alínea a) do número anterior deve observar os seguintes requisitos: 

a) Área de implantação máxima não superior a 100 m2; 

b) Instalação de um parque de estacionamento de apoio, preferencialmente informal e não impermeabilizado, dimensionado para 

um máximo de cinco automóveis ligeiros; 

c) Instalação de bancos e caixotes do lixo; 

d) Recolha regular de resíduos sólidos. 

                                                 
1 Admite-se a utilização de uma linguagem arquitetónica contemporânea no respeito pelas caraterísticas da paisagem rural. 
2 As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que identifique e avalie os valores patrimoniais e suas 
relações com a envolvente (…). 
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4 - A instalação das zonas de merendas a que se refere a alínea b) do n.º 2 não pode ser autorizada se não se verificarem os seguintes 

requisitos: 

a) Área de implantação máxima não superior a 2000 m2; 

b) Capacidade para 30 pessoas; 

c) Instalação de parque de estacionamento de apoio, preferencialmente informal e não impermeabilizado, dimensionado para um 

máximo de oito automóveis ligeiros; 

d) Instalação de bancos, mesas e caixotes do lixo; 

e) Recolha regular de resíduos sólidos; 

f) Cumprirem as normas do sistema de defesa da floresta contra incêndios. 

5 - Desde que as condições do plano de água o permitam e após a revisão do POAO, pode ser autorizada a implementação de núcleos 

de apoio à utilização do plano de água, junto das áreas para localização de empreendimentos de turismo no espaço rural e da área para 

localização de estabelecimento hoteleiro previstas no n.º 2 do artigo 16.º desde que observadas as seguintes recomendações: 

a) Deve garantir-se a articulação com as áreas para localização de empreendimentos de turismo no espaço rural e com a área a 

destinar à localização de estabelecimento hoteleiro, devendo ainda assegurar-se a prossecução de iniciativas que permitam o 

respectivo uso pelo público em geral; 

b) Devem articular-se com as condicionantes identificadas, nomeadamente no que respeita ao zonamento do plano de água. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se a equipamentos de recreio e lazer, concretamente miradouros e zonas de merendas. A 

opção de base do PDM foi a de não proceder ao zonamento destes equipamentos atendendo à escala dos 

mesmos e às suas especificidades. Contudo, não exclui a possibilidade de os mesmos virem a ser implantados 

na medida em que os admite como usos compatíveis com solo rústico (ver a este respeito cap. XIII.6.5). 

Acresce ainda como impedimento ao zonamento destes equipamentos o facto de os mesmos se localizarem 

em terrenos privados, carecendo por isso de ser integrados na programação e execução do plano, cuja 

operacionalização tem encargos públicos que importa aqui equacionar. Neste sentido o Município considera 

que a previsão destes equipamentos, a existir, deverá fazer parte do regulamento próprio do programa especial 

com a correspondente definição das fontes de financiamento e do calendário de execução. Considerando que a 

iniciativa destas ações cabe à administração, a sua integração em PDM não é necessária. 

Relativamente ao teor do n.º 5, atendendo a que o mesmo faz depender a sua aplicabilidade da revisão do 

POAO (que ainda não aconteceu) e que se refere à articulação de núcleos de apoio à utilização do plano de 

água com os empreendimentos turísticos previstos no artigo 16.º (que aqui não serão integrados), 

consideramos que o mesmo fica sem efeito. 

 

INTEGRAÇÃO 

Esta norma não é integrada no PDM, sendo remetida, genericamente, para o regulamento próprio do programa 

especial. Apenas se garante a admissibilidade destes usos em solo rústico. 
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NORMA: Artigo 18.º Zonas de protecção muito elevada 

1 - As zonas de protecção muito elevada identificadas na planta de síntese correspondem a áreas preferenciais para ocupação agrícola 

e florestal, encontrando-se divididas em: 

a) Zonas de protecção muito elevada do nível I; 

b) Zonas de protecção muito elevada do nível II; 

c) Zonas de protecção muito elevada do nível III. 

2 - É permitida no interior das zonas de protecção muito elevada a prática dos usos previstos no âmbito do presente Plano, assim como 

os usos actualmente existentes que se revelem compatíveis com os objectivos do POAO. 

3 - É interdita nestas zonas a prática de actividades que estimulem a instabilidade das vertentes ou que impliquem a destruição do 

coberto vegetal com funções de protecção, salvo as decorrentes do normal exercício da actividade agrícola ou florestal, as que tenham 

como objectivo a melhoria dos habitats presentes ou, ainda, as que estejam previstas no âmbito do presente POAO. 

4 - A composição, estrutura e regime de tratamento dos povoamentos florestais devem progressivamente reconduzir-se aos modelos de 

silvicultura previstos no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF — Algarve), aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 17/2006, de 20 de Outubro, de acordo com os objectivos dominantes de compatibilização da função de produção com as de 

protecção e de conservação, nomeadamente nos termos dos artigos 14.º a 16.º e 23.º a 25.º do referido Plano. 

5 - Fica sujeita a parecer favorável do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. (ICNB, I. P.), a reconversão das 

áreas contínuas superiores a 5 ha com manchas florestais com interesse para a conservação da águia de Bonelli. 

6 - Encontram-se dispensadas da emissão do parecer previsto no número anterior as operações florestais conformes com plano de 

gestão florestal em que o ICNB, I. P., tenha emitido parecer favorável no âmbito do procedimento de aprovação. 

7 - A realização de actividades secundárias e de lazer nas zonas de protecção muito elevada deve respeitar as regras aplicáveis às 

zonas definidas para o efeito no âmbito do presente Plano. 

 

APRECIAÇÃO 

As disposições aqui integradas constituem normas de gestão do recurso que, nos termos do artigo 44.º do 

RJIGT, deveriam integrar o regulamento próprio do programa especial. Note-se também que são matérias que 

ficam fora das competências municipais (e.g. reconversão de manchas florestais, atividades agrícolas ou 

florestais). Neste sentido consideramos que o teor deste artigo não deverá ser inscrito no PDM1. Contudo, 

atendendo ao conteúdo material do PDM (artigo 96.º do RJIGT), concretamente à alínea f)2, efetua-se uma 

apreciação de cada uma das normas deste artigo. Assim: 

O teor do n.º 1 é referente à sistémica do próprio plano. Constitui um exercício de “classificação” em função do 

grau de proteção definido, pelo que, atendendo à análise que se fez do restante conteúdo do artigo, não 

constitui norma a integrar. 

O teor do n.º 2 surge como reforço de que os usos, na área do plano, se devem compatibilizar com os seus 

objetivos. Ora isto resulta da própria definição dos objetivos do plano, pelo que consideramos, que esta norma 

não acrescenta valor ao mesmo. 

O teor do n.º 3 é um exemplo de norma de gestão, relativamente à qual o Município não tem qualquer 

                                                 
1 Na linha do estabelecido pelo GTT (2015, págs. 12 e 20). 
2 “A identificação e a qualificação do solo rústico, garantindo a adequada execução dos programas e das politicas de desenvolvimento 
agrícola e florestal, bem como de recursos geológicos e energéticos”. 
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competência. Deverá por isso integrar o regulamento próprio do programa. De qualquer forma o PDM integra, 

para as intervenções com incidência urbanística, um conjunto de disposições gerais de entre as quais se 

destaca a preocupação aqui inscrita. Note-se ainda que o PDM integra a este respeito um “limite ao regime de 

uso” que corresponde às “áreas críticas de instabilidade de vertentes”, no âmbito das quais são estabelecidas 

medidas de salvaguarda da estabilidade das vertentes. 

O teor do n.º 4 refere-se à implementação do PROF. A este respeito lembramos que as normas sobre a 

ocupação e intervenção nos espaços florestais mantêm a vinculação direta e imediata dos particulares (n.º 3 do 

artigo 3.º do RJIGT e alínea b), do n.º 5 do artigo 4.º do RJPOGIAF1), pelo que não carecem de integração no 

PDM. Acresce que o município não tem competência nesta matéria. 

O teor dos n.os 5 e 6 condiciona/isenta a parecer do ICNF a reconversão de áreas florestais. Ora estas 

disposições são assumidamente normas de gestão, não têm incidência urbanística e não integram as 

competências municipais. Deverão portanto ser remetidas para o regulamento próprio do programa. 

O teor do n.º 7 é claramente teor de regulamento próprio na medida em que tem por objeto atividades 

secundárias e de lazer, como decorre do artigo 44.º do RJIGT. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 19.º Zonas de protecção muito elevada do nível I 

1 - As zonas de protecção muito elevada do nível I incluem: 

a) Zonas de sensibilidade, potencial ou valor ecológico elevados; 

b) Zonas sujeitas a projectos de compensação para o lince ibérico e avifauna na Herdade da Parra e na zona da Sapeira; 

c) Zona de sobrecompensação para o lince ibérico e para a avifauna definida pelo ICNB, I. P. 

2 - As zonas de protecção muito elevada do nível I devem prosseguir os seguintes objectivos: 

a) Assegurar a manutenção das formações vegetais autóctones e com valor ecológico; 

b) Privilegiar o uso de espécies autóctones nas zonas onde estas espécies não existam actualmente; 

c) Reconverter os habitats com menor interesse ecológico para habitats com interesse desse ponto de vista. 

3 - É interdita nestas zonas a prática de actividades que estimulem a instabilidade das vertentes ou que impliquem a destruição do 

coberto vegetal com valor ecológico, salvo as decorrentes do normal exercício da actividade agrícola ou florestal, as que tenham como 

objectivo a melhoria dos habitats presentes ou, ainda, as que estejam previstas no âmbito do presente POAO. 

4 - É interdita a introdução de espécies não indígenas, com excepção das previstas para a área incluída na Mata Nacional da Herdade 

da Parra. 

5 - De modo a evitar situações de incompatibilidades de usos, a realização de quaisquer acções que alterem o uso do solo actual nas 

áreas de sobrecompensação para o lince ibérico e para a avifauna, bem como nas áreas correspondentes aos projectos de 

compensação para o lince ibérico e avifauna da Sapeira e da Herdade da Parra, deve ser precedida da consulta às entidades com 

responsabilidade pela implementação dos respectivos projectos. 

 

                                                 
1 Regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal (Decreto‑Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, 

na sua redação atual). 
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APRECIAÇÃO 

Considerando que esta norma não apresenta qualquer incidência urbanística, o seu teor deveria ser transposto 

para o regulamento próprio do programa. Contudo, atendendo ao conteúdo material do PDM (artigo 96.º do 

RJIGT), concretamente à alínea c)1, efetua-se uma apreciação de cada uma das normas deste artigo. Assim: 

O teor dos n.os 1 e 2 corresponde a uma mera identificação das áreas aqui integradas e como tal apenas de 

leitura e coerência do plano, sem implicação urbanística e à definição dos objetivos para as mesmas. Neste 

sentido o PDM vai proceder ao reforço das disposições da EEM fundamental (que integra toda esta área) a fim 

de assegurar a salvaguarda dos objetivos aqui estabelecidos, integrando também uma salvaguarda nos 

espaços florestais (quando em presença de valores ecológicos) e uma remissão expressa para as orientações 

de gestão da RN2000, tal como acordado com a entidade de tutela. 

O teor do n.º 3 é coincidente com o do n.º 3 do artigo 18.º. Considerando que o disposto no artigo 18.º se aplica 

a todas as “zonas de proteção elevada”, esta disposição é redundante. Há contudo uma diferença que, salvo 

melhor entendimento, nos parece facilmente contornável. O artigo 18.º refere-se a coberto vegetal com funções 

de proteção e o artigo 19.º a coberto vegetal com valor ecológico. Note-se ainda o referido a propósito das 

disposições que o PDM integra como medidas de salvaguarda da estabilidade das vertentes. Assim, este 

conteúdo não carece de integração no PDM. 

O teor do n.º 4 referente à interdição de espécies não indígenas encontra-se previsto no PDM (quando com 

incidência urbanística) e salvaguardada a exceção da Herdade da Mata da Parra na medida em que, sendo 

assumida como uma servidão, o seu regime de gestão é o definido no plano de gestão respetivo. Relativamente 

à salvaguarda desta norma para todas as intervenções que não com incidência urbanística consideramos que 

deverá ser o programa especial a determina-lo (em articulação com o disposto no PROF). 

O teor do n.º 5 sujeita a parecer prévio da entidade de tutela os usos e ocupações que venham a incidir sobre 

áreas de maior valor ecológico, concretamente as áreas de sobrecompensação para o lince ibérico e para a 

avifauna e as áreas afetas aos projetos de compensação para o lince ibérico e avifauna da Sapeira e da 

Herdade da Parra. Estas áreas integram, no PDM, espaços florestais. Esta norma encontra reflexo no limite ao 

regime de uso agora criado e que corresponde à zona terrestre de proteção. 

 

INTEGRAÇÃO 

Na proposta de PDM estas áreas correspondem na sua totalidade a EEM e RN2000 e integram, na sua maioria, 

a categoria de “espaços florestais” e, em casos de maior valor ecológico, “espaços naturais”. A sua salvaguarda 

é assim garantida, pelo que a integração dos conteúdos da norma não se apresenta como necessária. Ainda 

assim o plano vai integrar em EEM os objetivos aqui definidos reforçando-a. 

 

                                                 
1 “Os critérios de sustentabilidade a adotar, bem como os meios disponíveis e as ações propostas, que sejam necessários à proteção dos 
valores e recursos naturais, recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação da estrutura ecológica”. 
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NORMA: Artigo 20.º Zonas de protecção muito elevada do nível II 

1 - As zonas de protecção muito elevada do nível II integram: 

a) Zonas com valor ecológico médio; 

b) Zonas com vulnerabilidade à instabilidade de vertentes não incluídas nas zonas de protecção elevada. 

2 - Nas áreas que desempenhem funções de produção e nas áreas em que o coberto vegetal desempenhe funções de protecção do solo 

deve ser privilegiado o uso de espécies autóctones. 

3 - É permitida a utilização de espécies não indígenas em actividades silvícolas já existentes, devendo, no entanto, preferir-se a sua 

substituição por espécies mais adaptadas e características edafo-climáticas da zona. 

4 - Nestas zonas devem ser promovidas todas as acções que fomentem o aparecimento de habitats com maior valor ecológico que os 

que actualmente ocorrem nestas zonas. 

 

APRECIAÇÃO 

Atendendo a que esta norma não apresenta qualquer incidência urbanística, o seu teor deverá ser transposto 

para o regulamento próprio do programa. Contudo, atendendo ao conteúdo material do PDM (artigo 96.º do 

RJIGT), concretamente à alínea c)1, efetua-se uma apreciação de cada uma das normas deste artigo. Assim: 

O teor do n.º 1 corresponde a uma mera identificação das áreas aqui integradas que, no entanto, não estão 

cartografadas. A este respeito relembramos, no que se refere à alínea b) que o PDM delimita (ainda que com 

algum grau de subjetividade), concretamente nos limite ao regime de uso, as “áreas críticas de instabilidade de 

vertentes”. Neste sentido assumimos que a aplicabilidade desta norma no POAO, por não estar associada a 

uma componente geográfica, é questionável. Assim, ao apresentar maior densidade2, a norma do PDM garante 

uma maior salvaguarda da segurança das intervenções a efetuar, pelo que deverá ser mantida em detrimento 

da do POAO Veja-se a este respeito o cap. XIII.6.5. 

O teor dos n.os 2 e 3 referente à adoção privilegiada de espécies autóctones encontra-se previsto no PDM, no 

que concerne à incidência urbanística da mesma, isto é, aquando da realização de operações urbanísticas. 

Esta opção tem por base tanto o conteúdo do PDM como as competências municipais a este respeito. Assim, a 

aplicabilidade desta norma a todas as intervenções (não urbanísticas) que venham a ocorrer em solo rústico 

deverá ser salvaguardada pelos programas especiais, concretamente pelo PROF. 

O teor do n.º 4 encontra reflexo nos objetivos que o PDM determina para a categoria “espaço florestais” e 

“espaço naturais e paisagísticos”, pelo que a integração da norma está garantida. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma já está salvaguardado com a proposta de PDM, pelo que não carece de integração. 

 

 

                                                 
1 “Os critérios de sustentabilidade a adotar, bem como os meios disponíveis e as ações propostas, que sejam necessários à proteção dos 
valores e recursos naturais, recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação da estrutura ecológica”. 
2 Veja-se, por exemplo a figura III.7.18 Risco Hidro-geomorfológico. 
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NORMA: Artigo 21.º Zonas de protecção muito elevada do nível III 

1 - As zonas de protecção muito elevada do nível III integram: 

a) Zonas com reduzida sensibilidade ecológica não coincidentes com zonas com instabilidade de vertentes; 

b) Zonas onde não existem condicionantes de ordem geológica e que, em simultâneo, não coincidem com as áreas de projectos de 

compensação e de sobrecompensação inseridas nas zonas de protecção elevada. 

2 - Nas zonas de protecção muito elevada do nível III é permitida a prática de usos agrícolas extensivos e de usos florestais, podendo 

ainda ser mantidos os usos actuais desde que não ponham em causa os objectivos do POAO. 

 

APRECIAÇÃO 

As disposições aqui integradas constituem normas de gestão do recurso que deveriam integrar o regulamento 

próprio do programa especial. Note-se também que são matérias que ficam fora das competências municipais 

(e.g. atividades agrícolas ou florestais). Neste sentido consideramos que o teor deste artigo não deverá ser 

inscrito no PDM (tal como decorre do Guia do GTT, págs. 12 e 20). Contudo, atendendo ao conteúdo material 

do PDM (artigo 96.º do RJIGT), concretamente à alínea f)1, efetua-se uma apreciação de cada uma das normas 

deste artigo. Assim: 

O teor do n.º 1 corresponde a uma mera identificação das áreas aqui integradas sem a correspondente 

representação cartográfica. 

O teor do n.º 2 surge como reforço de que os usos, na área do plano, se devem compatibilizar com os seus 

objetivos. Ora isto resulta da própria definição dos objetivos do plano, pelo que esta norma não acrescenta valor 

ao plano. Acresce que esta norma admite usos agrícolas extensivos e usos florestais que o PDM também 

define para a categoria “espaços florestais”. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma já consta do PDM. 

 

NORMA: Artigo 22.º Actividades interditas na zona reservada da albufeira 

1 - Para além das interdições previstas no presente Regulamento para a zona terrestre de protecção, aplicam-se ainda à zona reservada 

as seguintes interdições: 

a) A realização de obras de edificação, incluindo quaisquer obras de construção ou de ampliação, excepto as destinadas a infra-

estruturas de apoio à utilização da albufeira; 

b) A rejeição de efluentes de qualquer natureza no solo, mesmo tratados; 

c) As operações de loteamento urbano e obras de urbanização; 

d) A instalação ou ampliação de estabelecimentos de aquicultura; 

e) A instalação de vedações, com excepção daquelas que constituam a única alternativa viável à protecção e segurança de pessoas 

e bens, sem prejuízo do dever de garantia de acesso à albufeira e circulação em torno da mesma; 

f) A adopção de técnicas silvícolas de instalação, condução e exploração de povoamentos florestais que provoquem erosão ou 

                                                 
1 “A identificação e a qualificação do solo rústico, garantindo a adequada execução dos programas e das politicas de desenvolvimento 
agrícola e florestal, bem como de recursos geológicos e energéticos”. 
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afectem negativamente os recursos hídricos ou que sejam contrárias às técnicas expressas no PROF — Algarve; 

g) A pernoita e o parqueamento de gado e a construção de sistemas de abeberamento, mesmo que amovíveis; 

h) O acesso de gado ao leito da albufeira; 

i) A caça, até à aprovação de plano de gestão cinegética objecto de parecer favorável por parte da ARH territorialmente competente; 

j) As actividades de prospecção, pesquisa e exploração de massas minerais; 

l) A aplicação de fertilizantes orgânicos no solo, nomeadamente efluentes pecuários e lamas; 

m) A abertura de novas vias de acesso e o assentamento de condutas destinadas a conduzir os efluentes para a albufeira; 

n) A instalação ou ampliação de campos de golfe. 

2 — Excepciona-se do disposto na alínea m) do número anterior a construção de caminhos de peões destinados a servir as zonas de 

apoio ao plano de água desde que observem as seguintes especificações: 

a) Não constituam obstáculo à drenagem e infiltração das águas; 

b) Sejam construídos com pavimentos permeáveis; 

c) Não impliquem movimentos de terra significativos; 

d) Não contrariem o disposto nos regimes da REN e da RAN. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona reservada constitui uma condicionante e é assim assumida pelo PDM, daí que as restrições que 

resultem da mesma são integradas no PDM. Contudo, atendendo às competências municipais, apenas serão 

integradas as interdições referentes a atividades com incidência urbanística. Acresce ainda que uma parte 

significativa da zona reservada coincide com o domínio hídrico (por via da albufeira numa faixa de 30m e por via 

das demais linhas de água com uma faixa de 10m), pelo que as restrições estão salvaguardadas. Ainda neste 

domínio é de referir que de acordo com o Guia Metodológico do GTT as normas referentes ao domínio hídrico 

não deverão ser transpostas para o PDM (pág. 29). 

 

INTEGRAÇÃO 

A zona reservada da albufeira é assumida pelo PDM como uma condicionante, nesse sentido será integrado 

conteúdo das normas 1a a 1e), 1j), 1m), 1n e o n.º 2. 

 

NORMA: Artigo 23.º Actividades a desenvolver na zona reservada da albufeira 

1 - Na zona reservada é obrigatória a preservação de todas as orlas de vegetação ribeirinha existentes, devendo ser protegidas as linhas 

de água. 

2 - Na zona reservada deve ser incentivada a plantação de vegetação ripícola autóctone sempre que os referidos ecossistemas não 

existam ou se encontrem degradados. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona reservada constitui uma condicionante e é assim assumida pelo PDM, daí que as restrições que 

resultem da mesma são integradas no PDM. Contudo, o teor desta norma não corresponde a competências 

municipais, nem apresenta uma incidência urbanística. Acresce ainda que o seu teor está salvaguardado pelo 

domínio hídrico (no caso das linhas de água). Neste sentido, o teor da norma não será integrado no PDM. 
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INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 24.º Actividades interditas na zona terrestre de protecção 

Na zona terrestre de protecção, nos termos da legislação em vigor, são interditas as seguintes actividades: 

a) O estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou com elevados teores de fósforo ou de 

azoto; 

b) A instalação de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas; 

c) O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos e de adubos orgânicos ou químicos, com excepção dos destinados a consumo 

na exploração, desde que sob coberto e em piso impermeabilizado; 

d) O emprego de produtos fitofarmacêuticos, a não ser em casos justificados e condicionados às zonas a tratar e quanto à natureza, 

características e doses dos produtos a usar; 

e) O emprego de fertilizantes orgânicos e químicos azotados e fosfatados, nos casos que impliquem risco de contaminação da água 

destinada ao abastecimento de populações e de eutrofização da albufeira; 

f) O lançamento de resíduos provenientes de quaisquer embalagens ou de resíduos de excedentes de produtos fitofarmacêuticos e 

de águas de lavagem com uso de detergentes; 

g) A descarga ou infiltração no terreno de efluentes de qualquer natureza quando não devidamente tratados e, mesmo tratados, 

quando excedam determinados valores fixados nos instrumentos de planeamento de recursos hídricos dos teores de fósforo, azoto, 

carbono, mercúrio e outros metais pesados; 

h) A instalação de tendas ou equipamentos móveis em locais públicos sem prévio licenciamento; 

i) A prática de campismo ou caravanismo fora dos locais destinados a esse efeito; 

j) A instalação de depósitos de resíduos de qualquer natureza; 

l) A instalação ou ampliação de aterros destinados a resíduos perigosos, não perigosos ou inertes; 

m) A circulação de veículos de qualquer natureza, nomeadamente motociclos e veículos de todo o terreno, fora dos acessos e 

trilhos a esse fim destinados, com excepção dos veículos em serviço de fiscalização, manutenção ou socorro e das máquinas 

agrícolas; 

n) A realização de escavações ou a retirada de inertes, com excepção das acções de natureza arqueológica e as necessárias à 

manutenção das condições de segurança das infra-estruturas de exploração da albufeira; 

o) A rega com águas residuais sem tratamento; 

p) A introdução de espécies não indígenas de fauna e de flora nos termos da legislação em vigor; 

q) A realização de eventos turísticos, culturais ou turístico-desportivos sem prévia autorização das entidades legalmente 

competentes; 

r) O encerramento dos acessos públicos ao plano de água; 

s) A extracção de massas minerais; 

t) A movimentação de terras e outras actividades que obriguem ao arranque e ou destruição da vegetação natural, excepto as que 

decorram da actividade agrícola e florestal; 

u) A instalação de depósitos de ferro-velho, de entulhos, de resíduos ou cinzas de combustíveis sólidos e de veículos, bem como de 

resíduos industriais, tóxicos, perigosos, radioactivos, hospitalares e urbanos, ou de qualquer outra actividade susceptível de colocar 

em perigo a saúde e segurança públicas; 

v) A prática de actividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material sólido para o meio hídrico ou que 

induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a 
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constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste; 

x) A aplicação de fertilizantes orgânicos no solo, nomeadamente efluentes pecuários e lamas, numa faixa, medida na horizontal, 

com a largura de 100 m contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento (NPA); 

z) A deposição, o abandono ou o depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos fora dos locais previstos para esse fim; 

aa) A prática de actividades desportivas que possam constituir uma ameaça aos objectivos de protecção dos recursos hídricos, que 

provoquem poluição ou que deteriorem os valores naturais e que envolvam designadamente veículos todo o terreno, motocross, 

moto-quatro, karting e actividades similares. 

 

APRECIAÇÃO 

Este artigo identifica um conjunto significativo de atividades interditas na zona terrestre de proteção. De entre 

estas, as identificadas nas alíneas a) a g) correspondem, genericamente, ao teor do n.º 3 do artigo 20.º da Lei 

da Água1. Por esse motivo consideramos que a sua inclusão resulta numa duplicação de informação, 

incompatível com uma gestão do território que se quer célere e simplificada. Não obstante, para reforçar a 

aplicabilidade destas normas, será integrado no PDM a referência ao diploma no que concerne especificamente 

às alíneas a) e b) por serem as únicas que apresentam incidência urbanística. Veja-se cap. XII.6.5. 

 

As restantes alíneas podem ser agrupadas em função da especificidade da matéria que tratam. 

Assim, as alíneas h), i), m), q) e aa) dizem respeito a atividades desportivas, lúdicas e recreativas, que, nos 

termos do n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT “podem ser desenvolvidas em regulamento próprio”. A este respeito 

deverá ainda ser ponderada a relação entre o disposto na alínea i) com a alínea h) do artigo 25.º onde se 

estabelece que estas atividades (aqui interditas) estão sujeitas a parecer prévio da APA/ARH (e por isso são 

apenas condicionadas). 

Por seu lado, as alíneas j), l), u) e z) referem-se à interdição de atividades de deposito e/ou abandono de 

resíduos. Estas alíneas apresentam, antes de mais, alguma duplicação de informação. Ainda assim 

consideramos que o seu teor se encontra salvaguardado no PDM com as disposições gerais à ocupação do 

solo rústico. 

As alíneas n), s), t) e v) regulam atividades que impliquem movimentação de solos, escavações ou outras 

ações que possam aumentar a erosão dos solos, incluindo extração de massas minerais. O teor destas normas 

encontra-se salvaguardado no PDM com as disposições gerais à ocupação do solo rústico, onde se 

condicionam estas atividades. Especificamente no que concerne à extração de massas minerais, o PDM 

determina que a mesma só pode ocorrer nas áreas integradas na categoria “Espaço de Exploração de 

Recursos Energéticos e Geológicos” e nas “áreas potenciais para a exploração de recursos geológicos”, 

nenhuma delas previstas na área de intervenção do POAO. A este respeito deverá ainda ser ponderada a 

relação entre o disposto na alínea s) com a alínea g) do artigo 25.º onde se estabelece que estas atividades 

(aqui interditas) estão sujeitas a parecer prévio da APA/ARH (e por isso são apenas condicionadas). 

                                                 
1 Lei 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. 
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A alínea o), que interdita a rega com águas residuais sem tratamento, não obstante não constitua uma 

competência municipal, nem tenha incidência urbanística, é reconhecida como vantajosa na salvaguarda dos 

recursos (água e solos). Por este motivo será integrada nas disposições gerais para o solo urbano e solo 

rústico. 

A alínea p), referente à introdução de espécies (fauna e flora) não indígenas encontra reflexo nas disposições 

gerais ao solo rústico, contudo, relembramos que a sua incidência no PDM é meramente urbanística, pelo que 

ações que ultrapassem o âmbito de intervenção municipal, deverão ser reguladas noutro domínio (programas 

especiais). 

A alínea r), que interdita o encerramento de acessos públicos, constitui, muito provavelmente, domínio do 

regulamento próprio, sendo aqui assumida com uma norma de gestão e não uma norma de incidência 

urbanística. Neste sentido, extravasando o conteúdo do PDM, poderá ser objeto do regulamento próprio do 

programa especial. 

A alínea x) repete o teor da alínea e), já prevista na Lei da Água. Neste sentido, não deverá ser integrada no 

PDM, tal como exposto anteriormente. 

 

INTEGRAÇÃO 

A zona terrestre de proteção vai ser integrada no PDM com um limite ao regime de uso, pelo que, as normas 

com incidência urbanística previstas neste artigo serão aí integradas. Referimo-nos assim às normas das 

alíneas a) e b) por referência às alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 20.º da Lei 58/2005, de 29 de dezembro. Será 

ainda integrado nas disposições gerais o conteúdo da alínea o), em articulação com o teor da norma 1c do 

artigo 12.º. 

 

NORMA: Artigo 25.º Actividades condicionadas na zona terrestre de protecção 

1 - Sem prejuízo das interdições previstas no presente Regulamento para a zona terrestre de protecção, na zona terrestre de protecção 

estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da ARH territorialmente competente: 

a) A instalação, alteração ou ampliação de qualquer tipo de empreendimentos turísticos, nos termos do regime jurídico da 

instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março; 

b) A instalação ou ampliação de campos de golfe, quando não sujeitos a avaliação de impacte ambiental; 

c) A instalação ou alteração de estabelecimentos industriais, com excepção dos estabelecimentos referidos na alínea a) do n.º 3 do 

artigo 20.º da Lei da Água; 

d) A instalação, alteração ou ampliação de explorações ou instalações pecuárias, com excepção das explorações ou instalações 

referidas na alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º da Lei da Água; 

e) A instalação, alteração ou reconversão de parques industriais ou de áreas de localização empresarial; 

f) A realização de quaisquer operações urbanísticas, operações de loteamento e obras de demolição; 

g) A realização de actividades de prospecção, pesquisa e exploração de massas minerais; 

h) A realização de acampamentos ocasionais, sempre que esta actividade se realize ao abrigo de programas organizados para esse 

efeito. 
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2 - São aplicáveis ao parecer referido no número anterior, quando respeite a operações urbanísticas, os artigos 13.º a 13.º-B do regime 

jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 

3 - O parecer da ARH a que se refere o n.º 1 deve ser emitido no prazo de 25 dias contados da data de recepção do processo ou pedido 

em causa, entendendo-se como deferimento a ausência de pronúncia dentro do referido prazo. 

 

APRECIAÇÃO 

O presente artigo identifica um conjunto de atividades a sujeitar a parecer prévio da APA/ARH. A este respeito 

retomamos a posição assumida pelo GTT no guia disponibilizado pela DGT (pp. 24 a 27), de acordo com a qual 

apenas quando a previsão do parecer tem enquadramento legal próprio é que o regulamento municipal pode 

atribuir competências a organismos da Administração Central, dando como exemplo o DL 107/2009, de 15 de 

maio1. Ora neste sentido, considera o GTT, “que nestes casos a sua reprodução no PDM está compatível e 

harmonizada com o próprio regime-regra”. 

Com efeito, o artigo que agora se aprecia corresponde textualmente a parte (n.os 1, 2 e 3) do artigo 20.º do 

referido diploma, pelo que, não obstante a opção metodológica do PDM de não integrar conteúdos que 

duplicam/reproduzem o teor de outros diplomas, será acrescentado no PDM uma norma que remeta para a 

referida Lei no que concerne às intervenções com incidência urbanística. 

A este respeito deverá ainda ser ponderada a relação entre o disposto na alínea h) deste artigo com a alínea i) 

do artigo 24.º onde se estabelece que estas atividades, aqui condicionadas, estão interditas e entre o disposto 

na alínea g) deste artigo com a alínea s) do artigo 24.º onde se estabelece que estas atividades, aqui 

condicionadas, estão interditas. 

 

INTEGRAÇÃO 

Será integrada uma referência ao regime de proteção das albufeiras de águas públicas, concretamente as 

alíneas a) a g) do n.º1, o n.º 2 e o n.º3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 107/2009, de 15 de maio, na sua redação 

atual. 

 

NORMA: Artigo 26.º Património arqueológico e arquitectónico 

1 - Sem prejuízo dos elementos do património arqueológico e arquitectónico identificados na planta de síntese, a descoberta de 

quaisquer vestígios arqueológicos na área de intervenção do POAO obriga imediatamente: 

a) À suspensão dos trabalhos no local; 

b) À comunicação às entidades competentes, nos termos legais. 

2 - Nos casos previstos no número anterior, os trabalhos só podem ser retomados após a pronúncia legalmente devida dos órgãos 

competentes. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores e para efeitos de emissão de parecer, nos sítios arqueológicos assinalados na 

planta de síntese, quaisquer obras de edificação ou que impliquem a modificação ou o revolvimento do uso dos solos deve ser 

                                                 
1 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. Estabelece o regime de proteção das albufeiras de águas públicas. 
Relembramos aqui que o RJIGT determina no n.º 2 do artigo 203.º que este diploma deverá ser revisto no prazo de 180 dias a contar da 
data da publicação do RJIGT. Prazo esse que já expirou. 
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previamente comunicada ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. (IGESPAR, I. P.) 

4 - Na área de intervenção do POAO estão identificados os seguintes elementos do património arqueológico e edificado com valor 

científico e patrimonial: 

a) Aldeia de Foz do Carvalho; 

b) Sítio de Vale Pereirinho; 

c) Sítio da Sapeira. 

5 - A aldeia de Foz do Carvalho deve ser intervencionada de acordo com o resultado final dos trabalhos de etno-arqueologia a 

desenvolver na área da futura albufeira da barragem de Odelouca. 

6 - Com vista a preservar a identidade do local, devem ser mantidos e preservados os traços tradicionais da aldeia na intervenção que 

venha a ter lugar nos termos do disposto no número anterior. 

 

APRECIAÇÃO 

Os dois elementos identificados no concelho de Silves (alíneas b) e c) do n.º 4) correspondem a códigos de sítio 

representados cartograficamente no PDM e assumidos como limites ao regime de uso. Neste contexto, as 

disposições assumidas pelo PDM e concertadas com a tutela, salvaguardam os elementos patrimoniais 

existentes. Assim, o conteúdo dos n.os 1, 2 e 3 está integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma já consta do PDM e está concertado com a tutela do património. 

 

NORMA: Artigo 27.º Comércio 

1 - É permitido o exercício da actividade comercial desde que a mesma não se revele susceptível de causar impactes ambientais 

negativos nos valores naturais, paisagísticos ou culturais ou, ainda, inconvenientes para a saúde pública ou para a livre circulação de 

pessoas e bens. 

2 - Nos espaços turísticos e nas áreas urbanas de povoamento disperso ou concentrado pode ser autorizada a venda ambulante desde 

que associada à comercialização de produtos regionais. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor do n.º 1 constitui uma condição do PDM de Silves para viabilizar qualquer atividade (comercial ou outra) 

em todo o território municipal, concretamente na norma referente aos “critérios gerais de viabilização dos usos 

do solo”. 

O estabelecido no n.º 2 é um extravasar dos conteúdos dos POAAP na medida em que determina 

impedimentos para o regime de uso dentro de perímetro urbano. O PDM, não obstante definir discriminação 

positiva para as atividades que tenham por base os produtos rurais (e de cariz regional), não impede que, 

mediante determinadas condições, venham a ser implantados outros usos. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM. 
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NORMA: Artigo 28.º Condições de edificabilidade 

1 - Na zona terrestre de protecção é interdita a realização de obras de construção, com excepção do disposto nos artigos 14.º e 15.º do 

presente Regulamento quanto aos espaços industriais, urbanos e urbanizáveis. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitida a realização de obras de construção nas seguintes situações: 

a) Edificações necessárias ao funcionamento ou apoio da barragem e infra-estruturas hidráulicas associadas; 

b) Edificações afectas a actividades de interesse público ou relacionados com a conservação da natureza; 

c) Edificações correspondentes ao estabelecimento hoteleiro, aos empreendimentos de turismo no espaço rural ou de turismo de 

habitação e ao parque de campismo previstos no n.º 2 do artigo 16.º 

3 - Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor e em especial nos regimes da REN e da RAN, as novas edificações devem respeitar 

os seguintes requisitos: 

a) Implantação adaptada ao terreno, de forma a evitar a construção de muros, taludes e aterros com expressão significativa; 

b) Enquadramento volumétrico das construções na envolvente de forma harmoniosa; 

c) Enquadramento paisagístico das construções, através da elaboração de projectos de engenharia de especialidades que 

considerem a utilização de espécies vegetais adaptadas à região e, preferencialmente, de espécies autóctones; 

d) Traçado arquitectónico que enquadre as características da arquitectura tradicional da região, os seus elementos tipológicos de 

composição e respectivos materiais, podendo, no entanto, ser utilizados outros desde que assegurem a necessária qualidade formal 

e a integração da construção na envolvente; 

e) Utilização preferencial de materiais resistentes ao fogo; 

f) Consideração das directrizes do PROF — Algarve para a gestão dos combustíveis, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção actual. 

4 - Na área de intervenção do POAO, a realização de obras de conservação, reconstrução e ampliação das construções existentes para 

habitação não pode ser objecto de licenciamento ou de admissão de comunicação prévia se não se verificarem os seguintes requisitos: 

a) Estar a construção existente legalmente licenciada; 

b) Não conduzir a realização das obras pretendidas, na situação de obras de ampliação, ao aumento do número de pisos ou a uma 

área de construção total superior a 300 m2. 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as edificações existentes e legalmente licenciadas podem ser objecto de obras de 

conservação, reconstrução e de ampliação desde que sejam destinadas a integrar empreendimentos de turismo no espaço rural e 

empreendimentos de turismo de habitação. 

6 - Os empreendimentos de turismo no espaço rural a que se refere o número anterior devem seguir uma das seguintes modalidades: 

a) Agro-turismo; 

b) Casas de campo. 

7 - As edificações existentes destinadas ao apoio à actividade agrícola e agro-florestal podem ser objecto de obras de conservação, de 

reconstrução e de ampliação desde que, neste último caso, a área de construção total não exceda os 120 m2. 

8 - Sem prejuízo do disposto nos regimes da REN e da RAN e sempre que devidamente justificadas, nomeadamente por necessidades 

de desenvolvimento ou de modernização das explorações, podem ainda ser construídas novas instalações de apoio às actividades 

referidas no número anterior. 

9 - A realização das obras de construção a que se refere o número anterior não pode ser licenciada ou objecto de comunicação prévia 

se não se verificarem os seguintes requisitos: 

a) Correspondam a estruturas amovíveis; 

b) Não excedam uma área de referência de 30 m2 por unidade mínima de cultura; 

c) Não excedam uma área de implantação máxima de 120 m2. 

10 - Tendo em vista a minimização dos riscos de movimento de massa de vertentes e a garantia da segurança das intervenções e ou 
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infra-estruturas a executar, a realização de quaisquer obras de edificação em áreas coincidentes com zonas de potencial instabilidade de 

vertentes devem ser, obrigatoriamente, precedidas de estudos geológicos e geotécnicos de pormenor que avaliem as condições de 

estabilidade e proponham as necessárias medidas de intervenção. 

11 - Os estudos referidos no número anterior devem ser obrigatoriamente realizados no caso das áreas destinadas a ocupação turística 

previstas no artigo 16.º 

12 - A edificação em espaços rurais deve respeitar o disposto no Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção actual. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma é referente à edificabilidade admitida na zona terrestre de proteção, extravasando assim o conteúdo 

dos planos especiais, contrariando as disposições do PROT e constituindo, deste modo, nos termos o RJIGT, 

uma norma nula. Contudo, atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 44.º do RJIGT, importa aferir se a sua 

definição terá por base a salvaguarda do recurso natural, caso em que, o conteúdo da norma deverá ser vertido 

para o PDM. Das reuniões de concertação setorial resultou que o teor destas normas não interferia, de forma 

expressa, com a salvaguarda do recurso. Ainda assim, procede-se à sua análise: 

O conteúdo dos n.os 1 e 2 determina a admissão de edificabilidade, constituindo, por isso, uma notória violação 

do PROT e um extravasar do conteúdo dos programas especiais. Contudo, algum do conteúdo destas normas 

já está incorporado no PDM, designadamente a admissibilidade de edificação nos espaços industriais, urbanos 

e urbanizáveis (na designação do POAO) e o teor das alíneas a) e b) do n.º 2, integrado por via dos usos 

admitidos em solo rústico. A alínea c) ao estabelecer relação com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º, não será 

integrada no PDM, tal como se expôs oportunamente. 

O conteúdo do n.º 3 determina um conjunto de requisitos para as novas edificações, já previstos, no que 

concerne às alíneas a) a d) no PDM, concretamente na definição das regras gerais de implantação das 

edificações, no que concerne à sua implantação arquitetura e da utilização (preferencial) de espécies 

autóctones aquando de novas intervenções. O disposto nas alíneas e) e f) decorre da lei geral1, 

designadamente da condicionante “proteção ao risco de incêndio”. 

O conteúdo do n.º 4 é referente a um conjunto de requisitos para a realização de obras (conservação, 

reconstrução e ampliação) em edificações preexistentes. A sua alínea a) referente à regularização da ocupação 

contraria de certo modo o espirito do artigo 139.º do PDM, contudo, e visando a salvaguarda do recurso por via 

de uma menor ocupação humana desta área, será acrescentado, no referido artigo, a salvaguarda da zona 

terrestre de proteção. Veja-se cap. XIII.6.5. 

A alínea b) determina dois requisitos: a área de construção e a volumetria máximas, ambas que decorrem do 

PROT e já integradas, por essa via, no PDM. 

O conteúdo dos n.os 5 e 6 contraria o PROT na medida em que limita os usos admissíveis em solo rústico a uso 

habitacional (por referência ao n.º 4) e a uso turístico (TER e TH) em determinadas tipologias (casas de campo 

                                                 
1 E como tal não deverá ser integrado no PDM (vd. pág. 28 do Guia do GTT). 
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e agroturismo, excluindo assim os hotéis rurais – única tipologia que admite construção nova). Assim 

constituem normas nulas, contrárias ao PROT, sem qualquer relação com a salvaguarda do recurso hídrico 

(pois as atividades que o PROT admite, para além destas, não constituem maior ameaça para o recurso. 

Estamos a falar de usos como equipamentos sociais e culturais, estabelecimentos de restauração ou outras 

atividades compatíveis com o solo rústico), sem âmbito no conteúdo do programa especial, pelo que não será 

integrada no PDM. 

O conteúdo do n.º 7 é contrário ao PROT e incoerente com os n.os 8 e 9 deste mesmo artigo. Ora se para se 

construir um edifício de apoio à atividade agrícola e agro-florestal novo deverá ter-se em linha de conta a 

unidade mínima de cultura, não se percebe porque é que em caso de ampliação o critério de referência não é o 

mesmo. Note-se que as necessidades funcionais a par com a área de referência de 30m2 por cada unidade de 

cultura são o principal critério de dimensionamento dos edifícios de apoio, a aplicar pela entidade de tutela, em 

detrimento da definição de uma área máxima. 

O conteúdo do n.º 8 é redundante com o disposto no PROT Algarve e por isso, já consta do PDM como regra 

de edificabilidade em solo rústico, concretamente para fins de edifícios de apoio. 

O conteúdo do n.º 9, em complemento com o do n.º 8, estabelece a edificabilidade admitida para os novos 

edifícios de apoio à atividade agrícola e agro-florestal. Se as alíneas a) e b) são redundantes com o 

estabelecido no PROT e já integradas no PDM, a alínea c) ao estabelecer um limite máximo de área de 

implantação sobrepõe-se à apreciação que os serviços de tutela efetuam relativamente às reais necessidades 

da exploração agrícola ou agro-florestal. Note-se que o valor aferido é um valor de referência1, cabendo aos 

serviços a sua aferição rigorosa. 

O conteúdo do n.º 10 consta do PDM, concretamente do limite ao regime de uso “áreas críticas de instabilidade 

de vertentes”. Note-se que o POAO, não obstante determinar um conjunto de regras para as novas 

intervenções em “zonas de potencial instabilidade de vertentes”, não as identifica ou cartografa, pelo que, a 

aplicabilidade desta norma é questionável. Assim, ao apresentar maior densidade, a norma do PDM garante 

uma maior salvaguarda da segurança das intervenções a efetuar. 

O conteúdo do n.º 11, ao remeter para o artigo 16.º, concretamente para as áreas de ocupação turística, que, 

de acordo com a apreciação efetuada não deverão ser integradas em PDM, perde fundamento para a sua 

existência. 

O conteúdo do n.º 12 ao remeter para o cumprimento da legislação em vigor é redundante e inconsequente na 

medida em que essa obrigatoriedade já resulta da referida lei. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM na medida em que, algum deste conteúdo já consta do plano 

                                                 
1 De um cálculo simples resulta que a construção de um edifício de apoio com 120m2 implica que a exploração agrícola ou agro-florestal 
tenha 10ha de cultura de regadio ou 32ha de cultura de sequeiro. 
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(em muitos casos porque decorre do PROT), como é o caso do teor das normas dos n.os 1, 2a, 2b, 3a a 3d, 4b, 

8 e 9a e 9b. Noutros casos as normas correspondem a disposições da lei geral1, de onde resulta que a sua 

integração no PDM seria redundante, como são as normas dos n.os 3e, 3f e 12 e por ultimo destacamos as 

normas que, não constituindo garantia de salvaguarda do recurso hídrico, contrariam o disposto no PROT e no 

PDM. A única exceção é a integração de uma salvaguarda da zona terrestre de proteção no artigo 139.º 

referente à regularização de ocupações urbanas (correspondente ao teor da norma 4a). 

 

NORMA: Artigo 29.º Protecção florestal contra incêndios e faixas de gestão de combustível 

1 - As faixas de gestão de combustível delimitadas na planta de síntese correspondem a áreas previstas no âmbito do PROF - Algarve e 

visam diminuir o perigo de incêndio e garantir a máxima resistência da vegetação à passagem do fogo. 

2 - Nas zonas abrangidas pelas faixas referidas no número anterior devem ser respeitadas as disposições definidas no PROF - Algarve. 

3 - As faixas de gestão de combustíveis integram também as redes secundárias definidas pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na sua redacção actual, e nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, cujas medidas de implementação e 

manutenção constam do plano de acção dos PMDFCI. 

4 - Com vista à constituição de uma base de dados numérica e cartográfica, a execução de quaisquer acções nas faixas de gestão de 

combustível deve ser transmitida à Autoridade Florestal Nacional. 

 

APRECIAÇÃO 

A integração dos conteúdos do PROF Algarve foi objecto de concertação com a entidade de tutela, tendo sido 

alcançada uma solução concertada. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 30.º Rede viária e estacionamento 

1 - Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, nomeadamente dos regimes da REN e da RAN, a abertura de novas vias de serviço 

ao tráfego automóvel e a construção de parques de estacionamento ou a alteração dos existentes obedece aos seguintes requisitos: 

a) Não podem implantar-se na zona reservada; 

b) Devem ser pavimentados com materiais permeáveis, sendo a sua drenagem efectuada de modo a garantir que a qualidade da 

água da albufeira não é afectada; 

c) Os projectos de drenagem a efectuar nos termos da alínea anterior devem ser sujeitos a parecer das entidades competentes; 

d) Os caminhos devem possuir uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou pontões 

onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham um raio e inclinações adequados de modo a permitir a circulação de 

veículos de combate a incêndios, veículos de vigilância e ainda máquinas agrícolas; 

e) Os aterros e escavações serão reduzidos ao mínimo, evitando-se o abate de árvores. 

2 - As vias e os caminhos de peões destinados às zonas de apoio ao plano de água podem ser instalados dentro da zona reservada 

desde que dotados de pavimento permeável. 

                                                 
1 De acordo com o Guia Metodológico do GTT são excluídas de integração as normas que decorrem da lei geral (GTT, 2015, pág. 28). 
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3 - As capacidades para os parques de estacionamento a construir devem respeitar as definidas nos artigos relativos às áreas 

destinadas a ocupação turística e às áreas recreativas. 

 

APRECIAÇÃO 

Assumindo que as normas das alíneas b), d) e e) do n.º 1 possuem uma incidência territorial urbanística e 

constituem competência do município1 (pelo que deverão ser transpostas para o PDM – n.º 5 do artigo 3.º do 

RJIGT) o teor das mesmas será integrado no PDM como um complemento ao artigo da rede viária. 

Relativamente às restantes normas: 

A alínea a) do n.º 1 e o n.º 2 são referentes à zona reservada, assumida pelo PDM como uma condicionante. 

Nesse sentido, o seu teor será integrado no PDM, em complemento com as disposições do artigo 22.º. 

A alínea c) do n.º 1 decorre da lei, na medida em que os projetos de rede de drenagem carecem de parecer 

das entidades competentes. Assim, a sua integração é redundante. Note-se ainda que o PDM ao prever o limite 

ao regime de uso “zona de proteção terrestre da albufeira”, sujeitando, por via do DL 107/2009, de 15 de maio, 

a parecer prévio todas as operações urbanísticas que aí venham a ocorrer, está a reforçar a salvaguarda desta 

disposição. Veja-se ainda o disposto no artigo 31.º referente a saneamento básico. 

O n.º 3, que se refere às áreas recreativas, deverá integrar o regulamento próprio do programa especial, 

designadamente no seu programa de execução e plano de financiamento. O conteúdo referente às áreas de 

ocupação turística, tal como decorre da apreciação efetuada à norma 11 do artigo 16.º, ao ser mais exigente 

para o recurso do que o previsto no PDM, não será integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor das alíneas b), d) e e) do n.º 1 será integrado no PDM, de forma adaptada, no que se refere às regras de 

gestão da rede viária, concretamente no limite ao regime de uso da “zona terrestre de proteção das albufeiras”. 

O teor da alínea a) do n.º 1 e o n.º 2 foi integrado como uma condicionante no PDM. 

O teor da alínea c) do n.º 1, não sendo integrado diretamente no PDM, resulta da lei geral (por ser integrado 

numa operação de urbanização) e é reforçado por via do limite ao regime de uso. 

O teor do n.º 3 é referente às áreas de recreio e lazer pelo que deverá integrar o regulamento próprio do 

programa especial. 

 

NORMA: Artigo 31.º Saneamento básico 

1 - É interdita a rejeição de efluentes sem tratamento adequado. 

2 - Nas áreas classificadas como solo urbano é obrigatória a construção de sistemas municipais de recolha e tratamento de águas 

residuais com tratamento adequado a definir pela entidade competente pela atribuição de título de utilização do domínio hídrico. 

3 - Sempre que possível, deve ser estabelecida nas construções existentes a ligação à rede de drenagem de efluentes do aglomerado 

mais próximo. 

                                                 
1 Atendendo ao disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro que define que a criação, 
construção e gestão de redes de circulação são competência da câmara municipal. 
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4 - Para as construções não abrangidas por rede de drenagem e tratamento de efluentes é obrigatória a instalação de fossas estanques 

com uma capacidade superior ou igual a 25 m3. 

5 - Com vista a permitir a respectiva limpeza, as fossas a que se refere o número anterior devem ser instaladas em local acessível. 

6 - Nos espaços turísticos deve ser assegurado um tratamento adequado a definir pela entidade competente pela atribuição de título de 

utilização de recursos hídricos. 

7 - As unidades de alojamento apenas devem ser construídas após a instalação das infra-estruturas destinadas a assegurar o 

tratamento adequado de efluentes e dos respectivos equipamentos complementares. 

8 - Deve, igualmente, ser assegurada a limpeza regular dos órgãos de tratamento de águas residuais, individuais ou colectivos, bem 

como o destino final adequado das lamas geradas. 

9 - No licenciamento das fossas estanques deve obrigatoriamente ser definida a periodicidade da sua limpeza, a qual deve ser 

determinada em função da respectiva capacidade e índice de ocupação. 

10 - Os projectos de saneamento básico contemplando as redes de abastecimento de águas, drenagem, tratamento e destino final das 

águas residuais devem ser devidamente aprovados pelas entidades competentes. 

11 - O abastecimento de água deve ser garantido, preferencialmente, por uma rede de abastecimento público. 

12 - Demonstrada a inexistência de alternativa técnica e economicamente viável, o recurso à utilização dos sistemas alternativos deve 

apenas ser autorizado desde que previamente seja obtido o respectivo título de utilização de recursos hídricos. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma tem um carater de pormenor, descoincidente com a abordagem que o PDM faz ao território 

e, em muitas situações, em duplicação com o definido na lei geral e nos regulamentos municipais específicos1. 

Ainda assim procede-se a uma análise de pormenor de cada uma das normas: 

O teor do n.º 1 constitui uma disposição geral, aplicável a todo o território municipal, por esse motivo já se 

encontra previsto no PDM2G. 

O teor do n.º 2 constitui uma obrigação para a administração que não pode ser assim assumida. Com efeito a 

cobertura integral do território (em particular do solo urbano), é um desígnio de toda a administração, contudo 

não pode, nem será integrado no plano como uma “obrigatoriedade”, mas sim como uma “prioridade”. Assume-

se assim o conteúdo desta norma como um objetivo prioritário do PDM2G. 

O teor do n.º 3 já se encontra previsto no PDM2G, no que concerne à infraestruturação prévia (e necessária) à 

edificação. Acresce ainda que o teor desta norma está previsto (com carater mais impositivo) no regime jurídico 

dos serviços municipais de águas, saneamento e resíduos2, concretamente no seu n.º 3 do artigo 4.º e no artigo 

59.º assim como no regulamento municipal de drenagem de águas residuais (artigo 16.º, artigo 17.º ou n.º 1 do 

artigo 19.º3). 

O teor do n.º 4 pode ser dividido em duas partes: a obrigatoriedade de, em caso de não existir cobertura de 

rede, ser obrigatória a instalação de fossas estanques e o dimensionamento da mesma. Relativamente à 

                                                 
1 Referimo-nos em concreto ao Regulamento Municipal de Fornecimento de Água (Regulamento n.º 156/2009, de 17 de abril alterado 
pelo Aviso 7634/2011, de 25 de março) e ao Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais (Regulamento n.º 155/2009, de 
17 de abril alterado pelo Aviso 7633/2011, de 25 de março). 
2 Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na sua redação atual. 
3 Aplicável aos sistemas prediais. 
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primeira parte, o PDM assume esse pressuposto ao definir como condição para a edificação, a existência de 

soluções de infraestruturas adequadas, nos termos do definido para a área de sensibilidade à instalação de 

fossas, que inclui esta área. A segunda parte possui um grau de pormenor tal que o PDM não pode integrar. 

Com efeito, é aquando do licenciamento, concretamente da aprovação dos projetos de especialidades da fossa, 

que o técnico projetista sugere o seu dimensionamento. Assim, assume-se que o teor desta norma será, 

parcialmente, integrado no PDM2G e que o restante sai fora do âmbito do mesmo. 

O teor dos n.os 5 e 9 apresentam um pormenor incompatível com a escala e âmbito do PDM. Neste sentido, e 

porque “compete aos proprietários e usufrutuários manter em bom estado de limpeza e conservação as fossas 

sépticas” (n.º 2 do artigo 23.º do regulamento municipal de drenagem de águas residuais), o teor destas normas 

não tem lugar no PDM2G. 

O teor do n.º 6 constitui um pressuposto geral para toda a ocupação humana do território (e não exclusiva para 

os espaços turísticos). Na realidade o PDM2G assume que a concretização das soluções de infraestruturas 

(seja de ligação à rede municipal, seja uma solução autónoma) deve assegurar o tratamento adequado. 

O teor do n.º 7 encontra-se previsto no regulamento municipal de drenagem de águas residuais, concretamente 

no n.º 5 do artigo 19.º que dispõe que “antes da aprovação do pedido de licenciamento, deve ser consultada a 

entidade gestora, para emissão de parecer, sobre os projectos dos sistemas prediais de drenagem de águas 

residuais, nos termos do regime jurídico do licenciamento municipal de obras particulares”. 

O teor do n.º 8 referente à limpeza das infraestruturas e o destino final das lamas encontra-se previsto no 

regulamento municipal de drenagem de águas residuais, concretamente no n.º 2 do artigo 23.º ao definir que 

“compete aos proprietários e usufrutuários manter em bom estado de limpeza e conservação as fossas 

sépticas, ainda em funcionamento, podendo o serviço de limpeza ser efectuado pela Câmara Municipal de 

Silves, mediante requerimento e respectivo pagamento, definido em tabela própria” e no n.º 4 do artigo 23.º que 

define que “sempre que se trate de fossa estanque, as águas residuais recolhidas deverão ser transportadas 

para um sistema público dotado de estação de tratamento, devendo os seus proprietários manter em arquivo os 

documentos comprovativos da realização destas descargas”. 

O teor do n.º 10 referente à consulta da tutela encontra-se previsto no regulamento municipal de drenagem de 

águas residuais, concretamente no n.º 5 do artigo 19.º ao estabelecer que “antes da aprovação do pedido de 

licenciamento, deve ser consultada a entidade gestora, para emissão de parecer, sobre os projectos dos 

sistemas prediais de drenagem de águas residuais, nos termos do regime jurídico do licenciamento municipal 

de obras particulares”. Acresce referir que o licenciamento das infraestruturas está sujeito ao definido no regime 

jurídico da urbanização e edificação, saindo assim do âmbito do PDM. 

O teor do n.º 11 constitui uma opção de base para o Município de Silves. Com efeito a cobertura integral do 

território (em particular do solo urbano), é um desígnio de toda a administração e é assim assumida como uma 

“prioridade”. Assume-se portanto o conteúdo desta norma como um objetivo prioritário do PDM2G. 

O teor do n.º 12 articula com o disposto no artigo 9.º do regulamento municipal de fornecimento de água que 
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prevê a possibilidade de extensão da rede (para áreas não cobertas por infraestruturas). Mas ainda assim, se 

esta solução não for exequível e a solução técnica a adotar seja a de recurso a captação de água, aplica-se o 

disposto na lei da água, em concreto no disposto nos artigos 59.º e 60.º, que sujeita a licença prévia a utilização 

privativa dos recursos hídricos. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor da norma referente à instalação de soluções autónomas de saneamento, está assegurada por via das 

normas definidas para a área de sensibilidade à instalação de fossas. 

 

NORMA: Artigo 32.º Publicidade 

1 - Na área de intervenção do presente Plano é interdita a publicidade sempre que a mesma se revele lesiva dos valores naturais, 

paisagísticos e culturais em presença. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, todas as formas de publicidade carecem das autorizações exigidas na legislação em 

vigor. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é coincidente com o regulamento municipal de publicidade e propaganda1 do Município de 

Silves, concretamente nos artigos 3.º a 6.º, pelo que é redundante a sua integração em PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 33.º Sinalização e informação 

Sem prejuízo das obrigações definidas no presente Regulamento para os titulares de infra-estruturas ou equipamentos de uso turístico 

ou de apoio à fruição do plano de água, devem as entidades competentes articular-se de modo a estabelecer a sinalização indicativa e 

informativa necessária à prossecução dos objectivos do presente Plano. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta matéria constitui conteúdo do regulamento próprio do programa especial atendendo a que se trata de uma 

intervenção de “apoio” ao usufruto do espaço em questão e é referente a entidades da administração central. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 34.º Prioridade na utilização da água 

Em situação de escassez e consequente conflito de usos, a utilização da água deve cumprir com o disposto no artigo 64.º da Lei n.º 

                                                 
1 Aviso 8338/99, de 30 de novembro alterado pelo Aviso 4482/2000, de 8 de junho. 
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58/2005, de 29 de Dezembro, e atender aos objectivos específicos definidos no POAO, dando prioridade ao abastecimento público. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta matéria constitui conteúdo do regulamento próprio do programa especial atendendo a que se trata da 

gestão do recurso água (n.º 1 do artigo 45.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 35.º Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento compete às Câmaras Municipais de Silves e de Monchique, à Administração 

da Região Hidrográfica do Algarve, I. P., e às demais entidades competentes em razão na matéria. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma, no que concerne às competências do Município resulta, designadamente, da alínea f) do 

artigo 3.º do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Neste sentido, a sua integração em plano municipal 

resultaria redundante com o teor da lei geral (opção que o GTT não recomenda, pág. 28). Acresce ainda que as 

competências de fiscalização neste domínio resultam diretamente do Regime Jurídico das Albufeiras das Águas 

Públicas1, concretamente do artigo 30.º. Neste sentido e visando a simplificação do PDM, optou-se, 

metodologicamente, por não integrar no mesmo as normas que decorrem da lei geral. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 36.º Compatibilização com os planos municipais de ordenamento do território 

1 - Os planos municipais de ordenamento do território devem conformar-se com os objectivos e as disposições do POAO, 

nomeadamente quanto à classificação do solo e às disposições do presente Regulamento. 

2 - Os planos municipais de ordenamento do território existentes à data da entrada em vigor do presente Plano devem ser objecto de 

alteração, por adaptação, nos termos do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 

de 20 de Fevereiro, e no prazo fixado no n.º 2 do mesmo artigo. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma, reflexo de um quadro legal significativamente diferente do atual, diz respeito à relação do POAO 

com os planos municipais vigentes e tem o seu horizonte temporal ultrapassado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, na sua redação atual. 
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NORMA: Artigo 37.º Avaliação da execução 

O programa de execução e o plano de financiamento devem ser reavaliados no prazo de cinco anos contados a partir da entrada em 

vigor do POAO. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é referente ao plano em si, pelo que não é suscetível de ser integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 38.º Revisão 

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o POAO deve ser revisto nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 98.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

2 - O POAO será revisto decorridos três anos contados da sua entrada em vigor no que respeita às normas relativas às actividades a 

desenvolver no plano de água, tendo em consideração, nomeadamente, a avaliação das condições de segurança da albufeira. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é referente ao plano em si, pelo que não é suscetível de ser integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 39.º Entrada em vigor 

O POAO entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é referente ao plano em si, pelo que não é suscetível de ser integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO FUNCHO E ARADE 

 

NORMA: Artigo 1.º Âmbito e natureza jurídica 

1 - O Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e Arade, abreviadamente designado por POAFA, é, nos termos da legislação em 

vigor, um plano especial de ordenamento do território. 

2 - A área de intervenção do POAFA abrange o plano de água e a zona de protecção da albufeira, integrando o território do concelho de 
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Silves e encontrando -se delimitada na planta de síntese. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma, concretamente o n.º 1, deverá ser alterada no programa nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

200.º do RJIGT, na medida em que o plano passará a assumir a figura de “programa especial”. Da mesma 

forma, o n.º 2 deverá ser retificado nos termos do n.º 1 do artigo 45.º do RJIGT, adequando o seu conteúdo 

documental ao aí expresso. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não é de integração no PDM na medida em que é referente ao plano em si. 

 

NORMA: Artigo 2.º Objectivos 

Para além dos objectivos gerais dos planos especiais do ordenamento do território, o POAFA tem por objectivos específicos: 

a) Salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial os hídricos, definindo regras de utilização do plano de 

água e da zona envolvente da albufeira; 

b) Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objecto de plano, numa perspectiva dinâmica e 

interligada; 

c) Garantir uma adequada gestão dos usos principais admissíveis na albufeira; 

d) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos quer do ponto de 

vista do ordenamento do território; 

e) Garantir o respeito pelo cumprimento das normas de qualidade da água legalmente previstas; 

f) Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e nacional, existentes ou em curso; 

g) Estabelecer uma estratégia de actuação, enquadrada numa política de gestão de recursos naturais; 

h) Compatibilizar a protecção e valorização ambiental e finalidades principais da albufeira com os diferentes usos e actividades 

existentes e ou a serem criados; 

i) Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para actividades secundárias, 

prevendo as compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano de água e as margens da albufeira; 

j) Recuperar a qualidade da água da albufeira, visando, designadamente, garantir o abastecimento público aos concelhos que 

integram o sistema de abastecimento do Barlavento Algarvio; 

l) Enquadrar e disciplinar os usos turísticos/recreativos da zona de protecção e do plano de água; 

m) Estabelecer as condições para a construção, reconstrução, alteração, ampliação, alteração ou conservação de imóveis na área 

de intervenção do Plano. 

 

APRECIAÇÃO 

Com o objetivo de garantir a coordenação externa entre os instrumentos de gestão territorial e na perspetiva do 

definido pelo GTT, os objetivos de ambos os instrumentos, no caso o PDM e o POAFA deverão ser articulados. 

 

INTEGRAÇÃO 

Este conjunto de objetivos será integrado/articulado com os objetivos definidos pelo PDM, salvaguardando a 

escala de cada instrumento e a sua especificidade (vd. cap. XIII.6.5). Propomos assim integrar, de forma 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

143 

adaptada e de acordo com a concertação ocorrida, os objetivos definidos nas alíneas a), h) e l). 

 

NORMA: Artigo 3.º Composição 

1 - São elementos constituintes do POAFA as seguintes peças escritas e desenhadas: 

a) Regulamento; 

b) Planta de síntese, elaborada à escala de 1:25 000. 

2 - São elementos que acompanham o POAFA as seguintes peças escritas e desenhadas: 

a) Planta de condicionantes, elaborada à escala de 1:25 000, que assinala as servidões administrativas e as restrições de utilidade 

pública em vigor; 

b) Relatório de síntese, que justifica a disciplina definida no Regulamento, fundamentando as principais medidas, indicações e 

disposições nela adoptadas; 

c) Plano de intervenções e programa de execução, que define as principais acções, medidas e projectos das principais intervenções, 

indicando as entidades responsáveis pela sua implementação e concretização, bem como a estimativa de custos associados e o 

cronograma da sua execução; 

d) Estudos de base, com o levantamento e a actualização da caracterização da área de intervenção, que contém, nomeadamente, a 

actuação da caracterização física, económica e urbanística, bem como a planta de enquadramento e da situação existente e outros 

elementos gráficos de maior detalhe, que fundamentam as propostas do Plano; 

e) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de ponderação. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma deverá ser alterada no programa e adaptada ao novo quadro legal, concretamente aos artigos 44.º 

e 45.º do RJIGT. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não é de integração no PDM na medida em que é referente ao plano em si. 

 

NORMA: Artigo 4.º Definições 

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, adoptam -se as seguintes definições e conceitos: 

a) «Actividades secundárias» — actividades induzidas ou potenciadas, pela existência do plano de água da albufeira, 

designadamente banhos e natação, navegação recreativa a remo e vela, navegação a motor, competições desportivas, pesca e 

caça, devendo estas ser conciliáveis com as utilizações principais a que se destinam as albufeiras, como sejam o abastecimento de 

água às populações, a rega e a produção de energia; 

b) «Apoio ao recreio balnear» — núcleo básico de funções e serviços que integra sanitários, posto de socorros, comunicações de 

emergência, informação e assistência a banhistas, vigilância de praia, limpeza da praia e recolha de resíduos sólidos, podendo, 

complementarmente, assegurar outras funções e serviços, nomeadamente comerciais; 

c) «Área de construção» — valor numérico, expresso em metros quadrados, resultante do somatório das áreas de todos os 

pavimentos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão de sótãos não habitáveis, áreas 

destinadas a estacionamento, áreas técnicas (tais como, designadamente, postos de transformação, central térmica e 

compartimentos de recolha de lixo), terraços, varandas e alpendres, galerias exteriores, arruamentos e outros espaços livres de uso 

público cobertos pela edificação; 
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d) «Área florestal» — área arborizada (povoamentos) ou que é constituída por incultos (matos); 

e) «Área de impermeabilização» — valor numérico, expresso em metros quadrados, resultante do somatório da área de implantação 

das construções de qualquer tipo e das áreas de solos pavimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo 

efeito, designadamente em arruamentos, estacionamentos, equipamentos desportivos 

e logradouros; 

f) «Área de implantação» — valor numérico (expresso em metros quadrados) que corresponde ao somatório das áreas resultantes 

da projecção no plano horizontal de todos os edifícios, residenciais e não residenciais, incluindo anexos, mas excluindo varandas e 

platibandas; 

g) «Áreas internível» — faixas do leito das albufeiras situadas entre os níveis definidos para a albufeira, nomeadamente o nível de 

pleno armazenamento, ou NPA, e o nível do plano de água em determinado momento e que, em função do caudal afluente e ou do 

regime de exploração, podem permanecer durante períodos do ano sem água, definindo uma área de grande variação das 

condições de secura/humidade; 

h) «Áreas percorridas por incêndios» — área florestal percorrida por fogo sem controlo; 

i) «Área total do terreno» — superfície total do terreno objecto de intervenção, incluindo infra -estruturas, medida em hectares; 

j) «Cércea» — dimensão vertical da construção, medida a partir do ponto de cota média do terreno marginal ao alinhamento da 

fachada até à linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terraço, incluindo andares recuados, mas excluindo acessórios, 

designadamente chaminés, casa de máquinas de ascensores, depósitos de água; 

l) «Equipamento de índole turística» — equipamento de apoio aos empreendimentos turísticos previstos que podem ou não fazer 

parte integrante dos mesmos, designadamente campos de jogos, campos de ténis, piscinas, SPA, healthclub, com excepção dos 

campos de golfe e equipamentos de apoio náutico; 

m) «Ilha» — toda a área de terreno, rodeada de água, situada acima da cota 96 m para a albufeira do Funcho e 61 m para a 

albufeira do Arade; 

n) «Índice de construção» — multiplicador urbanístico correspondentes ao quociente entre o somatório das áreas brutas de 

construção (em metros quadrados) e a área ou superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice; 

o) «Índice de impermeabilização» — multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre a área de impermeabilização e a 

superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice; 

p) «Índice de implantação» — multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre o somatório da área de implantação das 

construções e a área ou superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice; 

q) «Leito da albufeira» — terreno coberto pelas águas limitado pela curva de nível a que corresponde o NPA; 

r) «Nível de máxima cheia ou NMC» — nível máximo da água alcançado na albufeira para a cheia de projecto (96,75 m para a 

albufeira de Funcho e 62,5 m para a albufeira de Arade); 

s) «Nível de pleno armazenamento ou NPA» — cota máxima a que pode realizar -se o armazenamento de água nas albufeiras que, 

nos casos de Funcho e Arade, corresponde, respectivamente, à cota de 96 m e 61 m; 

t) «Nível mínimo de exploração ou NmE» — é definido de acordo com o sistema de exploração previsto para o aproveitamento 

Odelouca/Funcho, ou seja, respectivamente, de 65 m e 35 m para as albufeiras do Funcho e de Arade, tal como representado na 

planta de síntese; 

u) «Número de pisos» — número máximo de andares ou pavimentos sobrepostos de uma edificação, com excepção dos sótãos e 

caves sem frentes livres; 

v) «Piscina flutuante» — infra -estrutura amovível, tipo jangada, destinada a proporcionar a fruição do plano de água; 

x) «Plano de água» — toda a área passível de ser ocupada pelas albufeiras, ou seja, a área correspondente ao NPA; 

z) «Pontão flutuante, embarcadouro ou ancoradouro» — plataforma flutuante para acostagem e acesso às embarcações, 

normalmente incluindo passadiço de ligação à margem; 
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aa) «Recreio balnear» — conjunto de funções e actividades destinadas ao recreio físico e psíquico do homem, satisfazendo 

necessidades colectivas que se traduzem em actividades multiformes e modalidades conexas com o meio aquático, praticadas em 

terra ou na água, sem o recurso a embarcações; 

bb) «Unidade operativa de planeamento e gestão» — demarca áreas de intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência, 

a serem tratadas a um nível de planeamento mais detalhado, com vista à sua execução; 

cc) «Zona terrestre de protecção ou zona de protecção da albufeira» — faixa terrestre de protecção à albufeira, com uma largura 

máxima de 500 m, medida na horizontal, a partir do NPA; 

dd) «Zona de protecção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras» — corresponde, no plano de água, à 

área da albufeira que compreende uma faixa de 200 m de raio para a barragem do Funcho (em betão) e de 250 m para a barragem 

do Arade (de aterro), conforme delimitado na planta de síntese; 

ee) «Zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras» — corresponde, na zona de protecção 

da albufeira, à área terrestre adjacente à barragem e aos órgãos de segurança, conforme delimitado na planta de síntese; 

ff) «Zona non aedificandi» — área delimitada geograficamente onde é interdita qualquer espécie de construção; 

gg) «Zona reservada da albufeira» — corresponde a uma faixa marginal à albufeira, integrada na zona de protecção da albufeira, 

com uma largura máxima de 50 m contada horizontalmente a partir da linha do NPA. 

 

APRECIAÇÃO 

Os conceitos aqui definidos, quando necessários à interpretação do conteúdo da norma a integrar no plano 

municipal, devem ser integrados no mesmo, como decorre do guia metodológico do GTT. Deste modo garante-

se a correta integração dos conteúdos e a coerência dos mesmos. 

 

INTEGRAÇÃO 

Os conceitos necessários à interpretação dos conteúdos do POAFA serão integrados no PDM (vd. cap. 

XIII.6.5), concretamente os conceitos identificados nas alíneas: 

s) «Nível de pleno armazenamento ou NPA», 

cc) «Zona terrestre de protecção ou zona de protecção da albufeira», 

dd) «Zona de protecção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras», 

ee) «Zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras», 

gg) «Zona reservada da albufeira». 

 

 

NORMA: Artigo 5.º Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

1 - Na área de intervenção do POAFA aplicam -se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da 

legislação em vigor, nomeadamente as seguintes, identificadas na planta de condicionantes: 

a) Domínio hídrico; 

b) Infra-estruturas viárias e ferroviárias; 

c) Infra -estruturas destinadas ao fornecimento de energia eléctrica de alta e média tensão; 

d) Infra-estruturas destinadas à captação e ao abastecimento público existentes e previstas; 

e) Infra-estruturas destinadas à captação e distribuição de água para rega integradas no aproveitamento hidroagrícola de Silves -
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Lagoa -Portimão; 

f) Marcos geodésicos; 

g) Montado de sobro e azinho; 

h) Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

i) Reserva Ecológica Nacional (REN); 

j) Sítio PTCON0037 — Monchique (1.ª Fase da Lista Nacional de Sítios); 

l) Sítio PTCON0052 — Arade -Odelouca (2.ª Fase da Lista Nacional de Sítios); 

m) Zona de Protecção Especial (ZPE) de Monchique — PTZPE0037; 

n) Áreas com povoamentos florestais percorridas por incêndios nos anos de 2003 e 2005; 

o) Zona reservada da albufeira; 

p) Zona de protecção e de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras. 

2 - As áreas sujeitas às restrições mencionadas no n.º 1 encontram -se assinaladas na planta de condicionantes, salvo os perímetros de 

protecção relativos às alíneas b), c), d), e) e f). 

3 - Devem ser aplicadas à área de intervenção do presente Plano, no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção contra 

Incêndios, as medidas preventivas definidas na legislação específica, nomeadamente a constituição e manutenção de faixas de 

protecção à rede viária, linhas de transporte de energia eléctrica, faixas de protecção às habitações, estaleiros, armazéns, oficinas ou 

outras edificações no espaço rural e, ainda, aos aglomerados populacionais, parques, polígonos industriais e aterros sanitários. 

 

APRECIAÇÃO 

As servidões e restrições de utilidade pública não constam do conteúdo dos, agora, programas especiais. 

Acresce ainda que a escala e a atualidade do PDM garantem maior exatidão à delimitação das referidas 

servidões e restrições. Relativamente ao conteúdo do n.º 3, para além de corresponder a uma condicionante 

definida pelo PDM, remete para a lei geral, logo não será integrada no PDM. De referir que as áreas ardidas 

representadas no PDM, em linha com o quadro legal vigente, não integram o período que o POAFA identifica 

(2003 e 2005), apresentando-se mais atualizadas no PDM e garantindo, neste, por via de um instrumento de 

dinâmica, a sua atualização contínua. 

 

INTEGRAÇÃO 

O PDM representa e identifica “todas” as servidões e restrições de utilidade pública com incidência territorial, 

integrando, do POAFA, a referente à infraestrutura (alínea p) do n.º 1), assim como a alínea o) do n.º 1. 

 

NORMA: Artigo 6.º Zonamento 

Tendo como objectivo a salvaguarda de recursos e valores naturais, numa perspectiva de compatibilização e sustentabilidade de 

utilizações e usos, a área de intervenção divide-se em duas zonas fundamentais: 

a) Plano de água que compreende: 

i) Zona de protecção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras; 

ii) Zona de protecção à captação superficial; 

iii) Zona de protecção de redes e infra-estruturas; 

iv) Zona de protecção a elementos do património cultural e obstáculos submersos e submersíveis; 

v) Zona de sensibilidade e valor ecológico; 
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vi) Zona com aptidão para recreio e ou lazer; 

vii) Zona de navegação restrita; 

viii) Zona de navegação livre; 

ix) Zona preferencial para infra -estruturas e equipamentos associados ao recreio náutico; 

b) Zona de protecção da albufeira que compreende: 

i) Zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras; 

ii) Zona de edificação a reestruturar; 

iii) Zona de sensibilidade e valor ecológico: 

1) Zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e recreativas: 

1a) Área de protecção ambiental (APA1) do Sistema Funcho/Arade; 

1b) Área de protecção ambiental (APA2) do Pego Escuro; 

iv) Zona de protecção complementar: 

1) Zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e recreativas: 

1a) UOPG1 — núcleo de recreio e lazer do Arade; 

1b) UOPG2 — núcleo turístico do Funcho de Diante; 

1c) UOPG3 — núcleo turístico de Abruteais. 

v) Zona agrícola; 

vi) Zona de protecção aos elementos do património cultural; 

vii) Área de miradouros e parques de merendas. 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como se pode concluir pela análise da apreciação a cada uma das normas, não existe necessidade de 

proceder a este zonamento (com exceção para a zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e 

de utilização da albufeira, a Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da 

albufeira e a zona de proteção da barragem). Veja-se a este respeito cap. XIII.6.5. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor da norma não será integrado, não obstante a representação cartográfica de alguns elementos (zona de 

proteção e zona de respeito da barragem e dos órgãos e a zona de proteção terrestre) ao serem integrados no 

PDM como uma condicionante (os 2 primeiros) e um limite ao regime de uso (o ultimo). 

 

NORMA: Artigo 7.º Zona de protecção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização 

das albufeiras 

1 - A zona de protecção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras é constituída, no plano de água, por uma 

faixa de protecção envolvendo as duas barragens e os respectivos órgãos da segurança e utilização das albufeiras do Funcho e do 

Arade. 

2 - A zona de protecção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras compreende uma faixa de 200 m de raio 

para a barragem do Funcho (em betão) e de 250 m para a barragem do Arade (de aterro), tal como delimitado na respectiva planta de 

síntese, devendo ser localmente ajustada de modo a ser identificável com marcos ou acidentes naturais. 

3 - Na zona a que se referem os números anteriores é interdito: 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

148 

a) Proceder à instalação de ancoradouros, pontões ou embarcadouros, ou qualquer tipo de infra -estrutura de apoio ao recreio 

náutico; 

b) Praticar qualquer das actividades secundárias, à excepção da pesca se praticada a partir da margem. 

4 - A zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras deve ser convenientemente sinalizada e 

balizada nos locais respectivos. 

5 - A sinalização a que se refere o número anterior e a fiscalização da zona de protecção da barragem e dos órgãos de segurança 

constituem responsabilidade da entidade legalmente competente. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira constitui uma 

condicionante, sendo integrada deste modo no PDM. Contudo e porque o Município não tem competência na 

gestão do plano de água, o conteúdo desta norma é parcialmente integrado no PDM, isto é, integra-se 

exclusivamente os n.os 1 e 2 e a respetiva representação cartográfica. Refira-se ainda que esta norma articula 

com o disposto no artigo 19.º relativamente à zona terrestre de proteção. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo dos n.os 1 e 2 deste artigo será integrado como uma condicionante no PDM (vd. cap. XIII.6.5), 

remetendo para o regulamento próprio do programa especial, nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT, as 

atividades secundárias aí admitidas, condicionadas e interditas, assim como as ações de fiscalização e 

sinalização. 

 

NORMA: Artigo 8.º Zona de protecção à captação superficial 

1 - A zona de protecção à captação superficial para produção de água para consumo humano encontra -se delimitada na planta de 

síntese e abrange uma área com um raio de 100 m a partir dessa captação e a área da bacia drenante que se encontra integrada na 

zona de protecção da albufeira. 

2 - Nesta zona é interdita a prática de todas as actividades secundárias, com excepção da circulação de embarcações de socorro e de 

emergência, embarcações de manutenção das infra -estruturas da barragem e da captação e, ainda, de embarcações destinadas à 

colheita de amostras de água para monitorização da respectiva qualidade. 

3 - É ainda interdita a rejeição de qualquer tipo de efluentes de origem doméstica e industrial no plano de água e na zona de protecção 

terrestre definida no n.º 1 do presente artigo. 

4 - Quando se verificar a concessão da licença de novas captações de água, devem as mesmas ficar sujeitas à constituição das 

respectivas zonas de protecção, abrangendo uma área no plano de água com um raio mínimo de 100 m e, na zona de protecção, a 

bacia hidrográfica adjacente. 

5 - A cessação da vigência do título de utilização para captação de águas subterrâneas faz cessar igualmente o correspondente 

perímetro de protecção associado e, simultaneamente, as condicionantes definidas nos termos do disposto nos números anteriores. 

6 - A zona de protecção à captação superficial deve ser devidamente sinalizada e demarcada pela entidade competente. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta captação superficial não se encontra identificada no PDM (cuja informação de base provem da entidade de 
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tutela), nem foi objeto de delimitação, por portaria do Ministério do Ambiente, de um perímetro de proteção. 

De referir que o Município de Silves estabeleceu no PDM, em concertação com a entidade tutelar, um conjunto 

de limites ao regime de uso para as áreas de proteção às captações públicas de água subterrânea, destinadas 

ao abastecimento público, até que sejam delimitados os perímetros de proteção ao abrigo do DL 382/99, de 22 

de setembro. Contudo, em contexto de concertação setorial1 com a entidade de tutela, ficou acordado que esta 

matéria não seria transposta para o plano. Acresce referir que, uma parte significativa desta matéria é referente 

ao plano de água onde o município não tem competência e que, salvo melhor opinião, deveria integrar o 

regulamento próprio do programa especial. 

De uma apreciação de maior pormenor podemos concluir que: 

O conteúdo do n.º 1 corresponde à delimitação da zona de proteção, de onde se salienta o facto de esta ter 

incidência territorial na zona reservada e na zona terrestre de proteção. Não obstante remeta para 

representação cartográfica, o plano optou por descrever aqui a referida zona de proteção. 

O conteúdo do n.º 2 é referente a atividades secundárias e, como tal, objeto do regulamento próprio do 

programa especial, sem integração no PDM. 

O conteúdo do n.º 3 referente a rejeição de efluentes encontra reflexo no PDM, concretamente no limite ao 

regime de uso “zona terrestre de proteção”. 

O conteúdo dos n.os 4 a 6 é claramente teor de gestão, não cabendo nas competências municipais, nem no 

âmbito do PDM2. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no plano, porque já está parcialmente integrado ou porque não 

constitui norma de plano municipal, tal como concertado com a entidade de tutela. 

 

NORMA: Artigo 9.º Zona de protecção de redes e infra-estruturas 

1 - A zona de protecção de redes e infra -estruturas é constituída pelas faixas de 50 m de largura, definidas para cada lado da projecção 

de todas as infra -estruturas aéreas que atravessam o plano de água. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser consideradas, de acordo com a planta de síntese, quatro situações na 

albufeira de Funcho, localizadas a montante da Ponte das Passadeiras: 

a) Linha de alta tensão; 

b) Ponte das Passadeiras; 

c) Ponte do caminho de ferro; 

d) Ponte do IC 1. 

3 - Na zona de protecção de redes e infra –estruturas é interdita a prática de quaisquer actividades recreativas, à excepção da pesca 

desportiva praticada a partir da margem, desde que verificadas as adequadas condições de segurança. 

4 - Sem prejuízo das restrições referidas no presente Regulamento, é permitido quer o atravessamento por embarcações de recreio, a 

                                                 
1 Realizada a 12 de fevereiro de 2020. 
2 Ver a este respeito guia do GTT, págs. 12 e 20. 
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velocidade reduzida, quer o atravessamento por embarcações de fiscalização e emergência desde que inserido em acções de limpeza, 

segurança, vigilância e socorro. 

5 - A prática de quaisquer actividades secundárias é condicionada pelo nível de armazenamento de água da albufeira e, ainda, por 

restrições específicas referidas no presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Não obstante a zona de proteção aqui definida (50m) não corresponder às faixas de proteção das referidas 

infraestruturas1 (assumidas como condicionantes no PDM), esta norma é referente ao plano de água, onde o 

município não possui competência. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 10.º Zona de protecção a elementos do património cultural e obstáculos 

submersos e submersíveis 

1 - Integra esta zona o conjunto de sítios contendo vestígios arqueológicos, arquitectónicos ou edificados, identificados dentro do 

perímetro definido pelo NPA das albufeiras e com a localização assinalada na respectiva planta de síntese. 

2 - Nesta zona a prática de quaisquer actividades secundárias é condicionada pelo nível de armazenamento de água da albufeira e, 

ainda, por restrições específicas referidas no presente Regulamento. 

3 - Até que se mostrem adoptadas as medidas de limpeza e de remoção propostas para os sítios a que se refere o n.º 1, identifica -se na 

planta de síntese as faixas circulares de 50 m de raio, no interior das quais, e por razões de segurança, o uso do plano de água fica 

desde já condicionado. 

4 - Nesta zona é interdita a prática de quaisquer actividades secundárias, à excepção da pesca e desde que verificadas as adequadas 

condições de segurança. 

5 - É permitido o atravessamento pontual por embarcações de fiscalização e emergência desde que inserido em acções de limpeza, 

segurança, vigilância ou socorro. 

6 - As entidades competentes devem proceder à adequada sinalização dos sítios a que se refere o n.º 1. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma é referente ao plano de água, concretamente à identificação de elementos do património cultural 

[de obstáculos submersos e submersíveis] e às atividades secundárias compatíveis com a proteção dos 

mesmos [e a salvaguarda da segurança dos utilizadores]. Neste sentido, atendendo às competências do 

Município neste domínio, os elementos de património cultural serão integrados, logo que disponibilizados pela 

entidade de tutela, no PDM e assumidos como limites ao regime de uso (áreas de sensibilidade arqueológica e 

bens culturais de interesse). O restante teor da norma deverá ser remetido para regulamento próprio do 

programa especial. No contexto de concertação setorial, a APA/ARH informou que os elementos aqui 

                                                 
1 De acordo com as entidades de tutela, a faixa ferroviária para a linha do sul é de 25m; a área de proteção dos IC é de 35m para cada 
lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 15m da zona da estrada e a zona de respeito 
da rede de alta tensão é de 15m a partir do eixo, para referir apenas algumas. 
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referenciados não têm interesse do ponto de vista do património cultural e arqueológico. Neste sentido não há 

interesse na sua integração no PDM2G. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 11.º Zona de sensibilidade e valor ecológico 

1 - Integram a zona de sensibilidade e valor ecológico todas as áreas que visam prosseguir os objectivos de conservação da natureza, 

em particular no que respeita à protecção de espécies e habitats de relevante interesse e valor de conservação. 

2 - As áreas a que se refere o número anterior articulam-se com todas as demais áreas envolventes contíguas, como tal definidas na 

zona terrestre. 

3 - Nesta zona é interdita a prática das seguintes actividades: 

a) Competições desportivas; 

b) Caça; 

c) Circulação de embarcações com motor de combustão interna. 

4 - Exclui-se das restrições acima referidas o atravessamento por embarcações de fiscalização e emergência desde que inserido em 

acções de limpeza, segurança, vigilância ou socorro. 

5 - Na zona de sensibilidade e valor ecológico é permitida a prática das seguintes actividades: 

a) Navegação à vela, a remos e a pedais; 

b) Circulação de embarcações motorizadas equipadas com propulsão eléctrica; 

c) Pesca, quando praticada no plano de água e em barco a remos ou com embarcações motorizadas equipadas com propulsão 

eléctrica. 

6 - As áreas que integram esta zona devem ser devidamente sinalizadas no plano de água. 

7 - A prática de quaisquer actividades secundárias é condicionada pelo nível de armazenamento de água da albufeira e, ainda, por 

restrições específicas referidas no presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

O conteúdo desta norma refere-se ao plano de água, onde o município não tem competência, e determina quais 

as atividades (secundárias) aí admitidas e normas de gestão a implementar. Consideramos assim, nos termos 

do artigo 44.º do RJIGT, que se trata de um conteúdo a integrar no regulamento próprio do programa especial. 

Note-se que esta área coincide ainda com as condicionantes de domínio hídrico e REN e ainda com a Estrutura 

Ecológica Municipal (EEM). Esta norma articula com o disposto no artigo 21.º (zona de sensibilidade e valor 

ecológico) no que concerne à zona terrestre de proteção. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM uma vez que corresponde a conteúdo de regulamento 

próprio do programa especial. 
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NORMA: Artigo 12.º Zona com aptidão para recreio e ou lazer 

1 - Nas situações em que, nos termos da legislação em vigor, o plano de água seja designado «zona balnear», podem ser admitidas 

zonas de recreio balnear desde que: 

a) As mesmas se encontrem devidamente sinalizadas e demarcadas no plano de água, podendo, no máximo, possuir uma extensão 

de 75 m, medidos perpendicularmente a terra, contados a partir da margem e com uma largura de 100 m para cada lado, contados a 

partir do acesso, podendo ser ajustada durante a época balnear em função da variação do nível de armazenamento de água das 

albufeiras; 

b) Nas mesmas se encontre interdita a prática de quaisquer actividades incompatíveis ou conflituosas com o recreio balnear, 

designadamente a navegação, a pesca, a descarga de efluentes de qualquer natureza, ou quaisquer outras actividades susceptíveis 

de degradarem a qualidade da água; 

c) Nos casos em que a elas se associe a construção de uma piscina flutuante, esta utilize material de baixa reflexão e com 

características que permitam a sua fácil remoção. 

2 - A zona com aptidão para recreio e ou lazer que venha a ser constituída como zona de recreio balnear encontra-se inserida nas 

UOPG 1 e 2 nos termos do artigo 25.º, conforme assinalado na planta de síntese. 

3 - A zona a que se refere o número anterior deve dispor de equipamentos, apoios e infra -estruturas dimensionados de acordo com os 

respectivos planos de pormenor e ou projectos de execução. 

4 - É permitida, no apoio ao exercício da actividade balnear, a instalação de piscinas flutuantes, aplicando –se a essas estruturas as 

disposições constantes na legislação em vigor, considerando as condições de declive, litologia dos fundos e previsíveis variações do 

nível de água nas respectivas albufeiras. 

5 - Na zona com aptidão para recreio e ou lazer, apenas é permitida a navegação de embarcações a motor em acções de vigilância e ou 

socorro. 

6 - Salvo as restrições previstas no presente Regulamento, as áreas de protecção à zona com aptidão para o recreio balnear são 

compatíveis com a navegação recreativa a remos (em embarcações distintas de canoa), a navegação à vela, incluindo a prancha à vela 

(windsurf) fora da época balnear ou, se praticadas na época balnear, para além da faixa de 75 m, definindo -se, contudo, nestes casos 

um corredor delimitado e sinalizado de aproximação à margem. 

7 - A entidade responsável pela gestão das zonas de recreio balnear fica sujeita ao cumprimento das seguintes obrigações: 

a) Afixação, em locais bem visíveis, dos editais relativos a assuntos de interesse para os utentes deste espaço, nomeadamente os 

resultados das análises da qualidade da água; 

b) Informação actualizada sobre as características da zona de banhos, actividades permitidas e interditas, serviço existente e 

recomendações para uma melhor utilização do espaço; 

c) Prestação de serviço de assistência a banhistas durante a época balnear; 

d) Comunicação às entidades competentes, nomeadamente as câmaras municipais e a Administração da Região Hidrográfica do 

Algarve, I. P., de qualquer alteração na qualidade do ambiente ou qualquer infracção ao presente Regulamento; 

e) Manutenção e limpeza da área concessionada para as actividades de recreio; 

f) Sinalização na zona terrestre e no plano de água das zonas afectas à actividade balnear. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma diz respeito ao desenvolvimento de atividades de recreio e lazer no plano de água (essencialmente 

atividades secundárias de cariz balnear), por isso o teor dos n.os 1 e 4 a 7 deverão integrar o regulamento 

próprio do programa especial. Acresce, nestes casos, que o município não tem competência no domínio das 

atividades a desenvolver no plano de água. 
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Relativamente ao teor dos n.os 2 e 3 ao remeterem para a articulação destas áreas balneares, do ponto de vista 

funcional e de zonamento, com as UOPG, ficam sem efeito na medida em que, como se verá na apreciação ao 

artigo 25.º a delimitação das UOPG não será integrada no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM na medida em que se refere a normas de gestão (atividades 

secundárias de recreio e lazer) e a normas de articulação com as UOPG (que irão deixar de existir). 

 

NORMA: Artigo 13.º Zona de navegação restrita 

1 - A zona de navegação restrita integra as zonas do plano de água correspondentes a uma faixa de 50 m medidos a partir do limite 

exterior daquele e ajustável consoante as variações de nível que nesse plano venham a ter lugar. 

2 - Nesta zona é interdita a navegação a motor, excepto na aproximação aos locais de acostagem, devendo, neste caso, navegar -se 

perpendicularmente à margem e com uma velocidade máxima de 5 nós. 

3 - As entidades competentes devem assinalar, no plano de água, os corredores de acesso das embarcações, desde as zonas 

preferenciais para infra -estruturas e equipamentos associados ao recreio náutico até às zonas de navegação livre. 

4 - A prática de quaisquer actividades secundárias é condicionada pelo nível de armazenamento de água da albufeira e, ainda, por 

restrições específicas referidas no presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de disposições relativas a atividades 

secundárias e ao regime de gestão dos recursos, matéria de programa especial, a integrar no regulamento 

próprio (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 14.º Zona de navegação livre 

1 - É permitida nesta zona a prática de todas as actividades mencionadas no n.º 1 do artigo 16.º do presente Regulamento. 

2 - Na zona de navegação livre, a navegação recreativa rege -se pelo disposto no presente Regulamento e na demais legislação 

aplicável. 

3 - Na albufeira do Arade, a navegação recreativa de embarcações a motor de combustão interna a quatro tempos não deve ultrapassar 

a velocidade máxima de 15 nós e uma potência máxima de 25 CV. 

4 - A prática de quaisquer actividades secundárias é condicionada pelo nível de armazenamento de água da albufeira e, ainda, por 

restrições específicas referidas no presente Regulamento. 

5 - Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, a utilização e características das embarcações de recreio para navegação em 

albufeiras devem obedecer à legislação em vigor. 

 

APRECIAÇÃO 
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Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de disposições relativas a atividades 

secundárias e ao regime de gestão dos recursos, matéria de programa especial, a integrar no regulamento 

próprio (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 15.º Zona preferencial para infra-estruturas e equipamentos associados ao 

recreio náutico 

1 - A zona preferencial para infra -estruturas e equipamentos associados ao recreio náutico integra áreas em que é permitida a 

acostagem e a amarração de embarcações, nomeadamente através de ancoradouros, pontões ou embarcadouros. 

2 - Os ancoradouros integrados na zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades 

turísticas e recreativas devem assegurar o uso público. 

3 - O número total de embarcações estacionadas, em simultâneo, nos ancoradouros não pode exceder as 32, distribuídas da seguinte 

forma: 

a) Ancoradouro 1 — 16 embarcações; 

b) Ancoradouro 2 — 10 embarcações; 

c) Ancoradouro 3 — 6 embarcações. 

4 - Cada ancoradouro deve assegurar o acesso ao plano de água através da construção de uma rampa de acesso. 

5 - Os pontões ou embarcadouros devem surgir associados a terrenos confinantes com a cota do NPA, nos quais exista habitação 

licenciada pela respectiva câmara municipal e em que, simultaneamente, se mostrem cumpridas as regras impostas no presente 

Regulamento, nomeadamente as relativas ao saneamento básico. 

6 - Nas situações em que o proprietário exerça uma actividade turística devidamente licenciada, é permitida a instalação de pontões ou 

embarcadouros para a acostagem de um número máximo e em simultâneo de quatro embarcações de recreio, sendo de duas 

embarcações de recreio o valor admissível para todas as demais situações. 

7 - Os ancoradouros, pontões ou embarcadouros devem ser constituídos por estruturas ligeiras, com sistemas de adaptação à variação 

de nível de água, utilizando materiais de boa qualidade e não poluentes e integrados na paisagem local, não podendo afectar, ainda que 

residualmente, a estabilidade das margens por desmoronamento ou destruição. 

8 - A instalação de ancoradouros, pontões ou embarcadouros na área de intervenção do presente Plano depende de licenciamento 

prévio pela Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de disposições relativas a atividades 

secundárias e ao regime de gestão dos recursos, matéria de programa especial, a integrar no regulamento 

próprio (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 
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O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 16.º Utilizações permitidas 

1 - No plano de água são permitidas, nas condições constantes da legislação específica e do disposto no presente Regulamento, as 

seguintes actividades e utilizações: 

a) A pesca desportiva; 

b) Banhos e natação; 

c) A navegação recreativa a remos, a pedal e à vela; 

d) A navegação recreativa com embarcações motorizadas equipadas com propulsão eléctrica; 

e) A navegação recreativa com embarcações a motor de combustão interna a quatro tempos na albufeira do Arade; 

f) A circulação de embarcações de socorro, emergência e manutenção. 

2 - A navegação a que se referem as alíneas c) e d) do número anterior só é permitida entre o nascer e o pôr do Sol. 

3 - O plano de água deve ser demarcado e sinalizado em função das utilizações definidas no presente Regulamento. 

4 - Nos termos do presente Regulamento, o acesso das embarcações motorizadas ao plano de água deve ser feito a partir dos locais 

definidos para o efeito. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de disposições relativas a atividades 

secundárias e ao regime de gestão dos recursos, matéria de programa especial, a integrar no regulamento 

próprio (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 17.º Utilizações condicionadas 

1 - A realização de competições desportivas não motorizadas depende de prévio licenciamento pelas entidades competentes. 

2 - Sem prejuízo do cumprimento do disposto no artigo 15.º do presente Regulamento quanto à respectiva instalação, carecem de prévio 

licenciamento pela entidade competente as seguintes infra -estruturas: 

a) Jangadas; 

b) Ancoradouros; 

c) Pontões ou embarcadouros. 

3 - A prática de banhos e natação deve ser sujeita à classificação da água como balnear nos termos da legislação em vigor. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de disposições relativas a atividades 

secundárias e ao regime de gestão dos recursos, matéria de programa especial, a integrar no regulamento 

próprio (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT). 
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INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 18.º Utilizações interditas 

No plano de água é interdita a prática dos seguintes actos ou actividades: 

a) A rejeição de efluentes de origem doméstica ou industrial, independentemente de se encontrarem tratados ou não; 

b) A aquacultura; 

c) A utilização de engodos para a prática de pesca; 

d) A caça; 

e) A navegação com embarcações a motor de combustão interna a dois tempos; 

f) Esqui aquático; 

g) Navegação recreativa com embarcações a motor na albufeira do Funcho; 

h) Competições desportivas sem prévia autorização das entidades competentes; 

i) A extracção de inertes no leito da albufeira, excepto quando tal se justifique por razões ambientais ou para o bom funcionamento 

da infra -estrutura hidráulica; 

j) O estacionamento, a lavagem e o abandono de embarcações; 

l) O lançamento ou depósito de resíduos sólidos de qualquer tipo; 

m) A prática de actividades recreativas em contacto com a água quando os valores dos parâmetros necessariamente analisáveis 

para as respectivas práticas não se encontrem dentro dos limites estabelecidos para a legislação em vigor; 

n) A prática de actividades ruidosas e o uso de buzinas ou outros equipamentos sonoros, com excepção daqueles que sejam 

indispensáveis para as acções de socorro e vigilância ou decorrentes da actividade da barragem; 

o) O abandono de carcaças e ou animais doentes, devendo qualquer ocorrência de morte e ou doença ser comunicada à Câmara 

Municipal de Silves ou à Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se ao plano de água onde o Município não tem qualquer competência. Deste modo a sua 

integração em PDM seria inconsequente. Acresce ainda que se trata de disposições relativas a atividades 

secundárias e ao regime de gestão dos recursos, matéria de programa especial, a integrar no regulamento 

próprio (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 19.º Zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das 

albufeiras 

1 - A zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras corresponde a uma faixa de largura variável 

em torno dos órgãos de uso e segurança das albufeiras, incluindo a área a jusante do corpo da barragem, conforme delimitada na planta 

de síntese. 
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2 - A zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras corresponde, na continuidade de espaços 

similares definidos para o plano de água, a uma faixa de 200 m de raio para a albufeira do Funcho e de 250 m para a albufeira do Arade. 

3 - Na zona referida nos números anteriores é interdita a realização de quaisquer obras de construção com carácter permanente, salvo 

aquelas que decorram do funcionamento do empreendimento hidráulico. 

4 - É igualmente interdita a prática de quaisquer actividades recreativas, excepto o recreio passivo utilizando percursos preexistentes e 

desde que não exista sinalização que proíba expressamente o acesso. 

5 - A sinalização e fiscalização da zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras é da 

responsabilidade da entidade competente. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e de utilização das albufeiras constitui uma 

condicionante, sendo integrada deste modo no PDM. Assim, para além da sua representação cartográfica o 

PDM deverá integrar o conceito, objetivos e dimensionamento desta condicionante (n.os 1 e 2), assim como a 

restrição urbanística que lhe está associada (n.º 3). O n.º 4 refere-se a atividades secundárias, matéria que não 

é da competência do Município, pelo que o PDM remete esta matéria para o regulamento próprio do programa 

especial. O mesmo se passa com o teor do n.º 5 referente a sinalização e fiscalização. Refira-se ainda que esta 

norma articula com o disposto no artigo 7.º relativamente ao plano de água. 

 

INTEGRAÇÃO 

Este conteúdo, assumido como uma condicionante, será integrado parcialmente no PDM, concretamente o teor 

dos n.os 1, 2 e 3. O PDM procede ainda à representação cartográfica desta condicionante. 

 

NORMA: Artigo 20.º Zona de edificação a reestruturar 

1 - Integra a zona de edificação a reestruturar o aglomerado de Abruteais, conforme assinalado na planta de síntese. 

2 - A realização de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação no aglomerado de Abruteais deve observar 

os parâmetros urbanísticos definidos no plano municipal de ordenamento do território concretamente aplicável. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se a solo urbano, concretamente ao espaço urbano de edificação dispersa existente de 

Abruteais. O regime de uso aí admitido é definido exclusivamente pelo PDM, tal como o POAFA reconhece no 

n.º 2. 

No contexto da revisão do PDM, atendendo à estratégia de desenvolvimento territorial assumida, à metodologia 

de classificação e qualificação do solo definida e à reduzida /inexistente dinâmica urbanística deste 

aglomerado, é opção do Município de Silves reclassificar estes solos para solo rústico, na categoria de espaço 

florestal. É uma área que passa assim a estar sujeita ao regime de edificabilidade do solo rústico. 

 

INTEGRAÇÃO 

Este conteúdo não será integrado no PDM. 
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NORMA: Artigo 21.º Zona de sensibilidade e valor ecológico 

1 - A zona de sensibilidade e valor ecológico desenvolve-se na continuidade de espaços com as mesmas características definidas para o 

plano de água, integrando áreas naturais, agrícolas e florestais de elevado valor ecológico e de particular interesse conservacionista, 

incluindo as áreas nucleares para a conservação da natureza. 

2 - Salvaguardadas as condicionantes legais, incluindo as decorrentes da zona reservada, é permitida na zona de sensibilidade e valor 

ecológico a realização de obras de conservação das construções isoladas existentes, admitindo-se ainda a realização de obras de 

ampliação até ao limite máximo de 150 m2 de área de implantação de modo a assegurar condições mínimas de habitabilidade. 

3 - Na realização das obras de ampliação a que se refere o número anterior não é permitido aumentar o número de pisos. 

4 - A zona de sensibilidade e valor ecológico integra a zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra-estruturas de apoio 

às actividades turísticas e recreativas, estando esta vocacionada para a conservação da natureza e educação ambiental, conforme 

estabelecido no artigo 24.º do presente Regulamento. 

5 - A zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e recreativas integra as 

seguintes áreas: 

a) APA 1 — área de protecção ambiental do Sistema Funcho/Arade; 

b) APA 2 — área de protecção ambiental do Pego Escuro. 

6 - As áreas referidas nas alíneas a) e b) do número anterior devem ser objecto de projecto de execução. 

7 - Na ilha do Arade é interdita a realização de quaisquer obras de construção. 

8 - A prática de actividades de recreio passivo é permitida desde que desenvolvida em percursos preexistentes. 

9 - Na zona de sensibilidade e valor ecológico é interdito: 

a) A realização de novas construções, com excepção das destinadas à instalação e prática de actividades recreativas e turísticas 

nos termos do presente Regulamento; 

b) O desenvolvimento de quaisquer actividades relacionadas com movimentos de terra e que produzam alterações significativas da 

morfologia actual do terreno, com impacte visual dissonante/negativo e que contribuam, ainda, para o aumento da erosão 

superficial; 

c) A alteração do actual sistema de exploração para sistemas culturais não ecologicamente adaptados e, ainda, à introdução de 

espécies não indígenas, conforme legislação em vigor. 

10 - Constituem excepção ao disposto nas alíneas a) e b) do número anterior a realização de construções e o desenvolvimento de 

actividades que se revelem necessárias à existência de condições de suporte para a criação em cativeiro de espécies prioritárias para a 

conservação da natureza. 

11 - Nos solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) incluídos na zona de sensibilidade e valor ecológico devem ser adoptadas medidas 

de articulação com os objectivos de conservação da natureza, nomeadamente através da aplicação de medidas agro -ambientais e de 

apoio à actividade cinegética. 

 

APRECIAÇÃO 

Este artigo (que se articula com o disposto no artigo 11.º) é referente às áreas de maior valor e sensibilidade 

ambiental, determinando, para as mesmas, normas urbanísticas e normas de gestão do recurso. Enquanto que 

as 1.as (n.os 2, 3 e 7) apresentam uma evidente incidência urbanística, as segundas são diretamente remetidas 

para o regulamento próprio do programa especial. Vejamos: 

O conteúdo do n.º 1 é de cariz concetual e de objetivos, pelo que apenas nos situa na matéria. Note-se que o 
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PDM integra esta área (na sua generalidade) na REN e na EEM, pelo que a salvaguarda destas suas 

especificidades (elevado valor ecológico e particular interesse conservacionista) está garantida, não obstante se 

venha a proceder a algum reforço das disposições da EEM. 

O conteúdo do n.º 2 contraria claramente as disposições do PROT Algarve (e do PDM) no que concerne a 

intervenções urbanísticas em edificações preexistentes. Neste sentido, a não ser que seja demonstrado 

inequivocamente que esta norma, de incidência urbanística, se destina a salvaguardar o recurso, o PDM não 

procederá à sua integração. Note-se que esta disposição é inclusive mais exigente do que o próprio regime 

jurídico da REN (que estabelece um limite de 250m2), e que este se aplica à quase totalidade da “zona de 

sensibilidade e valor ecológico”. 

O conteúdo do n.º 3 é referente à volumetria admitida, sendo consonante com o disposto no PROT Algarve 

para a edificação em solo rústico. Nestes termos encontra-se salvaguardada a sua integração em plano 

municipal. 

O conteúdo dos n.os 4, 5 e 6, articula com o artigo 24.º e são referentes às “áreas de proteção ambiental”. 

Relativamente a esta matéria, o PDM considera que o zonamento de equipamentos/estruturas desta natureza 

não deve ser efetuado no PDM atendendo, designadamente à escala e ao conteúdo do mesmo. Acresce ainda 

que este tipo de ocupação é compatível com solo rústico e, por essa via, genericamente aí admitido 

(salvaguardadas as especificidades das áreas com servidões e restrições de utilidade pública, de entre outras). 

Note-se ainda que o PDM ao prever o limite ao regime de uso “zona de proteção terrestre da albufeira”, 

sujeitando, por via do DL 107/2009, de 15 de maio, a parecer prévio todas as operações urbanísticas que aí 

venham a ocorrer, está a reforçar a salvaguarda da pronúncia e do acompanhamento por parte da tutela, das 

intervenções de natureza urbanística que venham a ser efetuadas. Por último importa atender à coincidência 

espacial entre este zonamento e as condicionantes DH e REN e a EEM. 

O conteúdo do n.º 7 é referente à edificabilidade admitida na ilha do arade. Ora esta área integra REN, DH e 

EEM, de onde resulta que a sua eventual utilização se encontra muito condicionada e limitada a parecer 

favorável da entidade de tutela. Nestes termos, atendendo a que do regime da REN, particularmente da variável 

que lhe dá origem, apenas se admite (com alguma expressão urbanística) a instalação de equipamentos de 

apoio a zonas de recreio balnear, e ainda que estas zonas de recreio balnear são definidas pela entidade de 

tutela, consideramos que o recurso se encontra salvaguardado com a integração desta área nas referidas 

condicionantes. Assim não há necessidade de integrar uma norma de cariz tão específico e de escala tão 

grande (claramente incompatível com as caraterísticas e especificidades do PDM). Acresce ainda, nos termos 

do definido no guia metodológico do GTT, que as normas referentes a DH não serão integradas nos planos 

municipais (2015, pág.29). 

O conteúdo do n.º 8 é referente à regulamentação de atividades de recreio. Neste sentido trata-se de um 

conteúdo exclusivo do regulamento próprio do programa especial e não de um plano municipal, pelo que não 

será integrada no PDM. 
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O conteúdo dos n.os 9 e 10 são introduzidos por via da criação de uma nova subcategoria “espaços de valor 

ecológico”. 

O conteúdo do n.º 11 para além de não ter incidência urbanística constitui uma norma de gestão do recurso (no 

caso de solos de RAN), pelo que a sua integração deverá ser efetuada no regulamento próprio do programa 

especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo da norma do n.º 1 irá completar as disposições da EEM, reforçando a sua componente de 

conservação da natureza. O conteúdo dos n.os 9 e 10 integram a qualificação do solo do PDM2G por via de 

uma nova subcategoria. As demais normas, seja por apresentarem uma incidência urbanística que contraria os 

regimes vigentes (PROT, REN, DH, entre outros), seja por constituírem normas de gestão e por esse motivo 

conteúdo de regulamento próprio ou ainda por já estarem integradas na proposta de PDM, não serão 

integradas no PDM por via do POAFA. Proceder-se-á apenas à remissão para o DL 107/2009, de 15 de maio 

da consulta à entidade de tutela no que concerne às intervenções de natureza urbanística que incidam sobre a 

zona terrestre (assumida como um limite ao regime de uso). 

 

NORMA: Artigo 22.º Zona de protecção complementar 

1 - A zona de protecção complementar compreende áreas naturais, agrícolas e florestais com importância ecológica própria ou conferida 

pela proximidade ou continuidade com a zona de sensibilidade e valor ecológico, assumindo igualmente relevância na manutenção do 

contínuo natural. 

2 - Sem prejuízo das condicionantes legais e regulamentares aplicáveis, incluindo as decorrentes da zona reservada, bem como das 

regras relativas à redução do risco de incêndio, previstas na legislação em vigor, é permitida nesta zona a realização de obras de 

conservação das edificações isoladas existentes, bem como a sua ampliação até ao limite máximo de 150 m2 de área total de 

implantação, de modo a garantir condições mínimas de habitabilidade. 

3 - Nos casos a que se refere o número anterior, não é permitido aumentar o número de pisos. 

4 - Excepciona-se do disposto nos n.os 2 e 3 a realização de obras que se destinem à instalação de empreendimentos de turismo no 

espaço rural ou empreendimentos de turismo de habitação desde que não implique aumento da cércea. 

5 - Nas construções destinadas a turismo no espaço rural ou turismo de habitação inseridas em área sobre a qual impenda qualquer das 

condicionantes referidas nas alíneas j) a m) do n.º 1 do artigo 5.º são permitidas obras de conservação, bem como de ampliação até ao 

limite máximo de 50 % da área de implantação, desde que a ampliação não implique aumento de cércea. 

6 - Salvaguardadas as condicionantes legais, incluindo as decorrentes da zona reservada, é permitida a construção de apoios à 

actividade agrícola com os seguintes condicionamentos: 

a) Não existir alternativa de localização viável para a construção, o que deverá ser comprovado através de certidão emitida pelo 

respectivo serviço de finanças, com a descrição dos prédios que o requerente possua na área e respectiva implantação em carta; 

b) Ser a necessidade de construção comprovada pelos serviços sectoriais competentes; 

c) Ser obtido, para os terrenos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), o respectivo parecer prévio da Comissão Regional 

da Reserva Agrícola; 

d) Ter a área de implantação 100 m2/ha, não podendo ultrapassar uma área máxima de implantação de 300 m2; 

e) Sejam utilizados materiais de revestimento que garantam uma correcta integração paisagística, em conformidade com o disposto 
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no presente Regulamento. 

7 - É proibido o desenvolvimento de quaisquer actividades relacionadas com movimentos de terra e que produzam alterações 

significativas da morfologia actual do terreno, com impacte visual dissonante/negativo e que contribuam, ainda, para o aumento da 

erosão superficial. 

8 - É permitida a prática de actividades de recreio passivo desde que desenvolvida em percursos preexistentes. 

9 - A zona de protecção complementar integra a zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra–estruturas de apoio às 

actividades turísticas e recreativas, estando esta vocacionada para as actividades turísticas e de lazer, conforme estabelecido no artigo 

25.º do presente Regulamento. 

10 - Constituem excepção ao disposto nos números anteriores a realização de obras de edificação e o desenvolvimento de actividades 

que se revelem necessárias à existência de condições de suporte para a criação em cativeiro de espécies prioritárias para a 

conservação da natureza. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma integra conteúdos referentes à edificabilidade admitida na zona de proteção complementar, 

extravasando assim o conteúdo dos planos especiais e constituindo, deste modo, nos termos o RJIGT, uma 

norma nula. Analisando em particular cada uma das normas é possível concluir que o seu teor não será 

integrado no PDM, seja porque já o integra ou porque não corresponde, demonstradamente, à salvaguarda do 

recurso. Vejamos: 

O conteúdo do n.º 1 é de cariz concetual e de objetivos, pelo que apenas nos situa na matéria. 

O conteúdo do n.º 2 em conjugação com o do n.º 3 é referente a operações urbanísticas de conservação e 

ampliação destinadas a habitação. Ora a edificabilidade aqui definida (150m2 de área de implantação sem 

aumento de volumetria) contraria as regras definidas no PROT para estes fins (um máximo de 300m2 de área 

de construção). Assim, caso não seja demonstrado pela entidade tutela que esta regra urbanística visa a 

salvaguarda do recurso aqui em causa, esta norma não será integrada no PDM. Acresce, tal como referido 

anteriormente que esta disposição é mais restritiva do que a definida no RJREN. 

O conteúdo dos n.os 4 e 5 constituem exceção aos n.os anteriores e são referentes à instalação de Turismo em 

Espaço Rural (TER) e/ou Turismo Habitação (TH). Neste caso o POAFA exceciona estes usos do limite de área 

de implantação, mas não define nenhuma em sua substituição, salvo quando inseridas em Rede Natura 2000, 

caso em que a área de ampliação máxima é até 50% da existente. Ora esta norma, para além de incompleta 

contraria o disposto no PROT e extravasa o conteúdo dos planos especiais. No PROT (e no PDM) a 

edificabilidade destinada a este fim está balizada a um máximo de 2.000m2 de área de construção incluindo 

preexistências. Assim, caso não seja demonstrado pela entidade tutela que estas regras urbanísticas visam a 

salvaguarda do recurso aqui em causa, estas não serão integradas no PDM. 

O conteúdo do n.º 6 é referente à construção de apoios à atividade agrícola. Neste caso a norma integra 

algumas alíneas que se repetem com o disposto no PROT (e no PDM), concretamente as alíneas a) a c). 

Relativamente à alínea d) o seu teor é completamente contrário ao quadro legal vigente e resultará, muito 

provavelmente de uma ocupação edificada significativamente superior ao agora estabelecido. Note-se que a 
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área de referência no PROT é de 30m2 por unidade mínima de cultura e no POAFA esta é de 100m2 por ha. 

Acresce que este parâmetro de dimensionamento definido no PDM foi validado pela entidade de tutela. Por 

ultimo o teor da alínea e) referente à integração paisagística do edifício de apoio e seu revestimento, integra as 

normas já definidas no PDM no que concerne ao enquadramento paisagístico e morfológico das novas 

edificações na envolvente e enquadra-se no princípio geral da qualificação do território. 

O conteúdo do n.º 7 já integra o PDM, concretamente as normas referentes às disposições gerais de uso em 

solo rústico. 

O conteúdo do n.º 8 sendo referente a atividades de recreio é conteúdo do regulamento próprio do programa 

especial, pelo que não integrará o PDM. 

O conteúdo do n.º 9 ao estabelecer a ponte como teor do artigo 25.º (UOPG) fica sem efeito dado que o 

mesmo não será integrado no PDM. 

O conteúdo do n.º 10 encontra-se previsto no PDM, pelo que a sua integração está garantida. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor deste artigo não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 23.º Zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra-estruturas de 

apoio às actividades turísticas e recreativas 

1 - A zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e recreativas integra -se 

quer na zona de sensibilidade e valor ecológico quer na zona de protecção complementar, constituindo um espaço terrestre de maior 

potencialidade para a instalação de equipamentos de apoio às actividades de fruição turística e ou recreativa. 

2 - A zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e recreativas deve ser 

objecto de plano de pormenor e ou projecto de execução, devendo este último ter lugar apenas nos casos em que o plano de pormenor 

não se mostre adequado à concretização do programa de intervenção proposto. 

3 - Até à concretização dos planos de pormenor e ou dos projectos de execução previstos no presente Regulamento, devem aplicar -se 

nas respectivas áreas as disposições previstas para cada uma das classes de espaços, conforme assinaladas na planta de síntese. 

4 - É permitida a instalação de zonas de recreio e de lazer de diferentes tipos, associadas à fruição de valores naturais ou culturais 

específicos, de modo a potenciar uma efectiva articulação com os elementos do património natural, paisagístico e arquitectónico, numa 

perspectiva de diversidade e complementaridade de usos e de valorização sustentável da actividade turística. 

5 - A utilização das zonas a que se refere o número anterior deve ser desenvolvida em articulação com os planos de água, sendo 

determinada em função das dimensões dos mesmos e da viabilidade para a prática das actividades recreativas previstas nos termos do 

presente Regulamento. 

6 - Desde que enquadradas num projecto de execução, a instalação de zonas de recreio balnear e ou de lazer, bem como de infra -

estruturas e equipamentos de apoio à navegação nos termos previstos no artigo 15.º do presente Regulamento, pode localizar -se: 

a) Na zona reservada, se estiverem em causa apoios directos à actividade balnear, infra -estruturas e equipamentos de apoio à 

navegação e acessos pedonais; 

b) Fora da zona reservada, se estiverem em causa equipamentos complementares, designadamente as construções de apoio aos 

ancoradouros e áreas de estacionamento. 
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7 - Os projectos de execução a que se refere o número anterior devem ser aprovados pela Administração da Região Hidrográfica do 

Algarve, I. P., ficando as utilizações do domínio hídrico sujeitas a licenciamento nos termos da legislação em vigor. 

8 - As construções e equipamentos que se pretendam implementar nesta área devem respeitar os declives e exposições existentes de 

modo a promover uma integração paisagística adequada e em conformidade quer com os espaços envolventes quer com os objectivos 

de conservação da natureza e educação ambiental subjacentes ao presente Regulamento. 

9 - A zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e recreativas integra as 

áreas de protecção ambiental (APA), as quais correspondem a unidades de intervenção, constituídas na continuidade entre a zona de 

protecção e o plano de água e delimitadas na zona de sensibilidade e valor ecológico. 

10 - Integram igualmente a zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades turísticas e 

recreativas as unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG), delimitadas como unidades de intervenção na zona de protecção 

complementar. 

11 - As UOPG a que se refere o número anterior devem ser planeadas e tratadas a um nível de maior detalhe de modo a permitir a 

execução de intervenções de fomento turístico -recreativo e de equipamentos. 

 

APRECIAÇÃO 

Este artigo vem desenvolver, com algum grau de pormenor, as APA e as UOPG no que concerne à instalação 

de equipamentos e infraestruturas de apoio a atividades turísticas e recreativas. Neste sentido, como já referido 

anteriormente, o POAFA extravasa o seu conteúdo, constituindo assim estas, normas nulas. No caso concreto 

assiste-se a uma tentativa de substituição da autonomia local, por diretrizes centrais, sem qualquer incidência 

na salvaguarda do recurso em causa, mas antes direcionada para o aproveitamento urbanístico do solo. Assim, 

da análise do teor de cada uma das normas é possível concluir que estas não serão integradas no PDM. 

O conteúdo do n.º 1 é de cariz concetual e de localização, pelo que apenas nos situa na matéria. 

O conteúdo do n.º 2 é referente à forma de execução destas áreas. Neste domínio salientamos desde logo a 

nulidade de uma disposição que determina a elaboração de planos de pormenor. Esta matéria, nos termos do 

RJIGT, é exclusiva dos planos municipais, concretamente, do PDM (veja-se n.º 2 do artigo 95.º e alínea l) do 

n.º1 do artigo 96.º). 

O conteúdo do n.º 3 é apresentado como um regime transitório da execução do próprio plano. Contudo ao 

assumir que enquanto não forem aprovados o plano de pormenor ou projeto de execução se aplica o definido 

nas “classes de espaço” está a efetuar classificação do solo, matéria exclusiva de planos municipais. Trata-se 

assim, por definição, de uma norma nula, que não será integrada em PDM. 

O conteúdo dos n.os 4 a 6 corresponde à instalação de zonas de recreio e lazer, uso que o PDM admite (numa 

perspetiva genérica) como compatível com solo rústico. Note-se ainda que o PDM ao prever o limite ao regime 

de uso “zona terrestre de proteção”, sujeitando, por via do DL 107/2009, de 15 de maio, a parecer prévio todas 

as operações urbanísticas que aí venham a ocorrer, está a reforçar a salvaguarda da pronúncia da entidade 

sobre eventuais ocupações desta natureza. Concretamente no que concerne à zona reservada, ao ser 

assumida como uma condicionante, o PDM integra, de forma adaptada, esta norma. 

O conteúdo do n.º 7 condiciona à aprovação prévia por parte da ARH dos projetos de execução destes 
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equipamentos e infraestruturas. Ora isto corresponde precisamente ao referido anteriormente quanto à 

integração da zona terrestre de proteção como limite ao regime de uso. A segunda parte desta norma refere 

que a utilização do domínio hídrico está sujeita a licenciamento, matéria que decorre da lei e, por isso, não 

carece ser integrada em plano. 

O conteúdo do n.º 8 reforça a necessidade de garantir a integração paisagística das intervenções. Ora esta é 

precisamente uma das disposições gerais do regime de uso para o solo rústico, pelo que já se encontra 

integrada no PDM. 

O conteúdo dos n.os 9 e 10 é referente à integração destas áreas no zonamento do plano, isto é, corresponde a 

uma identificação das relações que se estabelecem entre os diferentes zonamentos efetuados. Na medida em 

que visa a coerência e articulação interna do POAFA, não carece de integração no PDM (até porque os 

zonamentos não serão os mesmos e tanto as APA como as UOPG não serão integradas no PDM). 

O conteúdo do n.º 11 articula com a execução das UOPG. Ora atendendo a que as UOPG não serão 

integradas no PDM, esta articulação deixa de ter fundamento e a norma fica vazia. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM, salvo a referência à especificidade da zona reservada (6a 

e 6b). 

 

NORMA: Artigo 24.º Área de protecção ambiental 

1 - As APA devem assegurar a conservação da natureza, a educação ambiental e a fruição ecológica, mediante a definição de uma 

intervenção planeada. 

2 - Constituem áreas de protecção ambiental as seguintes áreas: 

a) APA 1 — área de protecção ambiental do Sistema Funcho/Arade; 

b) APA 2 — área de protecção ambiental do Pego Escuro. 

3 - A APA 1 deve articular -se com o meandro do Arade e com o barranco do Funcho, devendo, ainda, ser objecto de um projecto de 

execução com os seguintes objectivos: 

a) Criação de acesso viário a definir, preferencialmente, a partir da barragem do Funcho; 

b) Criação de acesso pedonal não impermeável, aproveitando, tanto quanto possível, os caminhos existentes e considerando os 

vários tipos de uso, nomeadamente pedonal e ciclável; 

c) Articulação dos percursos envolvendo as duas albufeiras, nomeadamente a zona a montante do Arade (meandro) com a zona da 

barragem do Funcho, em particular a zona do barranco do Funcho; 

d) Implantação nos locais, de observatórios de fauna, devidamente integrados na paisagem. 

4 - Sem prejuízo do regime legal estabelecido pelas servidões e restrições de utilidade pública em vigor, deve ainda ser criada na área 

referida no número anterior, junto à barragem do Funcho, uma unidade de apoio à interpretação e educação ambiental, com uma área 

máxima de 80 m², a qual deve ainda incorporar sanitários, estacionamento e outros equipamentos básicos necessários ao respectivo 

funcionamento. 

5 - A APA 2 deve ser objecto de um projecto de execução com os seguintes objectivos: 

a) Criação de acesso viário a partir de via existente; 
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b) Criação de uma rede de acessos pedonais aproveitando a realização de obras de conservação das habitações existentes para 

fruição de turismo natureza ou agro-turismo; 

c) Promover, se possível, o aproveitamento agrícola para suporte da actividade cinegética. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma, tal como se tem vindo a afirmar, corresponde a uma disposição genérica no PDM (como deve ser 

atendendo à escala de trabalho e aos conteúdos - material e documental – do mesmo), sendo admitidas, em 

solo rústico, as instalações destinadas ao recreio e lazer e ainda as que tenham uma incidência de conservação 

da natureza e da biodiversidade. Acresce ainda que a previsão deste tipo de estruturas/equipamentos carece 

de um adequado enquadramento de programação (financiamento e execução) que o PDM/o Município de 

Silves, não dispõe. Assim, a existir uma previsão concreta destes equipamentos/estruturas, deveria estar no 

regulamento próprio do programa especial. Por último é de referir que o PDM ao prever o limite ao regime de 

uso “zona terrestre de proteção”, sujeitando, por via do DL 107/2009, de 15 de maio, a parecer prévio todas as 

operações urbanísticas que aí venham a ocorrer, está a reforçar a salvaguarda da pronúncia da entidade de 

tutela aquando de eventuais ocupações. Perante o exposto consideramos que as APA não deverão ser 

integradas no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 25.º Unidades operativas de planeamento e gestão 

1 - Constituem áreas integradas na zona com aptidão para a instalação de equipamentos e infra -estruturas de apoio às actividades 

turísticas e recreativas as seguintes unidades operativas de planeamento e gestão: 

a) UOPG 1 — núcleo de recreio e lazer do Arade; 

b) UOPG 2 — núcleo turístico do Funcho de Diante; 

c) UOPG 3 — núcleo turístico de Abruteais. 

2 - As áreas referidas nas alíneas a), b) e c) do número anterior devem ser objecto de plano de pormenor ou de projecto de execução. 

3 - Caso sejam previstos hotéis -apartamentos, devem todas as unidades de alojamento ficar permanentemente afectas à exploração 

turística. 

4 - A UOPG 1 integra uma área à qual se reconhece aptidão para o aparecimento de um estabelecimento hoteleiro afecto à fruição da 

albufeira do Arade, compreendendo a reorganização, reestruturação e desenvolvimento de espaço já em uso, localizado na área de 

influência da casa da obra da albufeira de Arade, e estendendo -se para poente, conforme delimitado na planta de síntese. 

5 - Na concretização da UOPG 1, deve ser desenvolvido um plano de pormenor que abranja toda a sua área e que integre os seguintes 

equipamentos e infra -estruturas: 

a) Estabelecimento hoteleiro modular com uma capacidade máxima de 100 camas; 

b) Um restaurante; 

c) Dois ancoradouros com rampa de acesso ao plano de água; 

d) Local para recolha de embarcações em terra; 

e) Equipamentos de apoio à actividade de recreio balnear, associados às zonas com aptidão para recreio e ou lazer, assinaladas na 
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planta de síntese (A e B); 

f) Unidade museológica e de educação ambiental; 

g) Áreas de estacionamento. 

6 - Os equipamentos e infra -estruturas mencionados no número anterior devem ser dimensionados de acordo com as características do 

meio hídrico e com as variações de nível do plano de água, atendendo à utilização primária da água - a rega - e às condicionantes 

impendentes na área. 

7 - Na UOPG1 é permitida a realização de obras de conservação e de ampliação das construções existentes, devendo tais operações 

urbanísticas conformar -se com o plano de pormenor a desenvolver para a globalidade da área. 

8 - A UOPG2 localizada na área de influência da aldeia do Funcho integra -se na categoria de empreendimento de turismo no espaço 

rural (TER). 

9 - A UOPG2 tem como objectivo a reorganização, reestruturação e desenvolvimento de um núcleo rural abandonado, visando a sua 

total recuperação. 

10 - Para efeitos de concretização da UOPG2, deve ser desenvolvido um plano de pormenor ou um projecto de execução contemplando, 

obrigatoriamente, os seguintes componentes: 

a) Um TER/turismo de aldeia com limite máximo de cércea de um piso; 

b) Um restaurante; 

c) Um ancoradouro com rampa de acesso ao plano de água; 

d) Local para recolha de embarcações em terra; 

e) Equipamentos de apoio à actividade de recreio balnear, associados à zona com aptidão para recreio e ou lazer, assinalada na 

planta de síntese (C); 

f) Áreas de estacionamento. 

11 - Os equipamentos e infra-estruturas mencionados no número anterior devem ser dimensionados de acordo com as características do 

meio hídrico e com as variações de nível do plano de água, atendendo à utilização primária da água - a rega - e às condicionantes 

impendentes na área. 

12 - A UOPG 3 localizada na área de influência do aglomerado de Abruteais deve ser objecto de um plano de pormenor para a totalidade 

da área contemplando os seguintes objectivos: 

a) Criação de um empreendimento turístico, com excepção das figuras: 

i) Apartamentos turísticos; 

ii) Parques de campismo e de caravanismo; 

b) Criação de equipamentos complementares de apoio e índole turística em função das características da unidade a criar. 

13 - O empreendimento turístico a criar nos termos da alínea a) do número anterior deve possuir uma capacidade máxima de 160 

camas. 

 

APRECIAÇÃO 

O objetivo fundamental dos planos especiais (agora programas especiais) é a salvaguarda de recursos e 

valores naturais (n.º1 do artigo 44.º do RJIGT). Ora a delimitação de UOPG, para além de constituir matéria dos 

planos municipais, não contribui (pelo menos com o conteúdo definido nesta norma) para a salvaguarda do 

recurso. Note-se que toda esta norma é referente à instalação de empreendimentos turísticos (nas suas 

diferentes tipologias), suas regras de execução (plano de pormenor ou de projeto de execução) e de 

implementação (capacidade de alojamento a instalar e usos complementares ao uso turismo), assim como 

regras de articulação com o plano de água e o usufruto de recreio e lazer destes espaços. 
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Neste sentido considera-se que as normas referentes à execução e implementação das UOPG são exclusivas 

de plano municipal e, portanto cabe ao município (e ao particular, caso pretenda executar) a sua definição e 

operacionalização. As normas referentes à articulação com o plano de água e à realização de atividades 

secundárias de recreio e lazer são conteúdo do regulamento próprio do programa especial. 

Uma nota mais a respeito do número de camas aqui estabelecido (100 camas para a UOPG 1 e 130 camas 

para a UOPG 2) uma vez que estas não encontram qualquer referência no PROT e, inclusive, contrariarem o 

mesmo. 

Note-se ainda que o PDM ao prever o limite ao regime de uso “zona terrestre de proteção”, sujeitando, por via 

do DL 107/2009, de 15 de maio, a parecer prévio todas as operações urbanísticas que aí venham a ocorrer, 

está a reforçar a salvaguarda da pronúncia da entidade de tutela. Do mesmo modo está salvaguardada a 

participação da entidade de tutela em caso de uma eventual elaboração de plano de pormenor com incidência 

nesta área. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor da norma não será integrado no PDM. Ainda assim será referido no limite ao regime de uso “zona 

terrestre de proteção”, por referência ao DL 107/2009, de 15 de maio a consulta prévia à entidade de tutela em 

todas as operações urbanísticas que aí venham a ocorrer. 

 

NORMA: Artigo 26.º Zona agrícola 

1 - A zona agrícola é constituída por áreas destinadas à produção agrícola integradas em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e em 

espaços de investimento agrícola, sendo classificadas como: 

a) Áreas de aptidão agrícola classificados ao abrigo da RAN, que se localizem a jusante da barragem do Arade e na zona a 

montante da albufeira do Funcho; 

b) Outras áreas agrícolas localizadas a poente da cabeceira do Funcho; 

c) Áreas de regadio e pomares localizados a sul e a poente da albufeira do Arade. 

2 - Aos solos inseridos na zona agrícola e que integram a RAN é aplicável a legislação em vigor sobre a matéria. 

3 - Na zona agrícola devem ser promovidas as práticas agrícolas conducentes à preservação do solo e da qualidade da água. 

4 - Para além dos condicionamentos gerais decorrentes do presente Regulamento e dos regimes da RAN e da REN e sem prejuízo do 

disposto no n.º 4 do artigo 22.º, é permitida nesta zona a ampliação de construções existentes com um limite máximo de 50 % da área 

construída, não podendo a área total de implantação final exceder os 150 m². 

5 - Na zona agrícola é permitida a realização de obras de conservação de construções existentes, incluindo as destinadas a apoio de 

actividade agrícola. 

6 - Permite-se igualmente nesta zona a realização de novas construções, não podendo a área total de implantação final exceder os 150 

m². 

7 - As construções a que se refere o número anterior devem ser destinadas a habitação do proprietário ou dos titulares dos direitos de 

exploração e trabalhadores permanentes ou de outras edificações agrícolas de apoio se a exploração agrícola da propriedade ou outros 

usos que ali se verificam o justificarem, devendo, no entanto, ser observadas as seguintes condições: 

a) Cumprimento da legislação relativa aos espaços condicionados ao abrigo dos regimes da RAN e da REN; 
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b) Cumprimento das disposições do presente Regulamento; 

c) O projecto e os materiais de revestimento devem garantir uma correcta integração paisagística. 

8 - Nos casos a que se refere o número anterior e sem prejuízo do cumprimento das condições aí previstas, o requerente deve ser 

agricultor na exploração, de acordo com a regulamentação existente e a comprovar por declarações fiscais, devendo ainda os serviços 

sectoriais, sempre que ocorra mão -de -obra permanente, comprovar a sua necessidade. 

9 - Na zona agrícola é ainda permitida a construção de apoios à actividade agrícola fora da zona reservada e desde que observados os 

seguintes condicionamentos: 

a) Não existir alternativa de localização viável para a construção, o que deverá ser comprovado através de certidão emitida pelo 

respectivo serviço de finanças, com a descrição dos prédios que o requerente possua na área e respectiva implantação em carta; 

b) Ser a necessidade de construção comprovada pelos serviços sectoriais competentes; 

c) Ser obtido, para os terrenos pertencentes à RAN, o respectivo parecer prévio da Comissão Regional da Reserva Agrícola; 

d) Ter a área de implantação 100 m2/ha, não podendo ultrapassar uma área máxima de implantação de 300 m2; 

e) Sejam utilizados materiais de revestimento que garantam uma correcta integração paisagística, em conformidade com o disposto 

no presente Regulamento. 

10 - As actividades que produzam alterações significativas de uso do solo na zona agrícola, designadamente a erosão e a degradação 

paisagística, podem, mediante parecer prévio específico, ser consideradas interditas ou condicionadas. 

11 - Salvo o disposto na legislação específica aplicável, na zona agrícola apenas é permitido o desenvolvimento das seguintes 

actividades secundárias: 

a) Recreio passivo; 

b) Passeio a pé em caminhos preexistentes; 

c) Passeio a cavalo, de bicicleta e em veículos motorizados todo -o -terreno, em trilhos e caminhos especificamente sinalizados para 

o efeito; 

d) Desporto livre; 

e) Caça. 

 

APRECIAÇÃO 

Este artigo é referente à zona agrícola, coincidente, de forma muito significativa, com a delimitação da RAN no 

PDM. Ora relativamente a esta matéria retomamos a reflexão efetuada aquando do artigo das servidões e 

restrições de utilidade pública, de acordo com a qual, esta matéria é exclusiva dos planos municipais. Neste 

sentido e considerando ainda a escala a que o POAFA foi elaborado, consideramos que este zonamento, e as 

disposições a ele associadas, não deverão ser integrados no PDM remetendo assim o regime de uso para o 

RJRAN1. Analisando cada uma das normas é possível reforçar esta posição. 

O conteúdo do n.º 1 é concetual e identifica as áreas regidas por esta norma, de entre as quais se destaca a 

área integrada na RAN.  

O conteúdo do n.º 2 é, de algum modo, inconsequente na medida em que se repete com o artigo 5.º, 

concretamente com a alínea h) do n.º 1 ao referir que aos solos da RAN se aplicam as disposições do RJRAN. 

Por este motivo não será integrada no PDM. 

O conteúdo do n.º 3 corresponde aos objetivos da RAN estabelecidos no artigo 4.º do RJRAN, concretamente 

                                                 
1 Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março na redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 
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as alíneas a) e d), pelo que, sendo redundante, não se integrará no PDM. 

O conteúdo do n.º 4 é mais restritivo do que o RJRAN. Por outro lado, ao não definir os usos admitidos, é de 

difícil aplicação e interpretação. Note-se ainda a semelhança deste número com o conteúdo do n.º 6. 

O conteúdo do n.º 5 é repetido com o RJRAN mas com um menor grau de pormenor. Veja-se, por exemplo, 

alínea a) do n.º1 do artigo 22.º do RJRAN e respetiva regulamentação na Portaria 162/2011, de 18 de abril, na 

sua redação atual. 

O conteúdo do n.º 6 é mais restritivo do que o RJRAN. Por outro lado, ao não definir os usos admitidos, é de 

difícil aplicação e interpretação. Note-se ainda a semelhança deste número com o conteúdo do n.º 4. 

O conteúdo do n.º 7 é referente aos critérios de viabilidade das edificações, critérios esses densificados 

criteriosamente pelo RJRAN, tanto assim é que a alínea a) procede a uma remissão para o referido regime. 

Acresce a alínea b) referente às demais regras definidas no POAFA e ainda a alínea c) relativa à integração 

paisagística do projeto. Esta ultima integrada no PDM e aplicada a todas as intervenções em solo rústico. 

O conteúdo do n.º 8 é redundante com o RJRAN e respetivo quadro legal. A parte final deste número referente 

a mão-de-obra permanente, ultrapassa por completo o teor, âmbito e alcance de um qualquer plano municipal. 

O conteúdo do n.º 9 é referente à construção de apoios à atividade agrícola. Neste caso a norma integra 

algumas alíneas que se repetem com o disposto no PROT (e no PDM), concretamente o conteúdo das alíneas 

a) a c). Relativamente à alínea d) o seu teor é completamente contrário ao quadro legal vigente e resultará, 

muito provavelmente de uma ocupação edificada significativamente superior ao agora estabelecido. Note-se 

que a área de referência no PROT é de 30m2 por unidade mínima de cultura e no POAFA é de 100m2 por ha. 

Acresce, tal como referido anteriormente, que este parâmetro de dimensionamento do PDM foi validado pela 

entidade de tutela. Por ultimo o teor da alínea e) referente à integração paisagística do edifício de apoio e seu 

revestimento, integra as normas já definidas no PDM para a integração paisagística do edificado, na linha do 

princípio geral da qualificação do território. 

O conteúdo do n.º 10 ao definir a possibilidade de se condicionarem atividades que produzam erosão ou 

degradação paisagística vai ao encontro dos objetivos do RJRAN, apresentando-se assim redundante. 

O conteúdo do n.º 11 que identifica quais as atividades secundárias que se admitem nesta área deve integrar o 

regulamento próprio do programa especial, pelo que não será integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

Esta norma apresenta uma coincidência muito significativa com o RJRAN e demais legislação complementar. 

Neste sentido e demonstrada a sobreposição da delimitação da RAN no PDM com as zonas agrícolas aqui 

reguladas, não se vê qualquer necessidade de proceder à integração do conteúdo desta norma no PDM. 

 

NORMA: Artigo 27.º Zona de protecção aos elementos do património cultural 

1 - Integra a zona de protecção aos elementos do património cultural o conjunto dos sítios arqueológicos e edificados assinalados na 
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planta de síntese. 

2 - Sem prejuízo dos condicionamentos decorrentes do regime de protecção do património cultural, é definida uma zona de uso 

condicionado e de protecção aos sítios traduzindo a existência de vestígios arqueológicos. 

3 - A zona definida nos termos do número anterior deve manter -se até que os estudos de caracterização a desenvolver pelas entidades 

competentes determinem outras restrições ou mesmo a sua inutilidade. 

4 - A zona de uso condicionado e de protecção aos sítios é definida por um raio de 50 m medidos a partir do ponto central do sítio em 

causa, tal como resulta da planta de síntese. 

5 - Pode a câmara municipal, no exercício das suas competências de salvaguarda de testemunhos arqueológicos, suspender as obras 

autorizadas para esses locais sempre que os estudos e a identificação de achados descobertos durante a respectiva execução o 

justifiquem. 

 

APRECIAÇÃO 

Os elementos de património cultural identificados correspondem a códigos de sítio representados 

cartograficamente no PDM e assumidos como limites ao regime de uso. Neste contexto, as disposições 

assumidas pelo PDM e concertadas com a tutela, salvaguardam os elementos patrimoniais existentes. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma já consta do PDM e está concertado com a tutela do património. 

 

NORMA: Artigo 28.º Área de miradouros e parques de merendas 

1 - A área de miradouros e parques de merendas constitui uma área de estada informal, susceptível de ser utilizada para merendas, 

sendo equipada com mesas, bancos e recipientes para o lixo. 

2 - Até à concretização dos equipamentos previstos, vigoram para as respectivas áreas as disposições decorrentes de cada uma das 

classes de espaços que lhe está associada. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se a equipamentos de recreio e lazer, concretamente miradouros e parques de merendas. A 

opção de base do PDM foi a de não proceder ao zonamento destes equipamentos atendendo à escala dos 

mesmos e às suas especificidades. Contudo, não exclui a possibilidade de os mesmos virem a ser implantados 

na medida em que os admite como usos compatíveis com solo rústico (ver a este respeito cap. XIII.6.5). 

Acresce ainda como impedimento ao zonamento destes equipamentos o facto de os mesmos se localizarem 

em terrenos privados, carecendo por isso de ser integrados na programação e execução do plano, cuja 

operacionalização tem encargos públicos que importa aqui equacionar. Neste sentido o Município considera 

que a previsão destes equipamentos/estruturas, a existir, deverá fazer parte do regulamento próprio do 

programa especial onde se definam as fontes de financiamento e o calendário de execução. Considerando que 

a iniciativa destas ações cabe à administração, a sua integração em PDM não é necessária. 

Relativamente ao conteúdo do n.º 2, que constitui uma disposição transitória da execução do próprio plano, ao 

assumir que enquanto não forem concretizados os equipamentos previstos se aplica o definido nas “classes de 
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espaço” está a efetuar classificação do solo, matéria exclusiva de planos municipais e norma nula no plano 

especial (n.º 6 do artigo 44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 29.º Actividades condicionadas 

Nos termos da legislação em vigor e do disposto no presente Regulamento, ficam condicionadas a parecer prévio e a eventual 

licenciamento pelas respectivas entidades competentes as seguintes actividades: 

a) A realização de competições desportivas ou, na forma recreativa mais organizada, envolvendo veículos motorizados de duas ou 

quatro rodas, incluindo veículos todo-o-terreno; 

b) A descarga, rejeição ou infiltração no terreno de efluentes de qualquer natureza quando não seja viável o lançamento para 

jusante ou, ainda, quando não excedam, após tratamento adequado, os valores a fixar pelos serviços competentes; 

c) A alteração e o reinício de exploração de estabelecimentos industriais preexistentes, desde que estejam relacionados com as 

actividades tradicionais e que cumpram o disposto do presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma sujeita a parecer prévio1 um conjunto de atividades. As atividades referidas na alínea a) não são de 

competência municipal e constituem matéria de programa especial (n.º 3 do artigo 44.º do RJIGT), pelo que 

poderão vir a integrar o regulamento próprio do programa especial. A consulta à entidade de tutela para a 

realização das atividades referidas na alínea b) está prevista na lei geral pelo que o PDM2G não a integra. Por 

último as atividades previstas na alínea c), admitidas em solo rústico pelo PDM, ao encontrarem-se integradas 

na zona terrestre de proteção (assumida como um limite ao regime de uso), estão sempre sujeitas a parecer 

prévio da tutela. Neste sentido não há necessidade de integrar este conteúdo no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 30.º Actividades proibidas 

Nos termos da legislação em vigor e do presente Regulamento, são proibidos os seguintes usos e actividades: 

a) A instalação de tendas ou outros equipamentos móveis em locais públicos sem prévio licenciamento; 

b) A prática de campismo fora dos locais destinados a esse efeito; 

c) A realização de eventos turístico -culturais ou turístico-desportivos sem a prévia autorização das entidades competentes; 

d) A instalação de estabelecimentos industriais e de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas; 

e) A deposição de resíduos sólidos ou entulho de qualquer tipo e a instalação de depósitos de sucata ou de lixeiras; 

f) A descarga de águas residuais urbanas ou industriais não tratadas; 

                                                 
1 Sujeita ainda a eventual licenciamento as atividades identificadas. Ora esta norma resulta da legislação específica de cada uma destas 
atividades e não é o plano especial que tem competência e âmbito para determinar se a atividade é sujeita a licenciamento ou não. 
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g) O armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos, com excepção dos destinados ao consumo na exploração, 

desde que em local coberto e em piso impermeabilizado; 

h) O emprego de pesticidas, a não ser em casos justificados e condicionados às zonas a tratar e quanto à natureza, características 

e doses dos produtos a usar; 

i) O emprego de adubos químicos azotados ou fosfatados nos casos que impliquem risco de contaminação de água destinada ao 

abastecimento de populações e de eutrofização da albufeira; 

j) O lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem com uso de detergentes; 

l) A descarga, rejeição ou infiltração no terreno de efluentes de qualquer natureza, independentemente do seu tratamento dentro dos 

parâmetros a fixar, quando seja viável o seu lançamento a jusante da albufeira ou quando excedam determinados valores, a fixar 

pelos serviços competentes; 

m) A descarga de efluentes cujos teores de fósforo, azoto, carbono, mercúrio e outros metais pesados (como o chumbo e o cádmio) 

e pesticidas excedam os valores fixados na legislação aplicável; 

n) A mobilização de solos efectuada em desconformidade com as curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas em 

áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste e, em geral, todas as demais actividades que aumentem de forma 

significativa a erosão do solo e o transporte sólido para a albufeira ou, ainda, que induzam alterações ao relevo existente; 

o) A extracção de materiais inertes; 

p) O uso de buzinas ou de outros equipamentos sonoros, com excepção daqueles que sejam indispensáveis para as acções de 

socorro e de vigilância; 

q) A circulação de veículos de qualquer natureza, nomeadamente motociclos e veículos todo-o -terreno, fora dos acessos e trilhos a 

esse fim destinados, com excepção dos veículos em serviço de fiscalização, manutenção ou socorro e os decorrentes da actividade 

agrícola e florestal, aplicando -se, em toda a zona de protecção, o disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 218/95, de 26 de Agosto; 

r) A aplicação de fertilizantes orgânicos no solo, nomeadamente efluentes pecuários e lamas, numa faixa, medida na horizontal, com 

a largura de 200 m contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento; 

s) A instalação de aterros sanitários que se destinem a resíduos urbanos ou industriais; 

t) O abandono de carcaças e ou animais doentes, devendo qualquer ocorrência de morte e ou doença ser comunicada à Câmara 

Municipal de Silves ou à Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I. P. 

 

APRECIAÇÃO 

Este artigo identifica um conjunto significativo de atividades interditas na zona terrestre de proteção. De entre 

estas, as identificadas nas alíneas d) h) i) j) e l) correspondem, genericamente, ao teor do n.º 2 do artigo 20.º 

da Lei da Água1. Por esse motivo consideramos que a sua inclusão resulta numa duplicação de informação, 

incompatível com uma gestão do território que se quer célere e simplificada. Não obstante, para reforçar a 

aplicabilidade destas normas, será integrado no PDM a referência ao diploma. Veja-se cap. XII.6.5. 

As restantes alíneas podem ser agrupadas em função da especificidade da matéria que tratam. Vejamos: 

De uma análise de pormenor consideramos que as alíneas a), b), c) e q) referentes a atividades de recreio e 

lazer, as alíneas g) e r) referentes à utilização de pesticidas e fertilizantes e ainda a alínea p) referente ao uso 

de equipamentos sonoros, saindo do domínio da competência municipal, devem constituir conteúdo de 

regulamento próprio do programa especial. 

                                                 
1 Lei 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. 
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O teor das alíneas e), s) e t), referente a resíduos, incluindo o abandono de carcaças ou animais mortos 

encontra-se salvaguardado no PDM com as disposições gerais à ocupação do solo rústico, pelo que já está 

integrado. 

O teor das alíneas f) e m) referente à descarga de efluentes não será integrado no plano uma vez que se trata 

de atividades condicionadas a parecer da entidade de tutela de acordo com o disposto na lei geral1. 

As alíneas n) e o) são referentes à mobilização de solos e extração de inertes. O seu teor encontra-se 

salvaguardado no PDM com as disposições gerais à ocupação do solo rústico, onde se condicionam estas 

atividades. Especificamente no que concerne à extração de massas minerais, o PDM determina que a mesma 

só pode ocorrer nas áreas integradas na categoria “Espaço de Exploração de Recursos Energéticos e 

Geológicos” e nas “áreas potenciais para a exploração de recursos geológicos”, nenhuma delas previstas na 

área de intervenção do POAFA. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado, no entanto será salvaguardada uma referência à Lei da Água nas 

atividades proibidas na zona terrestre de proteção. 

 

NORMA: Artigo 31.º Zona reservada 

1 - Às condicionantes e proibições referidas, respectivamente, nos artigos 29.º e 30.º acrescem ainda, na zona reservada, as seguintes 

proibições: 

a) Realização de novas construções e vedações que possam impedir o livre acesso à margem, à excepção de: 

i) Equipamentos e infra-estruturas de apoio às actividades secundárias, previstos nos termos do presente Regulamento; 

ii) Obras de alteração e de conservação de construções existentes desde que devidamente fundamentadas; 

iii) Obras de alteração ou de conservação de construções existentes, isoladas ou em núcleo, que possam vir a ser destinadas a 

turismo no espaço rural ou a turismo de habitação, nos termos da legislação aplicável e do previsto no presente Regulamento; 

iv) Obras de ampliação de edificações existentes não expropriadas desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes 

condições: 

iv1) A construção se encontre localizada acima do nível de máxima cheia (NMC); 

iv2) Seja efectuada para garantir as condições mínimas de habitabilidade; 

iv3) A área máxima de construção não exceda os 100 m2; 

iv4) A ampliação não exceda 50 % da área construída e não ocupe, em relação à albufeira, terrenos mais avançados do 

que a edificação existente. 

2 - As construções permitidas na zona reservada de acordo com o disposto no número anterior devem observar as seguintes condições: 

a) Garantia de um correcto enquadramento paisagístico; 

b) Não contribuir para o aumento da susceptibilidade à erosão; 

c) Manter as características arquitectónicas e construtivas existentes; 

d) Não ultrapassar a altura máxima de um piso. 

3 - Qualquer intervenção a realizar na zona reservada carece de parecer favorável e ou licenciamento da respectiva entidade 

                                                 
1 Lei da água e lei da titularidade dos recursos hídricos. 
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competente. 

 

APRECIAÇÃO 

A zona reservada constitui uma condicionante e é assim assumida pelo PDM, daí que as restrições que 

resultem da mesma são integradas no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma será integrado no PDM como uma condicionante. Ressalva-se a alteração do termo 

«manter» na alínea 2c pelo termos «dignificar», na medida em que se considera o 1.º muito limitativo e a sua 

expressão não tem qualquer impacto no recurso a proteger. 

 

NORMA: Artigo 32.º Património arqueológico 

1 - A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos na área de intervenção do POAFA obriga imediatamente: 

a) À suspensão dos trabalhos no local; 

b) À comunicação às entidades competentes, nos termos legais. 

2 - Nos casos previstos no número anterior, os trabalhos só podem ser retomados após a pronúncia legalmente devida dos órgãos 

competentes. 

 

APRECIAÇÃO 

Estas disposições, que decorrem, genericamente, da lei dos trabalhos arqueológicos, são assumidas pelo PDM 

e concertadas com a tutela. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma já consta do PDM e está concertado com a tutela do património. 

 

NORMA: Artigo 33.º Normas de edificabilidade e construção 

1 - É proibida a edificação de novas construções na área de intervenção do POAFA, com excepção das expressamente previstas no 

presente Regulamento. 

2 - No licenciamento ou comunicação prévia para a realização de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou 

conservação deve ser garantido o disposto no presente Regulamento em relação ao saneamento básico, bem como acautelada a 

correcta integração formal e paisagística da construção, assegurando -se, nomeadamente: 

a) Uma adequada implantação do edificado e das infra-estruturas urbanísticas de acessibilidade no território de modo a evitar a 

construção de muros, taludes e aterros de grande expressão; 

b) Um adequado enquadramento volumétrico das construções com a envolvente de modo a não criar situações de assimetria ou de 

desqualificação da imagem urbana e edificada existente; 

c) Um adequado enquadramento paisagístico, com recurso a espécies predominantemente autóctones; 

d) A adopção de materiais e revestimentos que, para além da necessária qualidade, resistência e adequação à utilização, 

assegurem a necessária qualidade formal e integração da construção na envolvente. 

3 - Sempre que tal se revele conveniente nas novas construções, bem como na realização de obras de reconstrução, ampliação, 
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alteração ou conservação de construções existentes, preconiza -se a adopção de materiais e cores tradicionais, nomeadamente: 

a) As fachadas devem ser em pedra da região ou rebocadas e afagadas, pintadas a cal ou tinta plástica, na cor branca, à excepção 

dos socos, ombreiras, cunhais ou platibandas, onde se preconiza a aplicação de cores tradicionais, nomeadamente ocre, azul ou 

cinza; 

b) As coberturas, com as inclinações adequadas, devem ser em telha tradicional de canudo ou do tipo «Lusa», em barro de cor 

alaranjada (algarvia); 

c) As caixilharias exteriores devem ser em madeira tratada, pintada ou envernizada, alumínio termolacado ou PVC, devendo optar -

se, preferencialmente, pelas cores branca, castanha -escura, vermelha -sangue -de -boi, verde-garrafa, azul ou outra tradicional; 

d) Os muros devem ser em pedra da região à vista ou em alvenaria rebocada e pintada na cor branca, com marcação de soco e 

coroamento, nas cores ocre, azul ou cinza, com altura não superior a 1,2 m, salvo se complementados por sebe, arborização, rede 

ou outro material semitransparente, com a altura máxima de 0,6 m. 

4 - Para além da zona reservada, a ampliação de construções existentes não deve ultrapassar os 150 m² de área total de implantação 

existente nem aumentar o número de pisos. 

5 - As infra-estruturas de acesso, abastecimento de água e de energia, assim como o tratamento de esgotos, constitui encargo da 

respectiva entidade promotora do empreendimento. 

6 - Constitui ainda obrigação do promotor proceder ao tratamento paisagístico adequado nas áreas envolventes das construções, com 

vista ao respectivo enquadramento paisagístico, à estabilização de terras, à redução dos impactes negativos e, bem assim, à 

manutenção do coberto vegetal e da arborização existente nas áreas envolventes. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma é referente à edificabilidade admitida na zona de proteção, extravasando o conteúdo dos planos 

especiais e constituindo, deste modo, nos termos o RJIGT uma norma nula. Ainda assim, na perspetiva de que 

a sua definição terá (eventualmente) por base a salvaguarda dos recursos naturais, designadamente do recurso 

hídrico (alínea a) do artigo 2.º do POAFA), faz-se uma análise de pormenor da norma. 

O conteúdo do n.º 1 constitui uma derrogação expressa para com o RJIGT, pelo que, sem que sejam definidos 

os fundamentos para a sua manutenção, esta norma não será integrada. 

O conteúdo do n.º 2 regista orientações para a implantação das novas ocupações. Trata-se de regras de 

enquadramento paisagístico e morfológico das edificações, que o PDM já define para todo o solo rústico. 

O conteúdo do n.º 3 identifica quais os materiais e cores a adotar em operações urbanísticas que se venham a 

realizar. Ora esta matéria em nada promove a salvaguarda do recurso hídrico, tendo antes impactos na 

qualificação paisagística do território, em particular, do solo rústico. Note-se que essa matéria é exclusiva de 

planos municipais, concretamente de planos de pormenor, extravasando assim, o POAFA, o seu conteúdo. 

Neste sentido consideramos que esta norma não deverá ser integrada no PDM. 

O conteúdo do n.º 4 limita as ampliações de edifícios existentes a 150m2 de área de implantação e ao não 

aumento de pisos. Este teor, não obstante introduzir desigualdade relativamente ao restante território, constitui 

uma norma que a entidade de tutela pretende ver transposto para o plano. Nesse sentido será acrescentada no 

artigo referente à zona terrestre de proteção das albufeiras. 

O conteúdo dos n.os 5 e 6 já se encontra previsto no PDM de Silves para todo o território municipal, pelo que 
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não há necessidade de o integrar. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado em PDM, com exceção do constante no n.º 4. 

 

NORMA: Artigo 34.º Saneamento básico 

1 - A rejeição de águas residuais na água ou no solo carece de licenciamento prévio da Administração da Região Hidrográfica do 

Algarve, I. P., podendo esta, na licença emitida, estabelecer parâmetros de rejeição em função da sensibilidade do meio receptor. 

2 - Deve ser assegurada a limpeza regular dos órgãos de tratamento de águas residuais, individuais ou colectivos, bem como o destino 

final adequado das lamas geradas no tratamento. 

3 - É permitida a descarga em meios receptores superficiais e a infiltração no solo de águas residuais de natureza industrial desde que 

previamente obtida a autorização da entidade competente. 

4 - As unidades autorizadas nos termos do número anterior devem dispor de sistema autónomo de recolha e tratamento das águas 

residuais que produzam de modo a não comprometer as utilizações da água da albufeira e a preservação e conservação do ambiente 

natural. 

5 - Quaisquer medidas tomadas ao nível do saneamento básico devem demonstrar e garantir que não há qualquer risco de poluição das 

águas da albufeira. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma tem um carater de pormenor, descoincidente com a abordagem que o PDM faz ao território 

e, em muitas situações, em duplicação com o definido na lei geral1 e nos regulamentos municipais específicos2. 

Ainda assim procede-se a uma análise de pormenor de cada uma das normas: 

O teor do n.º 1 corresponde ao disposto na alínea b) do artigo 29.º do POAFA que condiciona a parecer prévio 

da entidade competente a rejeição de efluentes. De acordo com a opção metodológica do PDM2G de não 

integrar normas que resultem da lei geral e atendendo a que, da conjugação do disposto na lei da água e no 

regime jurídico da titularidade dos recursos hídricos, resulta que a rejeição de águas residuais no solo ou na 

água é da competência da APA/ARH e carece de licenciamento prévio, optou-se por não incluir o teor desta 

norma. 

O teor do n.º 2 referente à limpeza dos órgãos e o destino final das lamas encontra-se previsto no regulamento 

municipal de drenagem de águas residuais, concretamente no n.º 2 do artigo 23.º ao definir que “compete aos 

proprietários e usufrutuários manter em bom estado de limpeza e conservação as fossas sépticas, ainda em 

funcionamento, podendo o serviço de limpeza ser efectuado pela Câmara Municipal de Silves, mediante 

requerimento e respectivo pagamento, definido em tabela própria” e no n.º 4 do artigo 23.º que define que 

“sempre que se trate de fossa estanque, as águas residuais recolhidas deverão ser transportadas para um 

                                                 
1 Concretamente na lei da água e na lei da titularidade dos recursos hídricos. 
2 Referimo-nos em concreto ao Regulamento Municipal de Fornecimento de Água (Regulamento n.º 156/2009, de 17 de abril alterado 
pelo Aviso 7634/2011, de 25 de março) e ao Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais (Regulamento n.º 155/2009, de 
17 de abril alterado pelo Aviso 7633/2011, de 25 de março). 
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sistema público dotado de estação de tratamento, devendo os seus proprietários manter em arquivo os 

documentos comprovativos da realização destas descargas”. 

O teor dos n.os 3 e 4 referem-se às águas residuais resultantes de atividades industriais. Neste sentido 

determina a obrigatoriedade de prever sistema de recolha e tratamento (obrigatoriedade esta definida pelo 

PDM2G para todas as atividades humanas em todo o território municipal) e ainda a autorização prévia da 

entidade competente para efetuar descargas. Neste domínio retomamos o disposto na alínea b) do artigo 29.º 

do POAFA (consulta prévia à entidade de tutela relativamente à descarga de águas residuais) prevista na lei 

geral. 

O teor do n.º 5 referente à salvaguarda da qualidade da água encontra-se previsto no regulamento municipal de 

Drenagem de Águas Residuais, concretamente no n.º 2 do artigo 22.º ao definir que “a drenagem de águas 

residuais deve ser efectuada sem pôr em risco a qualidade da água, impedindo a sua contaminação, quer por 

contacto quer por aspiração de água residual em casos de depressão”. É assim uma preocupação do Município 

relativamente a todo o território municipal. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 35.º Rede viária e estacionamento 

1 - A abertura de novos acessos viários e a construção de parques de estacionamento ou a alteração dos existentes devem observar as 

seguintes condições: 

a) Implantação fora da zona reservada, devendo, preferencialmente, utilizar -se pavimento permeável; 

b) Os caminhos devem possuir uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou pontões, 

sempre que isso se revele necessário, devendo ainda o traçado escolhido apresentar curvas com um raio e inclinação adequados 

de modo a permitir a circulação de veículos de combate a incêndios, veículos de vigilância e, ainda, de máquinas agrícolas; 

c) As acções de terraplenagem devem ser reduzidas ao mínimo. 

2 - Excepcionam-se da alínea a) do número anterior os caminhos de peões destinados ao apoio às actividades náuticas e ao recreio 

balnear, os quais podem ser implantados na zona reservada, devendo, obrigatoriamente, possuir pavimento permeável. 

3 - É permitida a construção de caminhos para peões, ciclistas e cavaleiros, bem como de caminhos de apoio à actividade florestal, 

desde que não impliquem a afectação de vegetação de interesse natural e não constituam obstáculo à livre passagem das águas, 

devendo possuir pavimento permeável de modo a não potenciar a erosão ou a instabilidade das formações naturais. 

4 - Podem ser estabelecidos percursos, de pequena e grande rota, para passeio a pé, a cavalo ou de bicicleta, tendo por base caminhos 

ou trilhos já existentes, devendo aqueles ser reconhecidos pelos municípios, em articulação com a Administração da Região Hidrográfica 

do Algarve, I. P., e com a colaboração das associações desportivas apoiantes dessas modalidades. 

 

APRECIAÇÃO 
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Assumindo que as normas das alíneas b), e c) do n.º1 e o n.º 3 possuem uma incidência territorial urbanística 

e constituem competência do município1 (pelo que deverão ser transpostas para o PDM – n.º 5 do artigo 3.º do 

RJIGT) o teor das mesmas será integrado no PDM como um complemento ao limite ao regime de uso definido 

para a zona terrestre de proteção das albufeiras.. 

Relativamente às restantes normas: 

i) a alínea a) do n.º 1 (na parte referente à zona reservada) e o n.º 2 são referentes à zona reservada, 

assumida pelo PDM como uma condicionante. Nesse sentido, o seu teor será integrado no PDM, em 

complemento com as disposições do artigo 31.º do POAFA. 

ii) o n.º 4 é referente a atividades recreativas (circulação e pratica desportiva) pelo que deverá integrar o 

regulamento próprio do programa especial, designadamente no seu programa de execução e plano de 

financiamento. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor das alíneas b), e c) do n.º 1 e do n.º 3 será integrado no PDM, de forma adaptada, no que se refere às 

regras de gestão da rede viária. 

O conteúdo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 serão integrados no PDM por via da condicionante (zona reservada) 

e o conteúdo do n.º 4 deverá integrar o regulamento próprio do programa especial. 

 

NORMA: Artigo 36.º Publicidade 

1 - Na área de intervenção do presente Plano é interdita a publicidade sempre que a mesma seja considerada lesiva dos valores 

naturais, paisagísticos e culturais em presença. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, todas as formas de publicidade carecem das autorizações exigidas na legislação em 

vigor. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é coincidente com o regulamento municipal de publicidade e propaganda2 do Município de 

Silves, concretamente nos artigos 3.º a 6.º. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 37.º Sinalização e informação 

Sem prejuízo das obrigações definidas no presente Regulamento para os titulares de infra -estruturas ou equipamentos de uso turístico 

ou de apoio à fruição do plano de água, devem as entidades competentes articular -se de modo a estabelecer a sinalização indicativa e 

                                                 
1 Atendendo ao disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro que define que a criação, 
construção e gestão de redes de circulação são competência da câmara municipal. 
2 Aviso 8338/99, de 30 de novembro alterado pelo Aviso 4482/2000, de 8 de junho. 
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informativa necessária à prossecução dos objectivos do presente Plano. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta matéria constitui conteúdo do regulamento próprio do programa especial atendendo a que se trata de uma 

intervenção de “apoio” ao usufruto do espaço em questão. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 38.º Prioridade na utilização da água 

Em situação de escassez e consequente conflito de usos, a utilização da água deve cumprir com o disposto no artigo 64.º da Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro, e atender aos objectivos específicos definidos no POAFA, dando prioridade ao abastecimento público. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta matéria constitui conteúdo do regulamento próprio do programa especial atendendo a que se trata da 

gestão do recurso água. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 39.º Monitorização 

Devem ser implementados, pelas entidades competentes, programas de monitorização da qualidade da água para as albufeiras do 

Funcho e de Arade, as quais devem conter avaliações diferenciadas de acordo com os usos previstos para cada um dos planos de água. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma extravasa as competências do município pelo que deverá integrar o regulamento próprio do 

programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 40.º Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Silves, à Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve, I. P., e às demais entidades competentes em razão na matéria. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma, no que concerne às competências do Município resulta, designadamente, da alínea f) do 

artigo 3.º do anexo 1 da lei 75/2013, de 12 de setembro. Neste sentido, a sua integração em plano municipal 
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resultaria redundante com o teor da lei geral. Acresce ainda que as competências de fiscalização neste domínio 

resultam diretamente do Regime Jurídico das Albufeiras das Águas Públicas1, concretamente do artigo 30.º. 

Neste sentido e visando a simplificação do PDM, optou-se, metodologicamente, por não integrar no PDM as 

normas que decorrem da lei geral. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 41.º Compatibilização com os planos municipais de ordenamento do território 

1 - Os planos municipais de ordenamento do território devem conformar -se com os objectivos e as disposições do POAFA. 

2 - Devem os planos municipais de ordenamento do território existentes à data da entrada em vigor do presente Plano ser objecto de 

alteração, por adaptação, nos termos do artigo 97.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto –Lei 

n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e no prazo fixado no n.º 2 do mesmo artigo. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma, reflexo de um quadro legal significativamente diferente do atual, diz respeito à relação do POAFA 

com os planos municipais vigentes e tem o seu horizonte temporal ultrapassado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 42.º Revisão 

O POAFA deve ser revisto nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 98.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 

redacção dada pelo Decreto –Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é referente ao plano em si, pelo que não é suscetível de ser integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

NORMA: Artigo 43.º Entrada em vigor 

O POAFA entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma é referente ao plano em si, pelo que não é suscetível de ser integrado. 

 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, na sua redação atual. 
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INTEGRAÇÃO 

O conteúdo desta norma não será integrado no PDM. 

 

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA BURGAU – VILAMOURA 

 

NORMA: Artigo 1.º Natureza jurídica e âmbito 

1 - O Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Burgau e o molhe poente da marina de Vilamoura, adiante designado por POOC, 

tem a natureza de regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento de 

território, bem como os programas e projectos a realizar na sua área de intervenção. 

2 - O POOC incide sobre a área identificada na respectiva planta de síntese, distribuída pelos concelhos de Albufeira, Lagoa, Lagos, 

Portimão e Silves. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma, concretamente a primeira parte do n.º 1, deverá ser alterada no POOC [POC] nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 200.º do RJIGT, na medida em que o plano passará a assumir a figura de “programa 

especial”. Da mesma forma, o n.º 2 deverá ser retificado nos termos do n.º 1 do artigo 45.º do RJIGT, 

adequando o seu conteúdo documental ao aí expresso. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não é de integração no PDM na medida em que é referente ao plano em si. 

 

NORMA: Artigo 2.º Objectivos 

O POOC estabelece as condições de ocupação, uso e transformação dos solos sobre que incide, visando a prossecução dos seguintes 

objectivos: 

a) Ordenar os diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 

b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear; 

c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos; 

d) Defender e preservar a natureza; 

e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural. 

 

APRECIAÇÃO 

Com o objetivo de garantir a coordenação externa entre os instrumentos de gestão territorial e na perspetiva do 

definido pelo GTT, os objetivos de ambos os instrumentos, no caso do PDM e do POOC, deverão ser 

articulados. 

 

INTEGRAÇÃO 

Este conjunto de objetivos será integrado/articulado com os objetivos definidos pelo PDM, salvaguardando a 
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escala de cada instrumento e a sua especificidade (vd. cap. XIII.6.5). 

 

NORMA: Artigo 3.º Composição e utilização 

1 — Constituem elementos fundamentais do POOC, para além do presente Regulamento, as seguintes peças desenhadas: (…) 

2 — Integram ainda o POOC os seguintes elementos complementares: (…) 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma deverá ser alterada no POOC [POC] e adaptada ao novo quadro legal, concretamente aos artigos 

44.º e 45.º do RJIGT. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM na medida em que é referente ao plano em si. 

 

NORMA: Artigo 4.º Definições 

Para efeitos da aplicação do presente Regulamento, são adoptadas as seguintes definições: 

a) Abrigo parcial — bacia portuária que permite que as embarcações para as quais está dimensionada operem, mas que não oferece 

condições de segurança para que se mantenham em flutuação em permanência; 

b) Abrigo total — bacia portuária que permite que as embarcações para as quais está dimensionada se mantenham em flutuação em 

permanência; 

c) Acções de consolidação — acções tendentes a evitar a degradação ou colapso de sistemas naturais, edifícios ou infra--estruturas; 

d) Acesso pedonal consolidado — espaço delimitado e consolidado com recurso a elementos naturais ou obstáculos adequados à 

minimização dos impactes sobre o meio que permite o acesso dos utentes ao areal em condições de segurança e conforto de utilização, 

podendo ser constituído por caminhos regularizados, rampas, escadas em madeira ou passadeiras; 

e) Acesso pedonal construído — espaço delimitado e construído que permite o acesso dos utentes ao areal em condições de segurança 

e conforto de utilização; o acesso pedonal construído pode incluir caminhos pavimentados, escadas, rampas ou passadeiras; 

f) Acesso pedonal informal — espaço delimitado que permite o acesso dos utentes ao areal, oferecendo condições de segurança de 

utilização e não é constituído por estruturas permanentes nem pavimentado; 

g) Acesso viário pavimentado — acesso delimitado, com drenagem de águas pluviais e revestimento com materiais semipermeáveis ou 

impermeáveis, desde que sejam estáveis e resistentes às cargas e aos agentes atmosféricos; 

h) Acesso viário regularizado—acesso devidamente delimitado, regularizado, com revestimento permeável ou semipermeável e com 

sistema de drenagem de águas pluviais; 

i) Altura da arriba — dimensão correspondente à diferença de cota entre a linha de encontro do areal ou do leito do mar com a arriba e a 

linha de crista; a altura da arriba pode ser definida pontualmente ou por troços onde não se verifiquem diferenças superiores a 10% do 

valor médio; 

j) Altura dominante dos edifícios - moda da altura das construções que se verifica nos conjuntos edificados (frente edificada paralela à 

costa, quarteirão ou malha urbana homogénea); 

l) Altura máxima da fachada — dimensão vertical da construção contada a partir do ponto de cota média do terreno ou da plataforma de 

implantação, no alinhamento da fachada, até à linha superior do beirado ou platibanda ou guarda do terraço quando constituída por 

elementos opacos; 

m) Altura total do edifício — dimensão vertical da construção contada a partir do ponto de cota média do terreno ou da plataforma de 
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implantação até ao ponto mais elevado dos elementos da cobertura, excluindo chaminés ou depósitos de água; 

n) Antepraia — zona terrestre, correspondendo a uma faixa de 50 m, definida, conforme os casos, a partir de: 

Limite interior do areal; 

Base das arribas, se estas tiverem altura inferior a 4 m; 

Crista das arribas, se estas tiverem altura superior a 4 m; 

Limite interior do sistema dunar. 

Nas praias ou troços de praias confinantes com áreas urbanas ou urbanizáveis, o limite é o estabelecido em planos de ordenamento do 

território em vigor pelo limite das áreas urbanas ou urbanizáveis; 

o) Apoios de praia que se subdividem em: 

o1) Apoio de praia completo — núcleo de funções e serviços infra-estruturados que integra vestiários, balneários, instalações 

sanitárias, posto de socorros, comunicações de emergência, informação, limpeza de praia, recolha de lixo e assistência e salvamento 

a banhistas, quando este serviço não se encontre já devidamente assegurado; complementarmente pode assegurar outras funções e 

serviços, nomeadamente comerciais, à excepção de restaurantes e outros estabelecimentos de restauração e de bebidas; 

o2) Apoio de praia mínimo — núcleo de funções e serviços não infra-estruturados que integra posto de socorros, comunicações de 

emergência, informação, limpeza de praia, recolha de lixo e assistência e salvamento a banhistas, quando este serviço não se 

encontre já devidamente assegurado; complementarmente, pode assegurar outras funções e serviços, nomeadamente comerciais, 

desde que não 

requeiram qualquer tipo de infra-estrutura; 

o3) Apoios balneares — conjunto de instalações, no areal, amovíveis, destinadas a proporcionar maior conforto na utilização da praia, 

nomeadamente, barracas e toldos para banhos, chapéus-de-sol e passadeiras para peões e arrecadação de material, integrando o 

serviço de assistência e salvamento a banhistas, podendo complementarmente associar venda de gelados e alimentos embalados 

pré-confeccionados; 

o4) Apoios recreativos — conjunto de instalações amovíveis destinadas à prática desportiva e lúdica dos utentes da praia, incluindo, 

nomeadamente, pranchas flutuadoras, instalações para desportos náuticos e diversões aquáticas, instalações para pequenos jogos de 

ar livre e recreio infantil; 

o5) Instalações piscatórias — conjunto de instalações amovíveis destinadas a garantir condições de funcionamento e desenvolvimento 

da actividade da pesca, designadamente barracas para abrigo de embarcações, seus utensílios e apetrechos de pesca; 

p) Apoio de recreio náutico — área costeira com infra-estruturas simples de apoio a modalidades específicas de desporto náutico, 

podendo servir a navegação local com comprimento até 6 m; 

q) Área de construção — constitui, para os edifícios construídos ou a construir, a soma das áreas de todos os pavimentos cobertos 

medidas pelo extradorso das paredes, acima e abaixo do solo, com exclusão de: 

Terraços descobertos 

Serviços técnicos instalados em caves; 

Galerias exteriores públicas; 

Arruamentos ou espaços livres de uso público cobertos pela edificação; 

Zonas de sótão não utilizáveis; 

r) Área de estacionamento — área passível de ser utilizada para estacionamento e servida por acesso viário, com as características 

exigidas em função da categoria atribuída pelo POOC à praia; 

s) Areal — zona de fraco declive, contígua à LMPMAVE, constituída por depósitos de materiais soltos, tais como areias e calhaus, sem 

ou com pouca vegetação, e formada pela acção das águas, ventos e outras causas naturais e ou artificiais; 

t) Arriba - vertente costeira abrupta ou com declive forte, em regra talhada em rochas coerentes pela acção conjunta dos agentes 

morfogenéticos marinhos, continentais e biológicos; 
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u) Capacidade de utilização da praia — número de utentes admitido, em simultâneo, para o areal, calculado nos termos do Regulamento 

do POOC ou definido em estudos e projectos específicos em função da dimensão do areal; 

v) Comunidade de pesca — comunidade local que exerce a actividade de pesca com base numa praia não possuindo qualquer infra-

estrutura de apoio mas implicando a utilização do areal e do plano de água associado; 

x) Construção ligeira — edifício construído com materiais pré-fabricados ou componentes que permitem a sua fácil desmontagem e 

remoção; 

z) Construção mista—construção ligeira integrando elementos ou partes de construção em alvenaria ou betão armado, nomeadamente 

áreas de sanitários, cozinhas e estacaria de apoio da plataforma; 

aa) Construção pesada — edifício em construção de alvenaria, elementos pré-fabricados em betão ou qualquer construção que tenha 

estrutura em betão armado; 

bb) Duna litoral — forma de acumulação eólica cujo material de origem são areias marinhas; 

cc) Equipamentos — núcleo de funções e serviços não incluídos na designação de apoio de praia e considerados estabelecimentos de 

restauração e de bebidas nos termos da legislação aplicável; 

dd) Estacionamento informal — área destinada a parqueamento, onde as vias de circulação e os lugares de estacionamento não estão 

assinalados, delimitada com recurso a elementos naturais ou obstáculos adequados à minimização dos impactes sobre o meio, com 

drenagem de águas pluviais assegurada; 

ee) Estacionamento pavimentado — área destinada a parqueamento, devidamente delimitada, com drenagem de águas pluviais e 

revestida com materiais estáveis e resistentes às cargas e aos agentes atmosféricos, onde as vias de circulação e os lugares de 

estacionamento estão devidamente assinalados; 

ff) Estacionamento regularizado — área destinada a parqueamento, devidamente delimitada, com superfície regularizada e revestimento 

permeável ou semipermeável com sistema de drenagem de águas pluviais, onde as vias de circulação e os lugares de estacionamento 

estão devidamente assinalados; 

gg) Licença ou concessão de praia balnear — autorização de utilização privativa de um determinado espaço da praia, destinado à 

instalação dos respectivos apoios de praia, apoios balneares e apoios recreativos, com uma delimitação e prazo determinados, com o 

objectivo de prestar as funções e serviços de apoio ao uso balnear; 

hh) Linha de máxima baixa-mar de águas vivas equinociais (LMBMAVE) — linha definida, para cada local, em função do espraiamento 

das vagas em condições médias de agitação do mar na baixa-mar de águas vivas equinociais; 

ii) Linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE) — linha definida, para cada local, em função do espraiamento das 

vagas em condições médias de agitação do mar na preia-mar de águas vivas equinociais; para efeitos da aplicação do POOC deverá ser 

adoptado o valor utilizado como referência pelas entidades com jurisdição na área para a gestão corrente. Na área de aplicação do 

POOC o valor adoptado é de 5,5 ZH; 

jj) Linha média de preia-mar no período balnear (LMPMPB)— linha de cota do espraiamento médio das vagas de preia-mar durante o 

período balnear; 

ll) Modos náuticos — todos os veículos flutuantes autónomos, motorizados ou não, com funções de transporte de um ou mais 

passageiros em meio aquático; 

mm) Navegação costeira—navegação à vista de costa; 

nn) Navegação local — navegação em águas protegidas natural ou artificialmente da agitação marítima; 

oo) Núcleo de pesca local — área costeira com infra-estruturas e instalações de pesca que servem a frota de embarcações de pesca 

local de convés aberto, com bacia portuária abrigada total ou parcialmente; 

pp) Obras de ampliação — execução de obras tendentes a ampliar partes existentes de uma construção; 

qq) Obras de conservação — execução de obras tendentes a manter partes existentes de uma construção em bom estado; 

rr) Obras de construção — execução de qualquer projecto de obras novas incluindo pré-fabricados e construções amovíveis; 
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ss) Obras de reconstrução — execução de uma construção em local ocupado por outra, obedecendo ao plano primitivo; 

tt) Obras de remodelação — execução de obras que, por qualquer forma, modifiquem o plano primitivo da construção existente, sem 

aumento de área nem de volume; 

uu) Plano de água associado — massa de água e respectivo leito afectos à utilização específica de uma praia; considera-se, para efeitos 

de gestão, o leito do mar com o comprimento correspondente ao areal e com a largura de 300 m para além da linha de máxima baixa-

mar de águas vivas equinociais; 

vv) Praia — sub-unidade da orla costeira, classificada no POOC, constituída pela antepraia, areal e plano de água associado; 

poderá abranger uma ou mais unidades balneares; 

xx) Rede pública de abastecimento de água — rede com exploração e gestão realizada, directa ou indirectamente, por uma entidade 

pública; 

zz) Rede pública de esgotos — rede com exploração e gestão realizada, directa ou indirectamente, por entidade pública; 

aaa) Sistema autónomo de esgotos — drenagem e tratamento de esgotos, de utilização colectiva, através de fossas sépticas ou 

decantadores/digestores pré-fabricados com poços absorventes, valas drenantes simples ou valas drenantes com recolha inferior e 

condução a poço absorvente ou fossas estanques, aprovados pelas entidades competentes; 

bbb) Sistema simplificado de abastecimento de água— abastecimento público de água potável através de cisternas ou sistemas 

locais aprovados pelas entidades competentes; 

ccc) Superfície impermeabilizada—soma das superfícies de terreno ocupadas por edifícios, vias, passeios, estacionamentos, piscinas e 

demais obras que impermeabilizem o terreno; 

ddd) Unidade balnear — unidade determinada em função da capacidade de utilização da praia, constituída pela praia ou parte dela, 

devidamente delimitada, objecto de uma ou mais licenças ou concessões que garantem, no seu conjunto, as funções e serviços 

adequados ao tipo de praia de acordo com a classificação definida no POOC e que constitui a base de ordenamento do areal. As 

unidades balneares têm dimensões máxima e mínima para capacidades de utilização calculadas, respectivamente, para 1200 e 300 

utentes, salvo quando o areal da praia, no seu conjunto, tenha capacidade inferior devendo, nestes casos, ser definida uma unidade 

balnear abrangendo a totalidade do areal; 

eee) Uso balnear — conjunto de funções e actividades destinadas ao recreio físico e psíquico do homem, satisfazendo necessidades 

colectivas que se traduzem em actividades multiformes e modalidades múltiplas conexas com o meio aquático. 

 

APRECIAÇÃO 

Os conceitos aqui definidos, quando necessários à interpretação do conteúdo da norma a integrar no plano 

municipal, devem ser integrados no mesmo, como decorre do guia metodológico do GTT. Deste modo garante-

se a correta integração dos conteúdos e a coerência dos mesmos. 

 

INTEGRAÇÃO 

Os conceitos necessários à interpretação do plano serão integrados no PDM (vd. cap. XIII.6.5), concretamente 

os conceitos identificados nas alíneas: 

j) «Altura dominante dos edifícios», 

o) «Apoios de praia», 

p) «Apoio de recreio náutico», 

s) «Areal», 

t) «Arriba». 
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NORMA: Artigo 5.º Âmbito e objectivos 

1 - Na área de intervenção do POOC aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da 

legislação em vigor, nomeadamente as decorrentes de: 

a) Reserva Ecológica Nacional (REN), constituída pelas seguintes ocorrências: 

a1) Praias; 

a2) Dunas litorais; 

a3) Arribas e faixas de protecção às arribas; 

a4) Faixa ao longo de toda a costa marítima cuja largura é limitada pela linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais e a 

batimétrica dos – 30 m; 

a5) Ilhas, ilhéus e rochedos emersos do mar; 

a6) Linhas de água; 

b) Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

c) Domínio público hídrico; 

d) Imóveis classificados; 

e) Faróis; 

f) Dispositivos de assinalamento marítimo; 

g) Marcos geodésicos; 

h) Postos da Guarda Fiscal; 

i) Rodovias; 

j) Ferrovias; 

l) Servidões aeronáuticas—aeródromo da Penina. 

2 - As áreas sujeitas às servidões e restrições referidas nas várias alíneas do número anterior, com excepção das relativas à alínea f), 

encontram-se assinaladas na planta de condicionantes. 

3 - A lista dos dispositivos de assinalamento marítimo consta do anexo I ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante. 

4 - A delimitação dos solos incluídos no domínio público hídrico tem um carácter meramente indicativo, não substituindo a delimitação 

efectuada nos termos do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro. 

 

APRECIAÇÃO 

As servidões e restrições de utilidade pública não constam do conteúdo dos, agora, programas especiais. 

Acresce que a escala e a atualidade do PDM garantem maior exatidão à delimitação das referidas servidões e 

restrições. 

 

INTEGRAÇÃO 

O PDM já integra (e com mais atualidade e rigor) as servidões e restrições aqui identificadas. 

 

NORMA: Artigo 6.º Utilizações do domínio público marítimo 

1 - Nas áreas abrangidas pelo domínio público marítimo (DPM), constituído pelo leito e margem das águas do mar, tal como se 

encontram definidos no Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) Circulação de veículos motorizados fora das vias estabelecidas ou das áreas expressamente demarcadas como áreas de 
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estacionamento, com excepção de veículos de emergência e segurança ou de serviços específicos de apoio e manutenção da orla 

costeira; 

b) Instalação de estações de tratamento de águas residuais; 

c) Novas construções, com excepção de: 

c1) Edifícios associados a apoios de praia e equipamentos; 

c2) Edifícios integrados em espaços urbanos, urbanizáveis ou turísticos, de acordo com o disposto no artigo 68.º; 

c3) Estabelecimentos de restauração e de bebidas nas condições estabelecidas no artigo 14.º do presente Regulamento; 

c4) Equipamentos recreativos e desportivos de ar livre nos termos de presente Regulamento; 

c5) Apoios recreativos nos termos e nas condições do presente Regulamento; 

c6) Instalação de meios de captação de águas ou de rejeição de efluentes para estabelecimentos de aquicultura e conexos; 

d) Caça; 

e) Campos de golfe e áreas sujeitas a regas intensivas; 

f) Venda ambulante à excepção de produtos alimentares pré-confeccionados e refrigerantes nas praias dos tipos I, II e III, quando 

licenciada pela entidade com competência para o efeito. 

2 - A interdição prevista na alínea c) do número anterior não abrange a realização das seguintes obras: 

a) De remodelação, conservação ou de reconstrução de edifícios autorizados, desde que não envolvam a ampliação dos mesmos e se 

manifestem conformes ao disposto no POOC; 

b) De reparação ou beneficiação de acessos existentes a edifícios autorizados ou a prédios particulares situados no DPM, desde que 

se manifestem conformes ao disposto no POOC. 

 

APRECIAÇÃO 

Antes de mais há a registar que esta norma carece de atualização uma vez que o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 

de novembro foi parcialmente (nas matérias aqui reportadas – conceito de leito e margem das águas do mar) 

revogado pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (titularidade dos recursos hídricos) e que o Município de 

Silves não tem competências no DPM. 

Relembrando que apenas se integram no PDM as normas vinculativas do particular, com incidência urbanística, 

percebe-se que as atividades interditas por via das alíneas a), d) e f) do número 1 não serão objeto de 

integração no PDM, sendo antes teor do regulamento próprio do programa especial. 

Relativamente ao previsto nas alíneas b) e c) do número 1, considerando que apresentam uma componente 

edificatória, o seu teor será integrado no PDM como um complemento ao capítulo das servidões administrativas 

e restrições de utilidade pública (vd. cap. XIII.6.5). 

Relativamente ao previsto na alínea e) do número 1, tal como referido para as alíneas anteriores, o seu teor 

será integrado no PDM na condicionante “domínio público marítimo/domínio hídrico” (vd. cap. XIII.6.5). 

Relativamente ao previsto no número 2, o seu teor será integrado no PDM na condicionante “domínio público 

marítimo/ domínio hídrico” (vd. cap. XIII.6.5). 

 

INTEGRAÇÃO 

Desta norma será integrado (de forma adaptada) no PDM o teor das alíneas b), c) e e) do número 1 e do 

número 2. 
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NORMA: Artigo 7.º Classes de espaços 

A área de intervenção do POOC divide-se, para efeitos de ocupação e uso, nas seguintes classes de espaços, identificadas na planta de 

síntese: 

a) Naturais; 

b) Agrícolas e agro-florestais; 

c) Praias marítimas; 

d) Estabelecimentos e iniciativas, projectos ou actividades declarados de interesse para o turismo; 

e) Infra-estruturas portuárias; 

f) Urbanos, urbanizáveis e turísticos. 

 

APRECIAÇÃO 

O RJIGT determina, no artigo 70.º, que o regime de uso (por via da classificação e qualificação do solo) é 

exclusiva dos planos municipais (e intermunicipais) e que “as normas dos programas especiais que procedam à 

classificação ou qualificação do uso do solo são nulas” (n.º 6 do artigo 44.º). Ainda assim, e por via da 

salvaguarda do recurso e da segurança de pessoas e bens, estabelece-se uma “equivalência” das “classes” 

definidas pelo POOC com as que decorrem do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto e, por essa 

via, integradas no PDM de Silves (vd. fig. XIII.6.5). Neste sentido: 

 

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 
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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) 

 

Neste processo de equivalência (que integra alguma generalização atendendo às caraterísticas da cartografia 

de cada um dos planos) concluímos pela compatibilidade entre a qualificação definida no PDM2G e a do POOC 

BV, como se defende: 

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, não obstante integrar a ocupação 

correspondente ao 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. O PDM2G apresenta, para esta subcategoria, 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) esta subcategoria integra 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 

                                                 
1 Que se encontra a ser acompanhado pela entidade de tutela (APA/ARH Algarve). 
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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 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. 

 

INTEGRAÇÃO 

Esta norma não será integrada no PDM na medida em que a definição do regime de uso é exclusiva dos planos 

municipais, mas as orientações dela (da norma) decorrentes serão integradas por via de equivalência de 

classes e categorias. 
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NORMA: Artigo 8.º Unidades operativas de planeamento e gestão 

São objecto de unidades operativas de planeamento e gestão (UOP), referidas no capítulo I do título IV do presente Regulamento, as 

seguintes áreas, assinaladas na planta de síntese: (…) 

j) Praia Grande; 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como referido e fundamentado no ponto 5 do cap. XIII.6.4.1 as UOPG não serão integradas no plano 

municipal. No caso concreto, acresce aos fundamentos já apresentados o facto de a Praia Grande já ter sido 

objeto de um plano de pormenor1 (com a correspondente articulação com o POOC) pelo que a sua definição / 

delimitação é extemporânea e desadequada à realidade existente. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma (e a correspondente representação cartográfica) não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 9.º Faixas de protecção às arribas 

1 - As faixas de protecção às arribas, assinaladas na planta de síntese, cujas dimensões constam do anexo III ao presente Regulamento 

e que dele faz parte integrante, são de três tipos: 

a) Faixa de risco máximo para terra, medida a partir do bordo superior da arriba, para terra; 

b) Faixa de protecção para terra, considerada para além da faixa referida na alínea a); 

c) Faixa de risco máximo para o mar, medida a partir da crista da arriba e definida em função da altura da arriba (h). 

2 - A ocupação das faixas de risco e protecção obedece ao disposto no presente Regulamento para as diferentes classes de espaços e 

fica obrigatoriamente sujeita à apresentação pelos interessados, caso a caso, de comprovativo das condições de segurança exigíveis ou 

à realização de acções de consolidação, definidas através de estudos específicos e projectos aprovados, com vista a garantir essas 

mesmas condições. 

3 - A utilização da faixa de risco máximo para o mar está ainda sujeita aos seguintes condicionamentos: 

a) Interdição da instalação de apoios de praia, equipamentos ou infra-estruturas portuárias, salvo se dispuserem de um carácter 

sazonal e vistoria técnica, realizada pela entidade competente para o efeito, que comprove não existir perigo; 

b) Sinalização, para conhecimento dos utentes, das áreas de risco; 

c) Interdição do uso de áreas críticas, susceptíveis de serem atingidas por escorregamentos, desmoronamentos ou abatimentos 

eminentes. 

4 - A utilização da faixa de risco máximo para terra, para além do disposto no n.º 2, deve obedecer às seguintes condições: 

a) Regularização da drenagem pluvial, por forma a minimizar os efeitos de erosão sobre as arribas; 

b) Interdição da rega intensiva e da infiltração de águas residuais. 

 

 

 

 

                                                 
1 Aviso n.º 1119/2008, de 11 de janeiro. 
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5 - Os condicionamentos previstos nos n.os 3 e 4 não são aplicáveis quando: 

a) Tenham sido executadas acções de consolidação das praias ou arribas; 

b) A altura das arribas não ultrapassar os 4 m; 

c) Estudos específicos garantam encontrar-se asseguradas as condições de segurança exigidas pelos usos e ocupações pretendidos 

ou sejam executadas acções por eles definidas com vista a garantir essas condições, nomeadamente nas áreas de instabilidade 

associadas à exumação do endocarso. 

6 - As dimensões das faixas de risco e de protecção poderão ser aferidas em função de conclusões obtidas através de estudos 

concretos que se refiram aos aspectos geológicos, geomorfológicos e evolutivos das arribas. 

 

APRECIAÇÃO 

As faixas de proteção das arribas foram delimitadas, de acordo com o anexo III do POOC e em concertação 

com a APA, no âmbito da delimitação da REN no processo de revisão do PDM, tendo sido mantido (integrado 

em REN) em perímetro urbano as faixas de proteção de nível I e as faixas de nível II são excluídas. 

Agora, neste quadro de adaptação sugere-se a integração no PDM2G de um limite ao regime de uso designado 

“faixas de proteção ao litoral”, desagregado em faixa de proteção às arribas e faixa de proteção ao litoral 

arenoso, e que integre, para as arribas, as disposições aqui definidas com incidência urbanística e sobre as 

quais o Município disponha de competência. Assim: 

Relativamente ao número 1 far-se-á uma adaptação do seu conteúdo, remetendo para a delimitação 

cartográfica das diferentes faixas (tal como acordado previamente com a APA/ARH). 

Relativamente ao número 2 o seu conteúdo será incluído como regra geral a toda a faixa de proteção das 

arribas. 

Relativamente ao número 3 considerando que o mesmo se refere à “faixa de risco máximo para o mar”, onde o 

Município não tem competências, o seu teor não será integrado no PDM, devendo antes vir a ser integrado no 

POC, nas matérias relativas à ocupação das praias. 

Relativamente ao número 4 o seu conteúdo será incluído. 

Relativamente ao número 5, o seu teor será adaptado com referência ao teor do n.º 2 deste artigo (de acordo 

com o concertado com a APA/ARH Algarve). 

Relativamente ao número 6, considerando que as diferentes faixas já foram objeto de delimitação concertada 

com a entidade de tutela, não há necessidade de se proceder à sua integração. 

Relativamente à faixa de proteção do litotral arenoso, far-se-á a correspondência com as restrições definidas 

para o limite ao regime de uso «zonas ameaçadas pelas cheias e inundações naturais». 

 

INTEGRAÇÃO 

Será integrado (de forma adaptada) o teor dos n.os 1, 2, 4 e 5 como um limite ao regime de uso. Relativamente 

à representação cartográfica, em concertação com a APA/ARH1, as faixas de salvaguarda para terra de nível Il 

                                                 
1 Na reunião de concertação setorial de 28 de março de 2017. 
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em litoral de arriba são mantidas (integradas em REN, não obstante o pedido de exclusão), incluindo nas áreas 

urbanas consolidadas. Assim, considerando que as faixas de nível I estão salvaguardas as pelo regime jurídico 

da REN, integram-se como limite ao regime de uso, as faixas, de nível II). 

As faixas de salvaguarda para terra em litoral arenoso também são transportas integralmente para os limites ao 

regime de uso, e à semelhança das anterior, são excluídas as de nível II nas áreas consolidadas. 

 

NORMA: Artigo 10.º Âmbito 

O disposto no presente capítulo é aplicável a todas as classes de espaços. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma corresponde à estrutura do próprio regulamento, pelo que não será integrada no PDM2G. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 11.º Acessibilidade 

1 - O acesso à orla costeira fica sujeito às seguintes regras: 

a) Sem prejuízo do disposto no n.o 2, o livre acesso público deverá ser garantido nas condições previstas no presente Regulamento, 

não podendo as ocupações e obras de iniciativa privada, nomeadamente empreendimentos turísticos e obras de urbanização, impedir 

o exercício desse direito de acesso; 

b) Os acessos públicos integrados em empreendimentos turísticos ou noutros de iniciativa privada devem ser devidamente sinalizados 

e a respectiva conservação deverá ser garantida em condições a acordar no momento do licenciamento. 

2 - O acesso poderá ser condicionado, temporária ou definitivamente, para a prossecução de qualquer dos seguintes objectivos: 

a) Defender os ecossistemas e valores naturais de especial sensibilidade; 

b) Impedir a utilização de praias declaradas como «praias de uso suspenso»; 

c) Defender a segurança dos utentes por razões de instabilidade física da faixa costeira. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma visa, essencialmente, garantir o acesso público à orla costeira. Nesse sentido, o seu teor deverá ser 

integrado como regra de gestão no programa especial e não no PDM. Note-se que só são de integração 

obrigatória no PDM as normas com incidência urbanística. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 12.º Actividades interditas 

Na área de intervenção do POOC é interdita a realização dos seguintes actos e actividades: 

a) Instalação de tendas ou equipamentos móveis, em locais públicos, sem licenciamento adequado; 
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b) Depósitos de lixo e de sucatas, lixeiras e nitreiras; 

c) Depósitos de materiais de construção ou de produtos tóxicos ou perigosos; 

d) Instalação de aterros sanitários; 

e) Instalação de indústrias, com excepção das que se integrem em áreas urbanas ou urbanizáveis de acordo com a legislação 

aplicável; 

f) Actividades desportivas que provoquem poluição ou deteriorem os valores naturais, tais como motocross, karting e actividades 

similares; 

g) Descarga directa de efluentes. 

 

APRECIAÇÃO 

Os atos e atividades aqui interditos já se encontram previstos na proposta de PDM2G para todo o território, com 

maior incidência e pormenor para o solo rústico (no caso para o espaço natural). Exceção para as alíneas a) e 

f) que, de acordo com o n.º 4 do artigo 44.º do RJIGT, podem ser desenvolvidas em regulamento próprio do 

POC na medida em que não são conteúdo de PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor deste artigo (com enquadramento em plano municipal) já se encontra previsto na proposta de PDM2G. 

 

NORMA: Artigo 13.º Actividades de interesse público 

1 - É permitida a realização de obras de reconhecido interesse público, desde que devidamente autorizadas nos termos da lei, tais como: 

a) Instalação de exutores submarinos; 

b) Consolidação de arribas, desde que sejam minimizados os respectivos impactes ambientais e que se verifique algum dos seguintes 

fundamentos: 

b1) Segurança de pessoas e bens; 

b2) Protecção de valores patrimoniais e culturais; 

b3) Melhoria ou conservação de infra-estruturas portuárias previstas no Plano; 

c) Infra-estruturas de saneamento destinadas a corrigir situações existentes que tenham implicações na estabilidade das arribas ou na 

qualidade ambiental da orla costeira e das praias; 

d) Estabilização das dunas litorais através de: 

d1) Protecção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de 

veículos, pessoas ou animais; 

d2) Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado pela realização de obras; 

d3) Consolidação, através de acções de retenção das areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à plantação de espécies 

adequadas; 

e) Desobstrução e regularização de linhas de água que tenham como objectivo a manutenção, melhoria ou reposição do sistema de 

escoamento natural; 

f) Protecção e conservação do património construído e arqueológico; 

g) Reabilitação paisagística ou ecológica. 

2 - A realização das obras previstas na alínea b) do número anterior fica sujeita às seguintes regras: 

a) Deverá ser precedida de projecto específico; 

b) Sempre que for julgado conveniente e desde que não seja já exigida por lei a avaliação do impacte ambiental, as obras de 
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consolidação deverão ser precedidas de um estudo que vise conhecer das implicações da sua execução sobre o processo erosivo das 

arribas e o transporte sólido; 

c) Os estudos, acções e custos de consolidação das arribas poderão ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas 

às quais seja conferido direito de uso privativo sobre a orla costeira ou que dela usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos 

ou turísticos promovidos em áreas limítrofes. 

3 - A realização das obras de estabilização das dunas litorais, a que se refere a alínea d) do n.o 1, fica sujeita às seguintes regras: 

a) A estabilização deverá ser definida através de projectos específicos ou de projectos de arranjo da orla costeira; 

b) Os estudos, acções e custos de estabilização poderão ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas, às quais seja 

conferido direito de uso privativo sobre a orla costeira ou que dela usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos ou turísticos 

promovidos em áreas limítrofes. 

 

APRECIAÇÃO 

As obras de reconhecido interesse público são admitidas pelo PDM2G em todo o território, nos termos da lei. 

Neste sentido, o teor deste artigo já se encontra previsto no PDM. Há contudo algumas especificidades que o 

POOC apresenta, mas que, atendendo a que não correspondem a normas de natureza urbanística, não serão 

integradas. Note-se ainda que as intervenções aqui referidas incidem, genericamente, sobre áreas onde o 

Município de Silves não tem competência para intervir (e.g. arribas, dunas, linhas de água). 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 14.º Estabelecimentos de restauração e de bebidas 

1 - A instalação de estabelecimentos de restauração e de bebidas localizados nas praias observará o disposto na secção III do capítulo 

IV do presente título, devendo integrar unidades balneares, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - É admitida a instalação de estabelecimentos de restauração e de bebidas não integrados no ordenamento das unidades balneares: 

a) Nas situações previstas no capítulo V do título III e no capítulo I do título IV do presente Regulamento; 

b) Quando previstos em projectos de intervenção na orla costeira; 

c) Se, da aplicação do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de Agosto, resultarem relocalizações, na antepraia ou na faixa de 50 m adjacente, de equipamentos 

existentes em praias dos tipos I, II, III e IV, desde que cumpram o disposto no n.º 2 do artigo 9.º do presente Regulamento, bem como 

com disposições quanto a dimensionamento, infra-estruturas e características construtivas; 

d) Se associados e prestando apoio a núcleos de pesca local, apoios de recreio náutico ou comunidades de pesca. 

3 - Os estabelecimentos de restauração e de bebidas integrados no DPM e localizados nas áreas urbanas adjacentes às praias poderão 

manter-se com a entrada em vigor do POOC, desde que não apresentem incompatibilidades com o ordenamento e ocupação da área 

urbana em que se integram e cumpram os condicionamentos estabelecidos nos artigos 52.º e seguintes para os equipamentos 

localizados na antepraia. 

4 - Os estabelecimentos de restauração e de bebidas localizados no DPM fora das praias balneares e das áreas urbanas adjacentes ter-

se-ão de adaptar às condições que vierem a ser estabelecidas em planos específicos de reordenamento ou requalificação. 

 

APRECIAÇÃO 
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Esta norma, integrada no capítulo das disposições gerais para o uso da orla costeira determina as condições de 

viabilização do uso comércio (restauração e bebidas) para toda esta área. 

Relativamente ao número 1, considerando que é referente à ocupação das praias, área onde o Município não 

tem competência e ainda à estrutura do próprio plano, o seu teor não será integrado no PDM. 

O número 2 desta norma define a admissibilidade deste uso fora das unidades balneares, ou seja, no caso do 

concelho de Silves, define em que condições se admite o uso comércio, designadamente em perímetro urbano 

(no caso de Armação de Pêra). Ora nesta questão importa atender que o litoral do concelho de Silves está 

praticamente na sua totalidade abrangido por PP, elaborados ao abrigo do POOC. Enquanto o PPPG não 

define este uso na área correspondente à área de intervenção do POOC, o PPAP não o restringe. No PDM2G o 

perímetro de Armação apresenta uma qualificação (vd. apreciação efetuada ao artigo 7.º) onde este uso é 

admitido e até promovido, visando a valorização da componente paisagística e de usufruto de recreio e lazer 

destas áreas. Com efeito trata-se de áreas que, pela proximidade à orla costeira, apresentam um potencial de 

atratividade que o plano não pode menosprezar. Contudo, esta ocupação (como as demais) será sujeita a um 

conjunto de normas que garantam a sua adequada instalação, designadamente no que concerne às 

acessibilidades e à qualidade e integração paisagística das mesmas. Considera-se assim que o teor desta 

norma não deverá ser integrado. Ainda assim aprecia-se o seu conteúdo: 

Relativamente ao número 2, alínea a), considerando que é referente ao capítulo V do título III (dos 

estabelecimentos e iniciativas, projetos ou atividades declaradas de interesse para o turismo) cujo alcance não 

tem incidência no território municipal e ao capítulo I do título IV (das unidades operativas de planeamento e 

gestão) que, tal como referido anteriormente (apreciação ao artigo 8.º), não será transposto para o PDM, o seu 

teor não será integrado no PDM. 

Relativamente ao número 2, alínea b), atendendo a que, de acordo com a entidade de tutela1, “não há 

enquadramento para manter o conceito de “projectos de intervenção na orla costeira”, o seu teor não será 

integrado. 

Relativamente ao número 2, alínea c), corresponde a uma “medida transitória” (definida no quadro legal que, 

em 1994, regulava a elaboração do POOC e a sua implementação) pelo que a sua efetiva aplicabilidade já não 

se coloca. Considera-se assim não existir necessidade da sua integração em PDM. 

Relativamente ao número 2, alínea d), atendendo ao referido anteriormente considera-se que este uso deverá 

ser admitido em toda a área do POOC (fora das unidades balneares e em perímetro urbano), 

independentemente de estar ou não associado a “núcleos de pesca local, apoios de recreio náutico ou 

comunidades de pesca”. Pelo que será efetuada esta ressalva. 

Relativamente ao número 3, este apresenta duas condições para viabilizar a manutenção de estabelecimentos 

de restauração e bebidas em solo urbano integrado em DPM. A 1.ª das condições já resulta do PDM2G quando 

                                                 
1 Por indicação da APA/ARH na reunião de concertação setorial de 28 de março de 2017. 
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este define as condições para a viabilização de usos (designadamente a compatibilidade com os usos da 

envolvente). A 2.ª condição remete para o cumprimento das exigências definidas nos artigos 52.ºe seguintes 

que, como se define na respetiva apreciação, não serão integrados em PDM uma vez que correspondem a 

normas de gestão que o (futuro) POC deverá integrar. 

Relativamente ao número 4, considerando o seu carater genérico, não há necessidade de se integrar em plano 

municipal. Assim qualquer intervenção (seja de estabelecimento de restauração e bebidas, ou não) deverá 

adaptar-se “às condições que vierem a ser estabelecidas em planos específicos de reordenamento ou 

requalificação”. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. Será apenas ressalvado (como decorre da alínea d), 

n.º 2 e da posição assumida pela entidade de tutela na concertação setorial) em regulamento que, na área de 

intervenção do POOC, fora das unidades balneares, apenas serão permitidos estabelecimentos de restauração 

e de bebidas em perímetro urbano. 

 

NORMA: Artigo 15.º Património construído 

1 - Os edifícios de património construído assinalados na planta de síntese podem ser objecto de restauro, reconstrução e remodelação. 

2 - A alteração dos actuais usos a que se encontram destinados os edifícios referidos no número anterior só deverá ser autorizada pelas 

entidades competentes para o efeito quando dessa alteração não resulte modificação das características essenciais do imóvel. 

 

 

 

 

APRECIAÇÃO 

O PDM2G integra uma atualização dos bens culturais quando comparado com os definidos no POOC. Nesse 

sentido a sua inventariação é a do PDM2G e não a do POOC. Relativamente às intervenções aí admitidas, o 

PDM2G baliza-as com regras, já concertadas com a entidade de tutela, e de maior abrangência. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 16.º Património arqueológico 

1 - Nos elementos de património arqueológico, assinalados na planta de síntese, são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) Escavações e alterações do terreno natural, salvo os necessários à respectiva prospecção, desde que devidamente autorizada 

pelas entidades competentes para o efeito; 

b) Obras de construção, qualquer que seja o fim, salvo se se destinarem à valorização e apoio à fruição pública dos elementos de 

património e desde que salvaguardados esses elementos. 

2 - Os elementos de património arqueológico podem ser objecto de prospecção, restauro e obras de consolidação e valorização. 

3 - As áreas de património arqueológico podem ser associadas a áreas de protecção a definir pelas entidades competentes para o efeito. 
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4 - As áreas referidas no número anterior podem ser vedadas por forma a ser garantida a sua protecção. 

5 - A realização de trabalhos ou obras para outras finalidades permitidas pelo POOC que ponha em causa a integridade de elementos do 

património arqueológico não identificados na planta de síntese deverá ser precedida de salvamento desses elementos, nos termos da 

Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico. 

 

APRECIAÇÃO 

O PDM2G integra uma atualização dos bens culturais, incluindo os arqueológicos, quando comparado com os 

definidos no POOC. Nesse sentido a sua inventariação é a do PDM2G e não a do POOC. Relativamente às 

intervenções aí admitidas, o PDM2G baliza-as com regras, já concertadas com a entidade de tutela, e de maior 

abrangência. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 17.º Âmbito e objectivo 

1 - Os espaços naturais abrangem o mar, arribas, dunas litorais, troços das linhas de água e zonas húmidas e outras áreas de especial 

interesse para a protecção e valorização da qualidade do meio ambiente e dos sistemas ecológicos. 

2 - Os condicionamentos estabelecidos para os espaços naturais têm como objectivo a protecção e conservação de: 

a) Sistemas naturais e equilíbrio biofísico; 

b) Qualidade do meio ambiente; 

c) Fauna e coberto vegetal; 

d) Paisagem; 

e) Linhas de água e de drenagem natural e restantes zonas húmidas; 

f) Património cultural. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma densifica a classe de “espaços naturais”, concretamente os seus objetivos. Neste sentido, tal como 

referido, atendendo a que esta “classe” corresponde ao “espaço natural e paisagístico” do PDM2G, considera-

se que o teor da mesma já se encontra integrado. O único “valor” que não está expressamente definido como 

sendo a proteger e conservar é o previsto na alínea f). Contudo a salvaguarda do património cultural é um 

objetivo geral para todo o solo rústico. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM porque já consta do seu conteúdo. 

 

NORMA: Artigo 18.º Categorias 

Os espaços naturais integram as seguintes categorias, conforme delimitação constante da planta de síntese: 

a) Espaços naturais de arribas; 

b) Espaços naturais dunares; 
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c) Espaços naturais de linhas de água e zonas húmidas; 

d) Espaços naturais de enquadramento; 

e) Espaço natural marítimo 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma desagrega a classe de espaços naturais em categorias. Considerando que não cabe ao POOC 

proceder à qualificação do solo e que, a opção do PDM2G é a de proceder à equivalência das “classes”, esta 

norma não será integrada. Contudo, por solicitação da entidade de tutela, será acrescentado no relatório de 

ordenamento (no capítulo específico da classificação e qualificação do solo) a referência à equivalência das 

classes e categorias do POOC às do PDM2G. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves, sendo apenas referido, em relatório, a equivalência 

entre as categorias. 

 

NORMA: Artigo 19.º Âmbito e objectivos 

1 - Os espaços naturais de arribas são constituídos por zonas particularmente sensíveis do ponto de vista ecológico, ambiental, 

paisagístico e geomorfológico, incluindo as arribas e faixas superiores associadas. 

2 - Os condicionamentos a que ficam sujeitos estes espaços têm como objectivos a protecção do coberto vegetal e da paisagem e a 

preservação das arribas. 

 

APRECIAÇÃO 

Atendendo a que esta “classe” não tem representação cartográfica no concelho de Silves, o teor desta norma 

não será integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 20.º Actividades interditas 

1 - Nos espaços naturais de arribas são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) Abertura ou consolidação de vias de acesso automóvel ou de áreas de estacionamento, salvo se se destinarem a serviços de 

segurança, emergência ou a serviços específicos de apoio e manutenção da orla costeira; 

b) Novas construções, incluindo piscinas, terraços ou outras superfícies impermeabilizadas ainda que afectas a edifícios residenciais, 

hoteleiros ou turísticos ou a equipamentos desportivos; 

c) Construção de depósitos de água elevados para abastecimento público; 

d) Instalação de painéis publicitários; 

e) Instalação de campos de golfe ou de qualquer outra actividade que envolva regas intensivas. 

2 - Constituem excepção ao disposto no número anterior as seguintes obras: (…) 

a) Remodelação, reconstrução e conservação de edifícios licenciados destinados a habitação, empreendimentos e actividades 
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turísticas, estabelecimentos de restauração e de bebidas e a equipamentos colectivos, nos casos e nas condições que forem 

considerados compatíveis com a manutenção do uso dominante do espaço natural; 

b) Instalação, em edifícios existentes, de empreendimentos e actividades turísticas, de estabelecimentos de restauração e de bebidas 

ou de equipamentos colectivos; 

c) Construção de apoios de praia e equipamentos exclusivamente a eles associados e apoios recreativos; 

d) Construção de estabelecimentos de restauração e de bebidas nas condições estabelecidas no n.º 2 do artigo 14.º do presente 

Regulamento; 

e) Construção de instalações e infra-estruturas associadas à pesca e recreio náutico; 

f) Construção de percursos de peões, miradouros e outras estruturas de apoio à fruição pública dos espaços naturais, desde que 

resultantes de projecto aprovado; 

g) Abertura e consolidação de vias de acesso automóvel ou áreas de estacionamento directamente associadas às praias ou a infra-

estruturas portuárias de pesca ou recreio, de acordo com o estabelecido nos capítulos IV e VI do presente título; 

h) Consolidação de vias de acesso automóvel a construções licenciadas existentes, salvo se daí advierem impactes que sejam 

considerados inaceitáveis e incompatíveis com a protecção do espaço natural; 

i) Instalação de equipamentos desportivos e recreativos de ar livre que não impliquem impermeabilização do terreno. 

 

APRECIAÇÃO 

Atendendo a que esta “classe” não tem representação cartográfica no concelho de Silves, o teor desta norma 

não será integrado. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 21.º Âmbito e objectivo 

1 - Os espaços naturais dunares são constituídos por zonas de grande sensibilidade e importância ambiental, incluindo as dunas litorais 

e os espaços interdunares. 

2 - Os condicionamentos a que estes espaços estão sujeitos têm como objectivo a protecção e a preservação do equilíbrio destes 

ecossistemas litorais. 

 

APRECIAÇÃO 

Por via da equivalência de classes, considera-se que esta norma já está integrada no PDM2G na categoria de 

“espaço natural e paisagístico”. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma já se encontra integrado no PDM2G por via da equivalência com a categoria de “espaço 

natural e paisagístico”. 

 

NORMA: Artigo 22.º Actividades interditas 

1 - Nos espaços naturais dunares são interditos os seguintes actos e actividades: 
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a) Realização de novas construções; 

b) Abertura de vias de acesso automóvel; 

c) Consolidação de vias de acesso automóvel, parques ou áreas de estacionamento, salvo os existentes para acesso a praias e infra-

estruturas portuárias previstas no POOC em relação às quais não haja alternativa viável ou quando previstos em projectos específicos; 

d) Circulação pedonal fora dos canais previstos de acesso às praias, de acordo com o estabelecido no capítulo IV do presente título; 

e) Escavações, extracção de areia ou alteração do perfil das dunas, salvo se previstas em projectos de intervenção na orla costeira ou 

projectos específicos de reabilitação paisagística ou ambiental. 

2 - Constitui excepção ao disposto no número anterior a instalação de apoios de praia e de equipamentos assim como de passadeiras 

para acesso pedonal às praias, nos termos do n.o 5 do artigo 57.o do Regulamento, ou quando previstos em projectos de intervenção na 

orla costeira. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma define quais os usos e atividades interditos (n.º 1) e admitidos (n.º 2) nos espaços naturais dunares. 

Nestes termos recordamos que esta área encontra-se classificada como “espaço natural e paisagístico” e que 

integra solos de REN, pelo que os usos aqui admitidos se encontram muito restringidos. 

As interdições previstas nas alíneas a), b), c) e e) do número 1 estão previstas no PDM para a categoria de 

“espaços naturais e paisagísticos”, pelo que já estão salvaguardadas. 

Relativamente ao teor da alínea d) do número 1, ao restringir uma atividade de recreio e lazer, sai fora do 

âmbito do PDM, cabendo antes ao domínio do regulamento próprio do programa especial (n.os 3 e 4 do 44.º do 

RJIGT). Acresce ainda que esta área coincide com a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, pelo que o 

regime de uso se encontra ainda mais condicionado. 

Relativamente ao teor do número 2, este articula com o n.º 5 do artigo 57.º, que refere excecionalmente que, 

podem ser implantados na zona das dunas instalações obrigatórias, equipamentos e acessos. Este uso1 é 

admitido em solos de REN (sujeitos a comunicação prévia), concretamente na alínea d) do ponto VII 

Equipamentos, recreio e lazer do anexo 2 a que se refere o artigo 20.º do RJREN. Neste sentido será integrado 

em PDM2G a admissibilidade destes usos dentro da área de intervenção do POOC, balizados à edificabilidade 

admitida pelo POOC (a assumir como regras de gestão no POC). 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma no n.º 1 já está salvaguardado pelo PDM, a do n.º 2 será integrada no plano. 

 

NORMA: Artigo 23.º Âmbito e objectivo 

1 - Os espaços naturais de linhas de água e zonas húmidas são constituídos por linhas de água, seus leitos e margens, de acordo com 

os conceitos constantes do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, áreas inundáveis adjacentes e zonas de sapais. 

2 - Os condicionamentos a que estes espaços estão sujeitos têm como objectivos a preservação do sistema dinâmico natural e a 

conservação dos ecossistemas a eles associados. 

 

                                                 
1 Equipamentos e apoios de praia, bem como infraestruturas associadas à utilização de praias costeiras. 
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APRECIAÇÃO 

Atendendo à sensibilidade ambiental desta “categoria”, e no âmbito da concertação setorial realizada com a 

entidade de tutela optou-se por criar uma subcategoria nova dentro da categoria de “espaço natural e 

paisagístico”. Deste modo, não obstante se tratar de uma área em que a competência é da APA/ARH e não do 

Município de Silves e que a mesma integra Reserva Ecológica Nacional, optou-se por integrar, de forma 

adaptada, o teor desta norma. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma será integrado no PDM2G por via de uma subcategoria no “espaço natural e paisagístico”. 

 

NORMA: Artigo 24.º Actividades interditas 

1 - Nos espaços naturais de linhas de água é interdita a realização dos seguintes actos e actividades: 

a) Realização de obras de construção ou de ampliação, qualquer que seja o seu fim; 

b) Abertura e consolidação de vias de acesso automóvel ou de áreas de estacionamento; 

c) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; 

d) Realização de obras que impliquem alteração das características naturais das zonas ou da foz das ribeiras. 

2 - Constituem excepção ao disposto no número anterior: 

a) As obras previstas na alínea e) do n.o 1 do artigo 13.o do presente Regulamento; 

b) A construção de estruturas para a circulação pedonal ou para bicicletas, desde que não alterem o perfil natural, não prejudiquem as 

condições de escoamento e se integrem em percursos existentes susceptíveis de serem mantidos ou projectados em conformidade 

com o disposto no presente Regulamento; 

c) O fomento da vegetação ripícola; 

d) Acções tendentes ao restabelecimento da flora e fauna naturais. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma define quais os usos e atividades interditos (n.º 1) e admitidos (n.º 2) para os espaços naturais de 

linhas de água e zonas húmidas. Relembramos que esta área é (no PDM) cumulativamente “espaço natural e 

paisagístico”, Reserva Ecológico Nacional, domínio público hídrico e integra os limites ao regime de uso 

referentes a cheias e inundações (no âmbito do qual são interditas novas edificações e definidas medidas 

cautelares e preventivas para edificações existentes) e a faixa terrestre de proteção (onde são proibidas novas 

edificações com exceção para iniciativas de inequívoco interesse público ou para apoio balnear). 

Contudo, por concertação com a entidade de tutela, optou-se por criar uma subcategoria nova dentro da 

categoria de “espaço natural e paisagístico”, que integrará, de forma adaptada, o teor desta norma. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma será integrado no PDM2G por via de uma subcategoria no “espaço natural e paisagístico”. 
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NORMA: Artigo 25.º º Âmbito e objectivos 

1 - Os espaços naturais de enquadramento são constituídos por zonas de grande importância do ponto de vista ambiental e paisagístico, 

adjacentes aos espaços naturais de arribas, dunares, de linhas de água e zonas húmidas, constituindo-se como áreas complementares 

de protecção. 

2 - Os condicionamentos a que ficam sujeitos estes espaços têm como objectivos a protecção e valorização da paisagem, a preservação 

das arribas das zonas dunares, das linhas de água e zonas húmidas, bem como o tratamento dos espaços para uma melhor fruição 

pública. 

 

APRECIAÇÃO 

Por via da equivalência de classes, considera-se que esta norma já está integrada no PDM2G nas categorias 

de “espaço natural e paisagístico” de solo rústico e na subcategoria de “espaço de uso especial equipamentos e 

infraestruturas”, em solo urbano. Enquanto na categoria de solo rústico é evidente a previsão destes objetivos, 

na de solo urbano, essa perceção não é tão evidente, não obstante a salvaguarda dos valores naturais seja um 

princípio transversal a todo o plano e a todo o território. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma já se encontra integrado no PDM2G por via da equivalência com as categorias de “espaço 

natural e paisagístico” de solo rústico e na subcategoria de “espaço de uso especial equipamentos e 

infraestruturas”, em solo urbano. 

 

NORMA: Artigo 26.º Actividades interditas 

1 - Nos espaços naturais de enquadramento é interdita a realização dos seguintes actos e actividades: 

a) Realização de novas construções; 

b) Realização de obras de remodelação, reconstrução e conservação de edifícios licenciados destinados a habitação, 

empreendimentos e actividades turísticas, estabelecimentos de restauração e de bebidas e a equipamentos colectivos, nos casos e 

nas condições que não sejam compatíveis com a manutenção do uso dominante do espaço natural; 

c) Abertura e consolidação de vias de acesso automóvel ou de áreas de estacionamento. 

2 - Constituem excepção ao disposto no número anterior: 

a) A construção de novos apoios de praia e equipamentos exclusivamente a eles associados e apoios recreativos nas condições 

previstas no POOC; 

b) A construção de novos estabelecimentos de restauração e de bebidas nas condições estabelecidas no n.o 2 do artigo 14.o do 

presente Regulamento; 

c) A construção de novas instalações e infra-estruturas associadas à pesca e ao recreio náutico; 

d) A construção de percursos de peões, miradouros e outras estruturas de apoio à fruição pública dos espaços naturais, desde que 

resultantes de projecto aprovado; 

e) Edificações, equipamentos e actividades constantes dos planos de urbanização ou de pormenor previstos nas unidades operativas 

de planeamento e gestão, constantes do capítulo I do título IV do Regulamento do POOC; 

f) Abertura e consolidação de vias de acesso automóvel ou áreas de estacionamento directamente associadas às praias e a infra-

estruturas de pesca ou recreio náutico, de acordo com o estabelecido nos capítulos IV e VI do presente título, e às construções 

licenciadas ou previstas nos termos do presente Regulamento; 
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g) A instalação, em edifícios existentes, de empreendimentos e actividades turísticos, estabelecimentos de restauração e de bebidas 

ou equipamentos colectivos; 

h) A instalação de equipamentos desportivos e recreativos ao ar livre; 

i) Arranjos de áreas verdes de uso público, desde que seja convenientemente acautelada a drenagem das águas superficiais em 

zonas de risco e na proximidade das arribas. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma define quais os usos e atividades interditos (n.º 1) e admitidos (n.º 2) na “classe” de espaço natural 

de enquadramento. Esta “classe” tem duas áreas significativamente distintas no concelho de Silves. Uma, 

localizada em solo urbano (espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas), corresponde a um espaço 

com fins de recreio e lazer, funcionalmente relacionada com a orla costeira por via de uma bolsa de 

estacionamento e do acesso à praia. A outra área corresponde a uma área de “espaço natural e paisagístico” 

que contribui para o equilíbrio do ecossistema das dunas e linhas de água e zonas húmidas. 

Relativamente ao teor do número 1 as interdições aqui previstas nas alíneas a) e b) encontram-se patentes na 

categoria de espaço natural e paisagístico mas não no solo urbano. Contudo, atendendo ao já referido na 

apreciação ao artigo 20.º, consideramos que esta opção salvaguarda o recurso assim como a segurança de 

pessoas e bens ao mesmo tempo que se adequa à realidade existente e prevista.  

No mesmo sentido o teor da alínea c) não é consensual com o previsto para o solo urbano e, no caso concreto, 

também não o é com o do solo rústico. Se atendermos ao plano de praia, ao PPPG e ao POC OV, constata-se 

que é precisamente naquela área que se prevê a instalação de duas bolsas de estacionamento estratégico 

assim como o respetivo acesso viário. Acresce ainda que esta atividade aqui interdita é depois identificada 

como excecional na alínea f) do número 2. Considera-se assim que o conteúdo deste número não deverá ser 

integrado no PDM. 

Relativamente ao teor do número 2, no que concerne à área integrada em perímetro urbano, o PDM já admite 

todos os usos e atividades aqui previstos com exceção para o uso “turismo”, por isso considera-se que não há 

necessidade de integrar estas normas específicas. No que concerne à categoria de “espaço natural e 

paisagístico”: 

O teor das alíneas a) a c) refere-se a novas construções (apoios de praia, estabelecimentos de restauração e 

bebidas e instalações e infraestruturas associadas à pesca e ao recreio náutico) cuja previsão, atendendo à 

realidade de facto e de direito no concelho de Silves, não é real. Com efeito, para esta área está em vigor o 

PPPG que não prevê qualquer desses usos e, nem mesmo o POOC, nos seus planos de praia determina o 

zonamento de qualquer destas construções. Assim o teor destas alíneas não será integrado no PDM. 

O teor da alínea d) já se encontra previsto na categoria de espaço natural e paisagístico, assim como no solo 

rústico como disposição geral.  

O teor da alínea e) ao remeter para a UOPG que, tal como já referido, não será integrada no PDM, fica vazia de 

conteúdo, logo não há utilidade de se proceder à sua integração. 
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O teor da alínea f), na medida em que a sua interdição não foi integrada, também não há necessidade de 

prever a sua exceção. 

O teor da alínea g) não tem enquadramento na realidade concelhia na medida em que não existe nenhum 

edifício localizado nesta área. 

O teor das alíneas h) e i) encontra relação com o regime de uso previsto no PPPG assim como nas atividades 

compatíveis com solo rústico, concretamente com espaço natural e paisagístico. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado em PDM, seja porque alguns conteúdos já aí se encontram previstos, 

seja porque outros não se adequam às especificidades territoriais. 

 

NORMA: Artigo 27.º Âmbito e objectivo 

1 - O espaço natural marítimo é delimitado pela linha de máxima baixa-mar e a batimétrica (30 m), com exclusão dos planos de água 

associados às praias balneares. 

2 - Os condicionamentos estabelecidos neste espaço têm por objetivo proteger e desenvolver recursos naturais e o património cultural e 

natural existentes, nomeadamente o património arqueológico subaquático. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta “classe” de espaço corresponde a um território onde o Município de Silves não tem qualquer competência 

ou atribuição. Neste sentido não se procede à integração no PDM2G das normas a ela referentes. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 28.º Recursos marinhos 

A entidade competente para o efeito poderá restringir ou interditar, com carácter temporário ou definitivo, a livre utilização do espaço 

natural marítimo em função da existência de recursos marinhos, valores arqueológicos ou culturais, a proteger ou conservar, 

determinada a partir de estudos específicos. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se à entidade competente (que não é o Município) logo não tem lugar no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 29.º Aquicultura e pesca profissional 

1 - Não é permitida a aquicultura e o exercício da pesca profissional no espaço natural marítimo a menos de 500 m dos planos de água 
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associados a praias balneares. 

2 - A instalação de estabelecimentos de aquicultura só pode ser permitida desde que: 

a) Não prejudique a circulação e a segurança da navegação costeira; 

b) Não provoque impactes ambientais ou paisagísticos negativos, nomeadamente sobre a qualidade das águas balneares; 

c) Não colida com a existência de outras instalações localizadas nas proximidades. 

 

APRECIAÇÃO 

O Município de Silves não tem competência na gestão (licenciamento ou monitorização) das atividades 

referidas, pelo que o teor desta norma não será integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 30.º Âmbito e objectivo 

1 - Os espaços agrícolas e agro-florestais destinam-se à exploração agrícola e agro-florestal, respectivas instalações de apoio e, 

subsidiariamente, à manutenção dos valores paisagísticos enquanto espaços rurais. 

2 - Os condicionamentos estabelecidos para os espaços agrícolas e agro-florestais têm como objectivo garantir as condições de 

exploração e utilização destes espaços tendo em atenção a sua proximidade com a orla costeira. 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como referido na análise da norma 7, esta “classe” não será integrada no PDM na medida em que a única 

ocorrência no concelho de Silves coincide com um empreendimento turístico em funcionamento, integrado no 

PDM como solo urbano, “espaço de uso especial turismo”. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 31.º Actividades interditas 

1 - Nos espaços agrícolas e agro-florestais são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) Realização de novas construções; 

b) Realização de obras que impermeabilizem o solo, nomeadamente estufas, agravando o regime de drenagem superficial junto das 

arribas e de zonas particularmente sensíveis à erosão, pondo em risco o seu equilíbrio ou acelerando a sua deterioração. 

2 - Constitui excepção ao disposto no número anterior: 

a) A construção de habitação para os proprietários ou titulares dos direitos de exploração agrícola ou florestal e respectivas famílias, 

bem como para os trabalhadores permanentes da exploração; 

b) A remodelação e reconstrução de edifícios destinados a habitação; 

c) A remodelação, reconstrução ou ampliação de edifícios destinados a agro-turismo, turismo rural ou turismo de habitação, de acordo 

com legislação específica aplicável. 

 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

208 

APRECIAÇÃO 

Tal como referido na análise da norma 7, esta “classe” não será integrada no PDM na medida em que a única 

ocorrência no concelho de Silves coincide com um empreendimento turístico em funcionamento, integrado no 

PDM como solo urbano, “espaço de uso especial turismo”. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 32.º Âmbito e objectivo 

1 - Os espaços de praias marítimas são constituídos pelas zonas que integram a antepraia, areal e plano de água associado. 

2 - Os condicionamentos a que estão sujeitos os espaços de praias marítimas têm como objectivos: 

a) A protecção da integridade biofísica do espaço; 

b) A garantia da liberdade de utilização colectiva destes espaços em igualdade de condições; 

c) A compatibilização de usos; 

d) A garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 

 

APRECIAÇÃO 

Por via da equivalência de classes, considera-se que o teor desta norma já está integrado no PDM2G na 

categoria de “espaço natural e paisagístico”. 

 

INTEGRAÇÃO 

Esta norma já se encontra integrada no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 33.º Categorias 

As praias marítimas classificam-se, em função das suas características físicas e do uso principal para o qual se encontram 

vocacionadas, nas seguintes categorias: 

a) Praia urbana com uso intensivo, designada por praia do tipo I; 

b) Praia não urbana com uso intensivo, designada por praia do tipo II; 

c) Praia equipada com uso condicionado, designada por praia do tipo III; 

d) Praia não equipada com uso condicionado, designada por praia do tipo IV; 

e) Praia com uso restrito, designada por praia do tipo V; 

f) Praia com uso suspenso; 

g) Praia com uso interdito. 

 

APRECIAÇÃO 

Este tipo de norma não tem enquadramento no PDM (e ainda menos no processo de integração de conteúdo 

das normas de planos especiais no PDM). É referente à praia, local onde o Município não tem competência e 

regula a sua ocupação. Por outro lado, retomamos aqui o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do RJIGT, de acordo 
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como qual os programas especiais estabelecem “o regime de gestão compatível com a utilização sustentável 

do território, através do estabelecimento de ações permitidas, condicionadas ou interditas”. Considera-se assim 

que não deverá ser integrada em PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 34.º Atribuição das categorias 

1 - As categorias de praia com uso interdito ou de praia com uso suspenso serão declaradas, com um carácter temporário ou 

permanente, pelas entidades competentes, sempre que se verifiquem condições objectivas que o justifiquem, nomeadamente: 

a) Riscos que afectem a segurança dos utentes; 

b) Riscos que afectem o equilíbrio biofísico; 

c) Qualidade da água em desacordo com padrões de saúde pública. 

2 - Quando o condicionamento que justificou a classificação de praia de uso interdito ou suspenso deixar de existir, estas praias podem 

ser reclassificadas nas categorias previstas no POOC. 

 

APRECIAÇÃO 

Para além do referido na apreciação ao artigo 33.º, esta norma refere-se a dois tipos de praia concretos (praia 

com uso suspenso e praia com uso interdito), nenhum dos quais existe no concelho de Silves. Neste sentido, 

não se justifica proceder à sua integração no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 35.º º Usos compatíveis 

1 - Consideram-se compatíveis com os usos das praias marítimas: 

a) As comunidades de pesca; 

b) Os núcleos de pesca local; 

c) Os apoios de recreio náutico. 

2 - Às comunidades de pesca deverão ser garantidas as seguintes condições de funcionamento nas praias: 

a) Acesso terrestre, de acordo com os condicionamentos estabelecidos no presente Regulamento para os diversos tipos de praia; 

b) Possibilidade de instalar no areal ou na antepraia instalações de recolha de aprestos, constituídas por construções ligeiras com o 

máximo de 2,50 m2 por embarcação; 

c) Reserva de uma faixa de areal, compreendida entre o acesso terrestre e o mar, com um mínimo de 30 m de largura para 

movimentação das embarcações, prolongando-se no plano de água associado; 

d) Reserva de uma zona do areal para estacionamento e aprestamento das embarcações. 

3 - Caberá às entidades licenciadoras, em função da dimensão e características das comunidades de pesca, definir anualmente as áreas 

e condições de utilização da praia, compatibilizando com os apoios balneares admitidos em função da respectiva categoria. 

4 - Para o exercício das actividades e usos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do presente artigo deverão ser afectas áreas e 
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corredores próprios, de acordo com o disposto no capítulo VI do presente Regulamento. 

5 - A título excepcional e desde que as entidades com jurisdição no DPM entendam não existir incompatibilidade entre o uso balnear e a 

pesca local, poderá admitir-se a sobreposição de unidades balneares com as áreas de estacionamento e aprestamento das 

embarcações. 

 

APRECIAÇÃO 

Ainda na linha do referido na apreciação ao artigo 33.º, considera-se que este conteúdo não tem 

enquadramento no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 36.º Âmbito 

As praias marítimas são constituídas, conforme assinalado na planta de síntese, por: 

a) Praia urbana com uso intensivo (praia do tipo I), que corresponde à praia cuja zona envolvente consiste num núcleo urbano 

consolidado, sujeita a forte procura; 

b) Praia não urbana com uso intensivo (praia do tipo II), que corresponde à praia afastada de núcleos urbanos, sujeita a forte procura; 

c) Praia equipada com uso condicionado (praia do tipo III) que corresponde à praia que não se encontra sujeita à influência directa de 

núcleos urbanos e está associada a sistemas naturais sensíveis; 

d) Praia não equipada com uso condicionado (praia do tipo IV), que corresponde a uma praia associada a sistemas de elevada 

sensibilidade que apresentam limitações para o uso balnear nomeadamente por razões de segurança dos utentes; 

e) Praia de uso restrito (praia do tipo V), que corresponde a uma praia de acessibilidade reduzida e que se encontra integrada em 

sistemas naturais sensíveis. 

 

APRECIAÇÃO 

Ainda na linha do referido na apreciação ao artigo 33.º, considera-se que este conteúdo não tem 

enquadramento no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 37.º Delimitação das praias dos tipos I, II e III 

1 - Para efeitos de ordenamento e de disciplina dos usos balneares, as praias marítimas constituem unidades territoriais integradas pela 

antepraia, areal e plano de água associado, conforme definido no presente Regulamento. 

2 - As praias dos tipos I, II e III, especialmente vocacionadas para utilização balnear, delimitadas nas plantas de praias, à escala de 

1:2000 — fichas normativas, que indicam as ocupações admitidas. 

3 - As praias marítimas podem integrar uma ou mais unidades balneares, definidas de acordo com o presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 
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Na linha do referido na apreciação ao artigo 33.º, considera-se que este conteúdo não tem enquadramento no 

PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 38.º Actividades interditas 

Nas praias marítimas são interditas as seguintes actividades: 

a) Circulação de veículos motorizados fora das vias de acesso estabelecidas e além dos limites definidos dos parques e zonas de 

estacionamento, com excepção dos veículos ligados à prevenção, socorro e manutenção; 

b) Sobrevoo por aeronaves com motor, abaixo dos 1000 pés, com excepção dos destinados a operações de vigilância e salvamento; 

c) Sobrevoo por outros meios aéreos de desporto e recreio fora dos canais de atravessamento autorizados; 

d) Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras actividades; 

e) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 21 e as 8 horas; 

f) Jogos de bola ou similares fora das áreas afectas a esses fins; 

g) Circulação e acesso à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e desporto fora dos espaços canais 

definidos e das áreas demarcadas; 

h) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos sazonais estipulados; 

i) Permanência e circulação de animais nas áreas licenciadas ou concessionadas; 

j) Utilização de equipamentos sonoros e actividades geradoras de ruídos, para além das inerentes à realização de espectáculos e 

eventos desportivos, em locais próprios; 

l) Depósito de lixo fora dos receptáculos próprios; 

m) Exercício de actividades de venda ambulante sem licenciamento prévio; 

n) Actividades publicitárias sem licenciamento prévio e fora das áreas demarcadas ou dos painéis instalados; 

o) Acampar fora dos parques de campismo; 

p) Circulação no espelho de água de barcos, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros fins; 

q) Prática de surf ou de windsurf em áreas reservadas a banhistas. 

 

APRECIAÇÃO 

Para além do referido na apreciação referida nas alíneas anteriores, todas as atividades aqui identificadas são 

de cariz lúdico recreativo sem qualquer componente urbanística. São assim excluídas do processo de 

adaptação, remetendo-se a sua previsão para o regulamento próprio do programa especial (n.os 3 e 4, do artigo 

44.º do RJIGT). 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 39.º Acessibilidade 

1 - As condições de acessibilidade às praias marítimas variam consoante o tipo de praia, devendo obedecer às regras constantes do 
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quadro n.o 1 do anexo II ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante. 

2 - A entidade com competência para o efeito deverá ainda definir as situações em que deverão ser criados acessos para deficientes ao 

areal e ao plano de água. 

3 - Nas áreas de estacionamento de acesso às praias deverão ser delimitados: 

a) Um lugar por ambulância; 

b) Dois lugares para deficientes por cada 50 lugares; 

c) Um lugar para veículos adstritos a serviços públicos; 

d) Lugares para motociclos e ciclomotores. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma constitui um claro exemplo de regra de gestão, pelo que deverá ser integrado no Programa da Orla 

Costeira e não no PDM. Note-se que para o PDM só transitam as normas com incidência urbanística e não as 

regras de gestão. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 40.º Instalações 

1 - As praias marítimas, com excepção das praias de uso restrito, deverão proporcionar aos utentes, em função da sua classificação, 

determinado nível de funções e serviços através de instalações adequadas. 

2 - As funções e serviços de apoio obrigatórios nestas praias são proporcionados através de apoios de praia, de dimensão variável 

consoante o tipo de praia e apoios balneares, podendo estes estar ou não associados a instalações que asseguram funções e serviços 

complementares, designados por equipamentos e apoios recreativos. 

3 - Os equipamentos deverão, preferencialmente, integrar unidades balneares, admitindo-se a sua existência isolada nas situações 

previstas no artigo 14.º do presente Regulamento. 

4 - As condições obrigatórias a aplicar às instalações admitidas nas praias marítimas variam consoante o tipo e constam da secção III do 

presente capítulo. 

 

APRECIAÇÃO 

Na linha do referido na apreciação ao artigo 33.º, considera-se que este conteúdo não tem enquadramento no 

PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 41.º Plano de água associado 

1 - As condições a que está sujeita a utilização do plano de água associado nas praias marítimas têm por objectivo a fruição lúdica do 

plano de água, a segurança dos utentes e a protecção do meio marinho. 

2 - O plano de água associado às praias classificadas nos tipos I, II, III e IV está sujeito aos seguintes condicionamentos: 
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a) Afectação a usos múltiplos, com canais de circulação e acessos à margem de embarcações e modos náuticos devidamente 

sinalizados de acordo com o disposto nos artigos 55.o e 56.o do presente Regulamento; 

b) Controlo da qualidade das águas de acordo com padrões de saúde pública. 

3 - Os usos admitidos no plano de água associado às praias dos tipos I, II, III ou IV, para além do uso balnear, variam consoante o tipo 

de praia, devendo obedecer às regras constantes do quadro n.o 2 do anexo II ao presente Regulamento. 

4 - O plano de água associado às praias classificadas no tipo V está sujeito aos seguintes condicionamentos: 

a) Afectação a usos condicionados em função da existência de espécies a proteger ou conservar; 

b) Controlo da qualidade das águas em relação a todo o tipo de efluentes, ainda que difusos; 

c) A apanha de algas e marisco fica dependente da gestão dos recursos marinhos e da existência de espécies protegidas mediante 

estudos específicos a realizar para o efeito e com base na legislação em vigor. 

 

APRECIAÇÃO 

O Município de Silves não tem competência na gestão (licenciamento ou monitorização) das atividades 

referidas, pelo que o teor desta norma não será integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 42.º Abastecimento de água 

1 - As condições a que devem obedecer os sistemas de abastecimento de água às praias marítimas variam consoante a proximidade 

das redes públicas, devendo obedecer às regras constantes do quadro n.º 3 do anexo II ao presente Regulamento. 

2 - Excepcionalmente, a entidade com competência para o efeito poderá admitir a manutenção de redes de água existentes em praias 

do tipo IV se e enquanto não apresentarem riscos nem inconvenientes para a qualidade ambiental da praia. 

 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 42.º a 46.º referem-se à cobertura de infraestruturas das redes públicas, remetendo para quadros em 

anexo as exigências em função da tipologia de praia e da infraestrutura a verificar aquando da instalação de 

apoios de praia, balneares ou instalações complementares (apoios recreativos e equipamentos). Ora este 

processo é da responsabilidade da entidade de tutela, o que faz destas, normas de gestão. Acresce ainda 

referir que, à data, todos os apoios e equipamentos previstos no POOC, na área do Município, estão 

executados e em funcionamento. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 43.º Drenagem de esgotos 

1 - As condições a que devem obedecer os sistemas de drenagem e tratamento de esgotos nas praias marítimas variam consoante a 

proximidade das redes públicas, devendo obedecer às regras constantes do quadro n.o 4 do anexo II ao presente Regulamento. 
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2 - Excepcionalmente, a entidade com competência para o efeito poderá admitir a manutenção de sistemas de drenagem e tratamento 

de esgoto existente em praia do tipo IV se e enquanto não apresentarem riscos nem inconvenientes para a qualidade ambiental da praia. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 42.º a 46.º referem-se à cobertura de infraestruturas das redes públicas, remetendo para quadros em 

anexo as exigências em função da tipologia de praia e da infraestrutura a verificar aquando da instalação de 

apoios de praia, balneares ou instalações complementares (apoios recreativos e equipamentos). Ora este 

processo é da responsabilidade da entidade de tutela, o que faz destas, normas de gestão. Acresce ainda 

referir que, à data, todos os apoios e equipamentos previstos no POOC, na área do Município, estão 

executados e em funcionamento. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 44.º Recolha de resíduos sólidos 

As condições a que deve obedecer a recolha de resíduos sólidos nas praias marítimas variam consoante a proximidade das redes 

públicas, devendo obedecer às regras constantes do quadro n.º 5 do anexo II ao presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 42.º a 46.º referem-se à cobertura de infraestruturas das redes públicas, remetendo para quadros em 

anexo as exigências em função da tipologia de praia e da infraestrutura a verificar aquando da instalação de 

apoios de praia, balneares ou instalações complementares (apoios recreativos e equipamentos). Ora este 

processo é da responsabilidade da entidade de tutela, o que faz destas, normas de gestão. Acresce ainda 

referir que, à data, todos os apoios e equipamentos previstos no POOC, na área do Município, estão 

executados e em funcionamento. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 45.º Energia 

1 - As condições a que deve obedecer a alimentação de energia eléctrica às praias marítimas variam consoante a proximidade das 

redes públicas, devendo obedecer às regras constantes do quadro n.o 6 do anexo II ao presente Regulamento. 

2 - A instalação das redes de alimentação de energia será obrigatoriamente subterrânea, salvo se condições objectivas do local, a 

avaliar pela entidade com competência para o efeito, aconselharem instalação aérea, o mesmo se aplicando às redes existentes. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 42.º a 46.º referem-se à cobertura de infraestruturas das redes públicas, remetendo para quadros em 
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anexo as exigências em função da tipologia de praia e da infraestrutura a verificar aquando da instalação de 

apoios de praia, balneares ou instalações complementares (apoios recreativos e equipamentos). Ora este 

processo é da responsabilidade da entidade de tutela, o que faz destas, normas de gestão. Acresce ainda 

referir que, à data, todos os apoios e equipamentos previstos no POOC, na área do Município, estão 

executados e em funcionamento. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 46.º Comunicações 

1 - O sistema de comunicações nas praias marítimas varia consoante a proximidade das redes públicas, devendo obedecer às regras 

constantes do quadro n.o 7 do anexo II ao presente Regulamento. 

2 - A instalação das redes do sistema de comunicações nas praias classificadas nos tipos I, II e III será, preferencialmente, subterrânea, 

salvo se condições objectivas do local, a avaliar pela entidade com competência para o efeito, aconselharem instalação aérea, o mesmo 

se aplicando às redes existentes. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 42.º a 46.º referem-se à cobertura de infraestruturas das redes públicas, remetendo para quadros em 

anexo as exigências em função da tipologia de praia e da infraestrutura a verificar aquando da instalação de 

apoios de praia, balneares ou instalações complementares (apoios recreativos e equipamentos). Ora este 

processo é da responsabilidade da entidade de tutela, o que faz destas, normas de gestão. Acresce ainda 

referir que, à data, todos os apoios e equipamentos previstos no POOC, na área do Município, estão 

executados e em funcionamento. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 47.º Tipologia 

Nas praias dos tipos I, II e III são admitidos: 

a) Apoios de praia; 

b) Apoios balneares. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 
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integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 48.º Apoios de praia 

1 - Os apoios de praia, nas praias marítimas, podem ser: 

a) Apoio de praia completo; 

b) Apoio de praia mínimo. 

2 - Consideram-se apoios de praia completos as instalações que proporcionam as seguintes funções e serviços: (…) 

3 - Consideram-se apoios de praia mínimos as instalações que proporcionam as seguintes funções e serviços: (…) 

4 - Os apoios de praia completos e mínimos poderão, simultaneamente, assegurar as seguintes funções: (…) 

5 - Sempre que possível, deverão ser consideradas instalações sanitárias e rampas de acesso para deficientes. 

6 - O número de unidades de apoios de praia completos (APC) deve ser estabelecido, para cada praia, em função da sua capacidade de 

utilização, devendo ser instalado preferencialmente um apoio balnear completo por 1200 utentes. 

7 - As praias dos tipos I, II e III deverão dispor de, pelo menos, um apoio de praia completo. 

8 - Os apoios de praia completos poderão servir mais de 1200 utentes, até ao limite de 2400 utentes, desde que as instalações 

sanitárias e os balneários sejam acrescidos de acordo com o n.º 10 do presente artigo. 

9 - A assistência e salvamento a banhistas deverá ser garantida por frentes de praia não superior a 100 m, cabendo aos concessionários 

dos apoios balneares a vigilância e limpeza das praias ou, na ausência destes, aos concessionários dos apoios de praia e equipamentos 

associados. 

10 - As áreas máximas, a prever por função e para 1200 utentes, são: (…) 

11 - O dimensionamento de instalações sanitárias e balneários deverá ser feito com base nos seguintes valores mínimos: (…) 

12 - Os apoios de praia mínimos têm o objectivo de complementar os apoios de praia completos ficando a sua distribuição ao critério da 

entidade licenciadora, de acordo com unidades balneares definidas no POOC. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 49.º Apoios balneares 

1 - Os apoios balneares são distribuídos em função das unidades balneares definidas nas plantas de praia e de acordo com as regras 

constantes do artigo 58.º. 
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2 - São admitidos apoios balneares em praias do tipo IV quando as entidades administrantes considerarem estar garantidas condições 

para a sua instalação sazonal, em segurança e no respeito pelos condicionamentos ambientais da praia e da sua envolvente. 

3 - Nos casos previstos no número anterior, será assegurado pelo apoio balnear a assistência e salvamento a banhistas. 

4 - A ocupação do areal terá sempre um carácter sazonal. 

5 - Os parâmetros a observar pelas instalações afectas aos apoios balneares são: (…) 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 50.º Critérios de instalação 

O tipo de instalações admitidas nas praias marítimas varia consoante a classificação da praia, devendo obedecer às regras constantes 

do quadro n.o 8 do anexo II ao presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 51.º Apoios recreativos 

1 - A localização de apoios recreativos poderá fazer-se nas áreas adjacentes às unidades balneares desde que integrados na área de 

praia delimitada na respectiva ficha. 

2 - Os parâmetros a observar, por função, para os apoios recreativos no areal são: (…) 

3 - A localização de instalações de recreio infantil e de desportos de ar livre só poderá fazer-se para além de uma faixa com a largura de 

50 m medida a partir da linha de máxima preia-mar durante o período balnear. 

4 - Os apoios recreativos no plano de água associado são constituídos por uma área delimitada, com bóias para amarração de 

embarcações até 6 m de comprimento. 
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5 - O número, localização e disposição das bóias referidas no número anterior deverá ser sujeito à aprovação da autoridade marítima 

competente. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 52.º Equipamentos 

1 - Consideram-se equipamentos os estabelecimentos de restauração e de bebidas localizados nas praias e que proporcionem pelo 

menos um dos seguintes serviços: (…) 

2 - Os equipamentos podem agrupar-se em núcleos que abrangem uma ou mais licenças ou concessões, não podendo cada núcleo 

ultrapassar o máximo de área de pavimento definida no n.o 5 do presente artigo. 

3 - As áreas de praia destinadas à instalação de núcleos de equipamentos são definidas nas plantas de praias, à escala de 1:2000. 

4 - Os equipamentos deverão ser, preferencialmente, associados aos apoios de praia completos. 

5 - A área máxima admitida para cada núcleo de equipamentos é de 300 m2, distribuídos, preferencialmente, da seguinte forma: (…) 

6 - A entidade licenciadora poderá impor, como condição de atribuição das licenças, que, tanto os equipamentos existentes susceptíveis 

de serem mantidos, como os novos equipamentos, integrem os apoios de praia; nestes casos, a área definida no número anterior poderá 

ser acrescida de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 48.º. 

7 - Excepcionalmente, poderá ser admitido que as áreas máximas indicadas no n.º 5 sejam acrescidas até ao limite de 50% (450 m2) 

quando se trate de instalações existentes que, pelas suas características construtivas e arquitectónicas, sejam susceptíveis de serem 

mantidas sem a necessidade de alterações profundas; nestes casos, a integração dos apoios de praia não poderá implicar o aumento de 

área já edificada. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 
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NORMA: Artigo 53.º Localização 

1 - A localização dos apoios de praia e equipamentos é admitida na antepraia ou no areal nas seguintes condições: 

2 - Os equipamentos podem ainda localizar-se no areal ou na antepraia das praias dos tipos I, II e III. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 54.º Características construtivas 

1 - Qualquer edifício destinado a apoio de praia ou equipamento deve obedecer às seguintes regras: (…) 

2 - Os edifícios destinados a apoio de praia ou equipamentos devem respeitar as características construtivas constantes do quadro n.º 9 

do anexo II ao presente Regulamento. 

3 - As características construtivas de apoios de praia e equipamentos, em função da sua localização, são as constantes do quadro n.º 10 

ao anexo II ao presente Regulamento. 

4 - As características construtivas e estéticas das instalações nas praias marítimas poderão ser alteradas e definidas em planos de 

arranjo da orla costeira ou planos de ordenamento subsectoriais. 

5 - A entidade licenciadora da utilização do domínio público hídrico poderá definir projectos tipo, modelos arquitectónicos ou critérios 

estéticos a adoptar nas instalações. 

6 - A qualidade estética dos projectos, a avaliar pela entidade licenciadora da utilização do domínio público hídrico, constitui fundamento 

para indeferimento. 

 

APRECIAÇÃO 

Os artigos 47.º a 54.º (tal como o 59.º e 87.º) determinam os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 
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NORMA: Artigo 55.º Zonas e canais 

No plano de água associado, à excepção das praias classificadas no tipo V, deverão ser previstos zonas e canais diferenciados de 

acordo com as actividades admitidas para cada tipo de praia, nomeadamente os seguintes: 

a) Zona vigiada: que corresponde à área do plano de água associado sujeita a vigilância, onde será garantido o socorro a banhistas, 

com uma extensão igual à do areal objecto de licença ou concessão; a zona vigiada inclui a zona de banhos e os canais para 

actividades aquáticas, desportivas e lúdicas; 

b) Zona de banhos: que corresponde à área do plano de água associado com uma extensão mínima igual a dois terços da zona 

vigiada. Nesta zona é interdita a circulação e permanência de quaisquer modos náuticos, à excepção dos que se destinam à vigilância 

e segurança dos banhistas; 

c) Canal e áreas de estacionamento em flutuação para actividades aquáticas, desportivas e lúdicas com recurso a modos náuticos, 

devidamente sinalizados e com o dimensionamento correspondente à procura; 

d) Sinalização dos limites do plano de água associado onde a pesca e a caça submarina são interditas durante a época balnear; 

e) Canal de acesso para funcionamento das comunidades de pesca, núcleos de pesca local e apoios de recreio náutico. 

 

APRECIAÇÃO 

O Município de Silves não tem competência na gestão (licenciamento ou monitorização) da área aqui analisada 

(plano de água), pelo que o teor desta norma não será integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 56.º Sinalização de canais e áreas de estacionamento em flutuação 

A sinalização de canais e áreas de estacionamento em flutuação específicos destinados a uma determinada actividade de entre as 

referidas na alínea c) do artigo anterior será definida em função da procura, devendo ser considerados canais para a circulação de: 

a) Pranchas à vela; 

b) Gaivotas, canoas e pequenas embarcações não motorizadas; 

c) Jet ski; 

d) Ski náutico; 

e) Embarcações motorizadas. 

 

APRECIAÇÃO 

O Município de Silves não tem competência na gestão (licenciamento ou monitorização) da área aqui analisada 

(plano de água), pelo que o teor desta norma não será integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 57.º Constituição de unidades balneares 

1 - As unidades balneares constituem a base do ordenamento do areal, às quais devem ser associados os apoios balneares, apoios de 
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praia e equipamentos. 

2 - As unidades balneares são dimensionadas em função da capacidade do areal tendo por base os parâmetros estabelecidos no n.o 8 

do artigo 48.o, para a definição das unidades de apoio balnear, não devendo ter capacidade inferior a 350 utentes, salvo os casos em 

que o conjunto da praia tenha capacidade inferior, constituindo, nestes casos, uma única unidade balnear. 

3 - A indicação do número máximo de unidades balneares admitido por praia consta das plantas de praia à escala de 1:2000 — fichas 

normativas. 

4 - São excluídas das unidades balneares as zonas afectas a comunidades de pesca ou infra-estruturas portuárias. 

5 - Poderão ser incluídas nas unidades balneares zonas de dunas apenas para instalações obrigatórias e equipamentos e respectivos 

acessos, desde que se verifique não haver alternativas viáveis no areal. 

6 - Podem ser incluídas nas unidades balneares zonas abrangidas por faixas de risco e protecção, ficando a sua ocupação e utilização 

dependente da apresentação, caso a caso, de comprovativo das condições de segurança exigíveis ou à realização de acções de 

consolidação, definidas através de estudos específicos e projectos aprovados, com vista a garantir essas mesmas condições. 

7 - A extensão da unidade balnear, medida paralelamente a frente de mar, não pode ultrapassar 500 m, com um máximo de 250 m em 

relação ao ponto de acesso. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma não corresponde a competências do Município, nem tem incidência urbanística, por esse 

motivo não será integrada em PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 58.º Zonamento da unidade balnear 

1 - A área de toldos e barracas de praia não pode exceder 30% do areal incluído na unidade balnear. 

2 - A ocupação da área de toldos e barracas deve obedecer às seguintes regras: 

a) Um número máximo de 10 barracas por 100 m2; 

b) Um número máximo de 20 toldos por 100 m2. 

3 - No caso de instalação mista de toldos e barracas, os valores indicados no número anterior serão aplicados às áreas parcelares 

destinadas a cada um deles. 

4 - A área destinada a instalação de chapéus-de-sol não poderá ser inferior à área de toldos e barracas incluída na mesma unidade 

balnear. 

5 - Devem existir passadeiras de ligação entre as áreas de estacionamento e os apoios, devendo estender-se até aos limites laterais das 

unidades balneares. 

6 - Os corredores de reserva destinados aos desportos náuticos devem ser devidamente sinalizados no areal. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma não corresponde a competências do Município, nem tem incidência urbanística, por esse 

motivo não será integrada em PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 
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O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 59.º Instalações associadas às unidades balneares 

1 - A cada unidade balnear pode estar associado, no máximo, um núcleo de equipamentos nos termos do artigo 52.o 

2 - A entidade licenciadora decidirá, caso a caso, a possibilidade de instalação de equipamentos, tendo em consideração a existência de 

estabelecimentos de restauração e de bebidas na proximidade, nomeadamente nas áreas urbanas confinantes. 

3 - Poderá ser permitida uma instalação, com o máximo de 4 m2, associada a cada unidade balnear, destinada a comércio de gelados e 

alimentos embalados pré-confeccionados. 

4 - Os equipamentos a que se refere o n.º 2 do presente artigo deverão estar, preferencialmente, associados a apoios de praia, devendo, 

sempre que possível, ser objecto de uma única licença. 

5 - Os apoios recreativos deverão dispor de áreas e corredores próprios, a delimitar nas áreas adjacentes às unidades balneares. 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como os artigos 47.º a 54.º e 59.º, esta norma determina os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 60.º Objectivo e âmbito 

1 - Esta classe de espaços destina-se a proporcionar a fruição da orla costeira, independentemente do uso exclusivamente balnear, ou, 

excepcionalmente, a satisfazer necessidades colectivas dos aglomerados urbanos próximos, quando se trate de áreas de equipamento 

já existentes. 

2 - Os estabelecimentos e iniciativas, projectos ou actividades declarados de interesse para o turismo encontram-se assinalados na 

planta de síntese e são os seguintes: 

a) Restaurante na ante-praia da praia do Camilo; 

b) Equipamento turístico na Meia Praia, constituído por instalações para restauração, piscina e serviços complementares; 

c) Zona desportiva no Alvor, abrangendo uma área total de 5 ha, incluindo campos de jogos, instalações de apoio e estacionamento; 

d) Restaurante da Prainha, constituído pelo edifício e respectivos acessos existentes. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma tem um âmbito espacial que não integra território do concelho de Silves, por isso não será 

integrada. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 
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NORMA: Artigo 61.º Regime 

1 - Nos estabelecimentos e iniciativas, projectos ou actividades declarados de interesse para o turismo identificados no artigo anterior é 

permitida a realização de obras de remodelação e conservação e, excepcionalmente, ampliações, até ao limite de 10% da superfície de 

pavimento existente, desde que se destinem a garantir ou melhorar as condições de fruição da orla costeira ou a satisfazer 

necessidades colectivas dos aglomerados urbanos próximos, caso não haja alternativa viável. 

2 - Os projectos de arranjo de praia ou de troços da orla costeira podem determinar a instalação e localização de novos 

estabelecimentos e iniciativas, projectos ou actividades declarados de interesse para o turismo ou definir a relocalização dos existentes, 

de acordo com as condições estabelecidas para cada classe de espaço. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma tem um âmbito espacial que não integra território do concelho de Silves, por isso não será 

integrada. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 62.º Âmbito e objectivo 

1 - As infra-estruturas portuárias são constituídas pelas zonas afectas à actividade de pesca ou de recreio náutico e integram parte do 

areal, da antepraia e plano de água associado. 

2 - Os condicionamentos a que estão sujeitas as infraestruturas portuárias têm como objectivos: 

a) A protecção da integridade biofísica do espaço; 

b) A garantia das condições de desenvolvimento das actividades; 

c) A compatibilização com outros usos. 

 

APRECIAÇÃO 

Todo este capítulo (artigo 62.º a 66.º) é referente a infraestruturas onde o Município de Silves não tem 

competência de intervir. Localizam-se na praia, no DPM e na área de jurisdição da autoridade marítima. Neste 

sentido não há razões para integrar em PDM o teor do mesmo. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não tem âmbito no PDM atendendo às competências municipais. 

 

NORMA: Artigo 63.º Categorias e tipologia 

1 - As infra-estruturas portuárias classificam-se, em função do uso principal para o qual se encontram vocacionadas, nas seguintes 

categorias: 

a) Infra-estruturas portuárias de pesca; 

b) Infra-estruturas portuárias de recreio. 

2 - Na área de intervenção do POOC, as infra-estruturas portuárias de pesca incluem os núcleos de pesca local — PP1. 
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3 - Na área de intervenção do POOC, as infra-estruturas portuárias de recreio poderão incluir os apoios de recreio náutico. 

4 - As instalações, obras marítimas e acessos referentes a cada categoria de infra-estrutura portuária têm a seguinte hierarquia de 

classificação: 

a) Obrigatórias, se corresponderem a características de instalações, obras marítimas e acessos que sejam indispensáveis para o 

funcionamento da infra-estrutura portuária; 

b) Facultativas, se corresponderem a características de instalações, obras marítimas e acessos que sejam considerados desejáveis 

para melhorar o funcionamento da infra-estrutura portuária; 

c) Acessórias, se corresponderem a características de instalações, obras marítimas e acessos que poderão garantir as melhores 

condições de utilização da infra-estrutura e se destinem a adequá-las a níveis mais exigentes de qualidade. 

 

APRECIAÇÃO 

Todo este capítulo (artigo 62.º a 66.º) é referente a infraestruturas onde o Município de Silves não tem 

competência de intervir. Localizam-se na praia, no DPM e na área de jurisdição da autoridade marítima. Neste 

sentido não há razões para integrar em PDM o teor do mesmo. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não tem âmbito no PDM atendendo às competências municipais. 

 

NORMA: Artigo 64.º Núcleo de pesca local 

1 - As instalações portuárias e obras marítimas que devem ser garantidas ao núcleo de pesca local constam do quadro n.o 11 ao anexo 

II do presente Regulamento. 

2 - As instalações terrestres e acessos viários que devem ser garantidos ao núcleo de pesca local constam do quadro n.o 12 do anexo II 

ao presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Todo este capítulo (artigo 62.º a 66.º) é referente a infraestruturas onde o Município de Silves não tem 

competência de intervir. Localizam-se na praia, no DPM e na área de jurisdição da autoridade marítima. Neste 

sentido não há razões para integrar em PDM o teor do mesmo. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não tem âmbito no PDM atendendo às competências municipais. 

 

NORMA: Artigo 65.º Apoio de recreio náutico 

1 - As instalações portuárias e obras marítimas que devem ser garantidas ao apoio de recreio náutico constam do quadro n.º 13 ao 

anexo II do presente Regulamento. 

2 - As instalações terrestres e acessos viários a garantir ao apoio de recreio náutico constam do quadro n.º 14 ao anexo II do presente 

Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 
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Todo este capítulo (artigo 62.º a 66.º) é referente a infraestruturas onde o Município de Silves não tem 

competência de intervir. Localizam-se na praia, no DPM e na área de jurisdição da autoridade marítima. Neste 

sentido não há razões para integrar em PDM o teor do mesmo. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não tem âmbito no PDM atendendo às competências municipais. 

 

NORMA: Artigo 66.º Ordenamento das infra-estruturas portuárias 

1 - Os planos de arranjo da orla costeira e os planos de praia deverão dimensionar e localizar as áreas destinadas a núcleos de pesca 

local e a apoios de recreio náutico. 

2 - Para os núcleos de pesca local e apoios de recreio náutico poderá ser dispensada a realização de planos de arranjo da orla costeira 

com vista à definição e dimensionamento das respectivas obras marítimas, instalações terrestres e acessos, podendo, neste caso, 

apenas ser permitidos os seguintes actos: 

a) Obras de reconstrução, consolidação e conservação das infra-estruturas e equipamentos existentes; 

b) Consolidação de acessos e áreas de estacionamento. 

3 - Quando instalados em praias marítimas, deverão ser garantidas as seguintes condições de funcionamento ao núcleo de pesca local: 

a) Corredor, com uma largura mínima de 50 m, na zona terrestre até ao plano de água associado; 

b) Corredor, com uma largura igual ou superior à referida na alínea anterior, no plano de água associado; 

c) Reserva de uma zona de areal para estacionamento e aprestamento das embarcações, definida em função da frota existente. 

4 - Nos casos em que se verifique não existirem incompatibilidades, o apoio de recreio náutico poderá utilizar as infraestruturas afectas 

às infra-estruturas portuárias de pesca. 

 

APRECIAÇÃO 

Todo este capítulo (artigo 62.º a 66.º) é referente a infraestruturas onde o Município de Silves não tem 

competência de intervir. Localizam-se na praia, no DPM e na área de jurisdição da autoridade marítima. Neste 

sentido não há razões para integrar em PDM o teor do mesmo. 

 

INTEGRAÇÃO 

Não tem âmbito no PDM atendendo às competências municipais. 

 

NORMA: Artigo 67.º Âmbito e objectivos 

1 - Os espaços urbanos, urbanizáveis e turísticos integrados no POOC correspondem exclusivamente a áreas urbanas, urbanizáveis, 

industriais e turísticas como tal delimitadas em planos directores municipais e que abrangem o domínio público marítimo. 

2 - Os condicionamentos estabelecidos para os espaços urbanos, urbanizáveis e turísticos têm como objectivo compatibilizar a 

ocupação urbana e turística com a salvaguarda e valorização da orla costeira. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma remete para o PDM e visa um objetivo já previsto no PDM2G, pelo que não será integrada no PDM. 
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INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 68.º Construções 

Nos espaços urbanos, urbanizáveis e turísticos integrados no POOC, na ausência de planos subsectoriais, planos de urbanização e 

planos de pormenor, só é permitida a realização das seguintes obras, desde que se encontre assegurada a estabilidade e preservação 

dos sistemas costeiros: 

a) Obras de reconstrução, de remodelação ou de conservação; 

b) Obras de ampliação em espaço urbano ou turístico consolidado, desde que a altura máxima da fachada e a altura total do edifício 

não ultrapassem as respectivas alturas dominantes no conjunto edificado em que se integra — moda das alturas; 

c) Obras de ampliação em edifícios localizados fora dos espaços urbanos ou turísticos consolidados, desde que a altura máxima da 

fachada não ultrapasse os 6,5 m e a superfície de pavimento não ultrapasse 10% da superfície de pavimento existente; 

d) Obras de construção se integradas em conjuntos de edificações existentes e desde que a altura total do edifício não ultrapasse a 

altura dominante do conjunto e não tenha uma extensão superior a 20 m; 

e) Arranjos de espaços públicos, desde que decorrentes de projectos aprovados pela entidade com jurisdição no domínio público 

marítimo. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma não tem aplicação no território municipal uma vez que não existe solo urbano (urbanizável ou 

turístico) integrado no POOC que não esteja disciplinado por plano de pormenor ou comprometido com 

compromisso urbanístico válido. Ainda assim, por indicação expressa da entidade de tutela1, as restrições à 

edificabilidade definidas neste artigo devem integrar, de forma adaptada, o PDM2G, como complemento às 

definidas no DPM, quando não existir plano de pormenor ou plano de urbanização. 

 

 

INTEGRAÇÃO 

Serão integradas no PDM2G as restrições à edificabilidade aqui definidas, como complemento das definidas no 

DPM (leia-se margem). 

 

NORMA: Artigo 69.º Elaboração de planos 

1 - A elaboração de planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território e de operações de loteamento e o licenciamento de 

instalações não sujeitas a operações de loteamento que abranjam espaços urbanos, urbanizáveis e turísticos deverá obedecer às 

seguintes regras: 

a) Conformidade com as regras do POOC nas áreas onde se verifique sobreposição; 

b) Integração paisagística das ocupações urbanas e turísticas previstas, nomeadamente no que respeita à volumetria edificada. 

2 - De acordo com o disposto no número anterior, os planos e operações aí previstos: 

a) Não poderão densificar a ocupação nas áreas abrangidas pelo DPM, salvo nas situações mencionadas no artigo 68.º; 

b) A altura máxima que fixem não poderá exceder dois pisos ou 6,5 m de altura de fachada, excepto relativamente a: 

                                                 
1 Nas reuniões de concertação setorial de 28 de março e de 28 de junho de 2017. 
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b1) Espaços urbanos onde a altura dominante no conjunto edificado em que se integra seja superior; 

b2) Estabelecimentos e iniciativas, projectos ou actividades declarados de interesse para o turismo, como tal qualificados nos termos 

da legislação em vigor, que poderão atingir 8 m; 

c) Terão de garantir a segurança das áreas a ocupar relativamente a arribas e respectivas faixas de risco e protecção; 

d) Assegurarão a capacidade de estacionamento fora das áreas abrangidas pelo domínio público marítimo, nomeadamente quanto à 

utilização das praias urbanas e não urbanas com uso intensivo resultante das ocupações urbanas e turísticas existentes e propostas; 

e) Terão de prever infra-estruturas de saneamento básico que garantam a defesa da orla costeira. 

3 - Os planos municipais de ordenamento do território e as operações de loteamento poderão definir áreas e equipamentos de apoio ao 

uso balnear quando os serviços e equipamentos admitidos pela classificação da respectiva praia não possam ser implantados na área 

abrangida pelo domínio público marítimo, devendo nestes casos ser seguidas as regras estabelecidas no presente Regulamento, 

nomeadamente quanto a características construtivas, volumetria e funções. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma é, antes de mais, um claro exemplo de norma nula nos termos do n.º 6 do artigo 44.º do RJIGT na 

medida em que determina regras de edificabilidade (designadamente volumétrica) a aplicar em solo urbano a 

todas as operações urbanísticas. 

De qualquer forma vamos proceder a uma análise de pormenor às suas normas: 

Relativamente à alínea a) do número 1, considerando que o POOC, na sua versão de programa da orla 

costeira, deixará de incluir normas com incidência territorial urbanística vinculativas dos particulares, esta norma 

deixa de ter razão de ser. 

Relativamente à alínea b) do número 1 o seu teor é uma preocupação transversal do PDM, estando prevista 

nas disposições gerais do mesmo. 

Relativamente à alínea a) do número 2 a áreas abrangidas pelo DPM correspondem na sua globalidade a solo 

urbano consolidado, pelo que “densificação” só poderá ocorrer por via da volumetria. Neste sentido, esta alínea 

duplica com o teor da alínea seguinte. 

Relativamente à alínea b) do número 2 se atendermos a que as edificações existentes em DPM, no caso 

concreto do concelho de Silves, se localizam todas em perímetro urbano, cabendo assim na exceção prevista 

na subalínea b1), não há necessidade de introduzir uma norma desta natureza que na realidade apenas se 

limita a reproduzir o teor do RGEU no que concerne à volumetria das edificações localizadas em solo urbano 

consolidado. 

Relativamente à alínea c) do número 2 o seu teor é referente à segurança em área de arribas. Ora esta norma 

é desnecessária na medida em que o PDM adota as faixas de proteção das arribas como um limite ao regime 

de uso e, por isso, como condicionante ao regime de edificabilidade definido. Esta norma traduz-se assim numa 

duplicação. 

Relativamente à alínea d) do número 2 e na sequência do esclarecimento com a tutela, optou-se por não 

integrar o teor desta alínea. 

Relativamente à alínea e) do número 2 o PDM determina a obrigatoriedade de todas as intervenções urbanas 
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procederem à correspondente ligação às redes de infraestruturas, pelo que a defesa da orla costeira está 

assegurada. 

Relativamente ao número 3 o seu teor não se aplica ao território municipal uma vez que as áreas e 

equipamentos de apoio ao uso balnear previstos já se encontram implantados na área abrangida pelo domínio 

público marítimo. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 70.º Conceito e âmbito 

1 - As unidades operativas de planeamento e gestão (UOP) correspondem a unidades territoriais que podem integrar mais de uma 

classe de espaço e que, pelas suas características próprias, sejam elas do meio físico ou dos usos a que estão sujeitas, se 

individualizam em relação à generalidade da orla costeira. 

2 - As UOP constituem unidades indicativas para a elaboração de estudos e projectos específicos ou para a aplicação de medidas de 

gestão integradas. 

3 - As UOP, assinaladas na planta de síntese, são as seguintes: (…) 

j) UOP 10: Praia Grande; (…). 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como referido a propósito do teor do artigo 8.º do POOC, as normas referentes às UOPG não serão 

integradas no plano. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma (e a correspondente representação cartográfica) não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 80.º UOP 10: Praia Grande 

1 - A UOP da Praia Grande abrange a extensão de praia e dunas litorais contíguas compreendidas entre a foz da ribeira de Alcantarilha, 

a poente, e a foz da ribeira de Espiche, a nascente, é contígua à UOP 2 do Plano Director do Concelho de Silves com a qual se deve 

articular, podendo, no âmbito do plano de pormenor a realizar, ser redefinido o limite da zona natural de enquadramento, devendo para o 

efeito ser tido em conta o disposto no número seguinte. 

2 - Esta UOP deve ser objecto de um projecto específico que defina o tratamento e utilização do espaço tendo em vista a preservação 

dos sistemas naturais em presença, de acordo com as regras deste Regulamento e com o programa de intervenções referente à zona. 

 

APRECIAÇÃO 

Tal como referido a propósito do teor do artigo 8.º do POOC, as normas referentes às UOPG não serão 

integradas no plano. 

 

INTEGRAÇÃO 
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O teor desta norma (e a corresponde representação cartográfica) não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 83.º Conceito 

Os projectos de intervenção na orla costeira são da iniciativa da entidade com jurisdição nos terrenos do domínio público marítimo, 

destinados à concretização das orientações gerais do POOC, abrangendo áreas litorais que requerem um estudo detalhado com vista a 

garantir condições, infra-estruturas e equipamentos adequados aos usos e actividades previstos ou a requalificação paisagística e 

ambiental de praias ou outros troços da orla costeira. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma não tem incidência urbanística, é referente à entidade com jurisdição no DPM e não à Câmara de 

Silves. Neste sentido não será integrada no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 84.º Objectivos gerais 

A elaboração, aprovação e execução dos projectos de intervenção na orla costeira são operadas por forma a garantir a prossecução 

dos seguintes objectivos: 

a) Aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes; 

b) Desenvolvimento e pormenorização das regras e princípios de ordenamento, salvaguarda e valorização do património natural e 

cultural explicitados no POOC e, designadamente, das unidades operativas de planeamento e gestão (UOP); 

c) Articulação com planos, programas e projectos de âmbito local, regional e nacional; 

d) Enquadramento da elaboração de planos de actividade da entidade com jurisdição sobre os terrenos do DPM e, nomeadamente, do 

programa geral de execução do POOC. 

 

 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma é referente a projetos de intervenção na orla costeira, da responsabilidade da entidade com 

jurisdição no DPM e não à Câmara de Silves. Neste sentido não será integrada no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 85.º Âmbito 

1 - Os projectos de intervenção abrangem áreas costeiras incluídas no DPM. 

2 - A elaboração dos projectos deverá ser precedida pela delimitação da sua área de intervenção com excepção das áreas costeiras 

integradas em UOP que se encontram já delimitadas na planta síntese, devendo, em qualquer caso, ser dado conhecimento às câmaras 

municipais por eles abrangidas e à respectiva comissão de coordenação regional. 
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APRECIAÇÃO 

Esta norma é referente a projetos de intervenção na orla costeira, da responsabilidade da entidade com 

jurisdição no DPM e não à Câmara de Silves. Neste sentido não será integrada no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 86.º Licenciamento de apoios de praia e equipamentos 

1 - A renovação das licenças a que se refere o n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de Setembro, com a redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de Agosto, a ocorrer pelo prazo máximo de dois anos, implica a prévia apresentação pelos 

interessados de peças escritas e desenhadas que esclareçam pormenorizadamente a situação actual da ocupação. 

2 - A licença a emitir nos termos do número anterior, pelo prazo máximo de dois anos, indicará quais as obras a que o seu titular fica 

obrigado a realizar para cumprimento do disposto no POOC, bem como o prazo para a realização das mesmas. 

3 - Com excepção da licença a que se referem os n.ºs 1 e 2, o licenciamento de todas as instalações destinadas a apoios de praia ou a 

equipamentos implica a prévia aprovação dos respectivos projectos, que deverão cumprir com o disposto nos artigos 87.º e 88.º. 

 

APRECIAÇÃO 

Os números 1 e 2 desta norma são referentes à licença para exploração dos apoios de praia e equipamentos, 

logo a ser emitidas pela entidade tutela. 

O número 3 é referente ao licenciamento de todas as instalações, contudo determina a obrigatoriedade da 

prévia aprovação dos projetos. Ora esta matéria não é referente ao Município já que se reporta ao momento da 

“candidatura” para a obtenção da licença. Assim consideramos que o teor desta norma não deverá ser 

integrado em PDM. 

 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 87.º Conteúdo dos projectos 

1 - Os projectos deverão conter todos os elementos técnicos que permitam verificar a conformidade com o POOC no respeitante às 

características construtivas, estéticas e das instalações técnicas, assim como da sua implantação no local e relação com os acessos. 

2 - Sempre que a entidade licenciadora considerar justificável, poderá exigir o projecto de enquadramento e arranjo paisagístico da área 

envolvente das instalações. 

3 - Os projectos de infra-estruturas de tratamento e drenagem de esgotos, quando não seja exigível a ligação à rede pública, deverão 

observar o disposto no anexo IV ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante. 

4 - A entidade licenciadora poderá indeferir os projectos que considerar não apresentarem qualidade estética ou adequada integração 

paisagística. 

5 - Os projectos das instalações localizadas em zonas de risco deverão incluir estudo específico sobre as condições de segurança da 

arriba ou das intervenções necessárias à sua estabilização de acordo com o artigo 9.o 
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APRECIAÇÃO 

Tal como os artigos 47.º a 54.º e 59.º, esta norma determina os critérios para a instalação dos apoios e 

equipamentos nas praias. Considerando que a responsabilidade neste processo é da administração central e 

que os apoios e equipamentos de praia do concelho de Silves se encontram todos edificados e em 

funcionamento, considera-se que estas normas deverão ser assumidas como normas de gestão e daí 

integradas em programa especial. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 88.º Responsabilidade pelos projectos 

Os projectos de instalações e respectivas infra-estruturas deverão ser realizados por técnicos qualificados para o efeito nos termos da 

legislação em vigor. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma ao remeter para o cumprimento da lei geral, não será integrada no PDM, por uma questão de 

coerência interna para com as opções do plano. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 89.º Âmbito e conteúdo 

1 - Constituem elementos complementares do POOC as fichas de intervenção nas praias dos tipos I, II e III, as quais definem as 

características actuais e as pretendidas para as praias equipadas. 

2 - As fichas de intervenção indicam, para as áreas de praia definidas no POOC, o tipo de apoios de praia a instalar e a sua distribuição, 

os equipamentos existentes susceptíveis de serem mantidos, assim como acessos rodoviários e pedonais, e necessidades estimadas de 

estacionamento. 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma refere-se às fichas de praia, elementos com pormenor e escala incompatível com o PDM e que se 

referem aos usos admitidos nas praias, território este onde o Município não tem competência. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 90.º Regime 

1 - As fichas de intervenção têm carácter programático e indicativo. 
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2 - As fichas de intervenção poderão ser alteradas pela entidade licenciadora, nomeadamente para aplicação de projectos de 

intervenção na orla costeira, desde que cumpram os condicionamentos definidos nas fichas normativas, bem como as condições 

estabelecidas no presente Regulamento. 

 

APRECIAÇÃO 

O grau de pormenor e a escala do conteúdo destas fichas não é compatível com o PDM. Esta norma refere-se 

ainda à própria dinâmica e interpretação do POOC, pelo que não deverá ser integrado no PDM. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

NORMA: Artigo 91.º Direitos adquiridos 

As disposições constantes do POOC não põem em causa direitos adquiridos à data da sua entrada em vigor. 

 

APRECIAÇÃO 

O teor desta norma já está integrado no PDM2G por via do conceito de “preexistência”. 

 

INTEGRAÇÃO 

Esta norma já está integrada no PDM2G. 

 

NORMA: Artigo 92.º Revisão do POOC 

O POOC deverá ser revisto dentro do prazo de 10 anos sobre a data da sua entrada em vigor. 

 

 

 

APRECIAÇÃO 

Esta norma é referente ao plano em si, pelo que não será integrada no plano. 

 

INTEGRAÇÃO 

O teor desta norma não será integrado no PDM de Silves. 

 

 

 

XIII.6.5. A ARTICULAÇÃO COM A ESTRUTURA DO PDM2G 

 

 

Tal como resulta do exposto, foram identificados alguns conteúdos que o PDM vai integrar [e/ou já 

integra] que salvaguardam as disposições previstas nos Planos Especiais. Faz-se agora uma análise, 
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do ponto de vista da sistemática do PDM, onde se clarifica de que forma (como, onde e o quê) serão 

integrados os referidos conteúdos. Para tal desdobra-se a análise em função da matéria: 

 

a) Objetivos; 

b) Conceitos; 

c) Servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

d) Limites ao regime de uso; 

e) Estrutura ecológica municipal; 

f) Regime de uso; 

g) Rede viária e circulação; 

h) Outras matérias. 

 

 

XIII.6.5.1. OBJETIVOS 

 

O PDM, tendo por base a estratégia municipal definida, concretamente o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Silves (PEDS), estabelece, no seu capítulo VIII.1, a estratégia para o ordenamento 

e desenvolvimento do concelho de Silves, procedendo à sua desagregação em princípios, desafios, 

vetores de ação, objetivos estratégicos, objetivos operacionais e ações. Acresce ainda que, numa 

perspetiva mais global, o PDM integra no seu regulamento (artigo 2.º) a estratégia e os objetivos 

definidos. É neste quadro que se procedeu à integração dos objetivos dos PEOT. 

Desta análise constata-se a coincidência entre um número significativo dos objetivos definidos nos 

POAAP e a estratégia do PDM, concretamente no que concerne aos vetores 2 (aproveitamento, 

valorização e salvaguarda dos recursos e património) e 3 (ordenamento do território e qualificação do 

espaço) do PDM. Veja-se análise seguinte. 

 

Objetivos do POAO 

Para além dos objectivos gerais dos planos especiais de ordenamento do território, o POAO tem por objectivos específicos: 

a) Salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, definindo regras de utilização do plano de água e da 

zona envolvente da albufeira; 

b) Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objecto de plano, numa perspectiva dinâmica e interligada; 

c) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos quer do ponto de vista do 

ordenamento do território; 

d) Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira; 
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e) Compatibilizar os diferentes usos e actividades existentes e ou a serem criados, com a protecção e valorização ambiental e finalidades principais 

da albufeira; 

f) Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para actividades secundárias, prevendo as 

compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano de água e as margens da albufeira; 

g) Recuperar a qualidade da água da albufeira, visando, designadamente, garantir o abastecimento público à população; 

h) Garantir a articulação com o Sistema de Gestão Ambiental do Empreendimento de Odelouca e respectivas medidas de minimização e de 

compensação de impactes; 

i) Garantir a articulação com os objectivos tipificados para o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. 

Apreciação 

De entre os objetivos definidos destacamos os das alíneas a)1, d), e) e f), ficando os restantes fora do domínio do PDM 

(porque referentes ao plano de água) ou de natureza genérica (e.g. relativos à articulação com os demais IGT). 

Os objetivos das alíneas a), e) e f) têm uma componente de valorização dos recursos naturais (particularmente dos 

recursos hídricos, pelo que serão integrados no vetor 2. Por sua vez as alíneas b) e d) incidem sobre a componente da 

ocupação os solo, concretamente do ordenamento dos usos admitidos, pelo que serão integradas no vetor 3. 

Integração 

Os objetivos previstos a integrar no vetor 2 correspondem, no caso da alínea a) ao objetivo estratégico 1 

(salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais), objetivo operacional 1 

(garantir a proteção, conservação e valorização dos recursos naturais e patrimoniais; no caso das alíneas e) e f) 

correspondem ao objetivo estratégico 2 (fomentar a sustentabilidade dos recursos), concretamente ao objetivo 

operacional 2 (desenvolver complementaridade e sinergias entre os valores naturais, paisagem, património e as 

atividades económicas). 

Os objetivos previstos a integrar no vetor 3 encontram correspondência com o objetivo estratégico 2 (promover 

um desenvolvimento policêntrico com reforço das centralidades e respeito pela diversidade, identidade e 

coesão territorial), concretamente ao objetivo operacional 2 (regular o povoamento em solo rural contrariando a 

edificação dispersa, reforçando a identidade local e promovendo a coesão territorial). 

 

Objetivos do POAFA 

Para além dos objectivos gerais dos planos especiais do ordenamento do território, o POAFA tem por objectivos específicos: 

a) Salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial os hídricos, definindo regras de utilização do plano de água e da zona 

envolvente da albufeira; 

b) Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objecto de plano, numa perspectiva dinâmica e interligada; 

c) Garantir uma adequada gestão dos usos principais admissíveis na albufeira; 

d) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos quer do ponto de vista do 

ordenamento do território; 

e) Garantir o respeito pelo cumprimento das normas de qualidade da água legalmente previstas; 

f) Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e nacional, existentes ou em curso; 

g) Estabelecer uma estratégia de actuação, enquadrada numa política de gestão de recursos naturais; 

h) Compatibilizar a protecção e valorização ambiental e finalidades principais da albufeira com os diferentes usos e actividades existentes e ou a 

                                                 
1 Decorrente da concertação com a entidade de tutela, do teor deste objetivo só será integrada a primeira parte, concretamente 
“Salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais”. 
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serem criados; 

i) Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para actividades secundárias, prevendo as 

compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano de água e as margens da albufeira; 

j) Recuperar a qualidade da água da albufeira, visando, designadamente, garantir o abastecimento público aos concelhos que integram o sistema de 

abastecimento do Barlavento Algarvio; 

l) Enquadrar e disciplinar os usos turísticos/recreativos da zona de protecção e do plano de água; 

m) Estabelecer as condições para a construção, reconstrução, alteração, ampliação, alteração ou conservação de imóveis na área de intervenção do 

Plano. 

Apreciação 

De entre os objetivos definidos destacamos os das alíneas a), h) e l), ficando os restantes fora do domínio do PDM (porque 

referentes ao plano de água) ou de natureza genérica (e.g. relativos à articulação com os demais IGT). 

Os objetivos das alíneas a) e h) têm uma componente de valorização dos recursos naturais (particularmente dos recursos 

hídricos, pelo que serão integrados no vetor 2. Por sua vez a alínea l) incide sobre a componente da ocupação os solo, 

concretamente do ordenamento dos usos admitidos, pelo que serão integradas no vetor 3. 

Integração 

Os objetivos previstos a integrar no vetor 2 correspondem, no caso da alínea a) ao objetivo estratégico 1 

(salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais), objetivo operacional 1 

(garantir a proteção, conservação e valorização dos recursos naturais e patrimoniais; no caso da alínea h) 

corresponde ao objetivo estratégico 2 (fomentar a sustentabilidade dos recursos), concretamente ao objetivo 

operacional 2 (desenvolver complementaridade e sinergias entre os valores naturais, paisagem, património e as 

atividades económicas). 

O objetivo previsto a integrar no vetor 3 encontra correspondência com o objetivo estratégico 2 (promover um 

desenvolvimento policêntrico com reforço das centralidades e respeito pela diversidade, identidade e coesão 

territorial), concretamente ao objetivo operacional 2 (regular o povoamento em solo rural contrariando a 

edificação dispersa, reforçando a identidade local e promovendo a coesão territorial). 

 

Objetivos do POOC 

O POOC estabelece as condições de ocupação, uso e transformação dos solos sobre que incide, visando a prossecução dos seguintes 

objetivos: 

a) Ordenar os diferentes usos e atividades específicos da orla costeira; 

b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear; 

c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos; 

d) Defender e preservar a natureza; 

e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural. 

Apreciação 

De entre os objetivos definidos destacamos os das alíneas a), d) e e), ficando os restantes fora do domínio do PDM 

(porque referentes à praia). 

Os objetivos das alíneas a), d) e e) têm uma componente de valorização dos recursos naturais pelo que serão integrados 
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no vetor 2 da estratégia do PDM. 

Integração 

Os objetivos previstos a integrar no vetor 2 correspondem ao objetivo estratégico 1 (salvaguarda e manutenção 

em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais), objetivo operacional 1 (garantir a proteção, 

conservação e valorização dos recursos naturais e patrimoniais. 

 

 

XIII.6.5.2. CONCEITOS 

 

O PDM integra um anexo (anexo 1) onde sistematizam todos os conceitos necessários à compreensão 

e operacionalização do plano. Do mesmo modo o regulamento do PDM (artigo 3.º) integra em anexo os 

referidos conceitos (anexo V). É neste quadro que se procederá à integração, no PDM, dos seguintes 

conceitos: 

a) Nível de pleno armazenamento (NPA) - a cota máxima a que pode realizar-se o armazenamento de 

água na albufeira que, no caso de albufeira de Odelouca, corresponde à cota de 100,5 m, na albufeira 

do Funcho, corresponde à cota de 96 m e na albufeira do e Arade corresponde à cota de 61 m; 

b) Zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira - a faixa 

delimitada a montante da barragem, no plano de água, definida com o objetivo de salvaguardar a 

integridade da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira, assim como a tomada 

de água do túnel de Odelouca-Funcho, no caso da barragem de Odelouca e garantir a segurança de 

pessoas e bens. Compreende uma faixa de 200 m de raio para a barragem do Funcho (em betão) e de 

250 m para a barragem do Arade (de aterro); 

c) Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira - a faixa 

delimitada a jusante da barragem, na zona terrestre de proteção, definida com o objetivo de 

salvaguardar a integridade da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira e 

garantir a segurança de pessoas e bens; 

d) Zona reservada da albufeira - corresponde a uma faixa marginal à albufeira, integrada na zona de 

proteção da albufeira, com uma largura máxima de 50 m contada horizontalmente a partir da linha do 

NPA; 

e) Zona terrestre de proteção - corresponde a uma faixa terrestre de proteção à albufeira, com uma 

largura máxima de 500 m, medida na horizontal, a partir da linha do NPA; 

f) Altura dominante dos edifícios – moda da altura das construções que se verifica nos conjuntos 

edificados (frente edificada paralela à costa, quarteirão ou malha urbana homogénea); 

g) Apoios de praia que se subdividem em: 
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i. Apoio de praia completo - núcleo de funções e serviços infraestruturados que integra 

vestiários, balneários, instalações sanitárias, posto de socorros, comunicações de emergência, 

informação, limpeza de praia, recolha de lixo e assistência e salvamento a banhistas, quando 

este serviço não se encontre já devidamente assegurado; complementarmente pode assegurar 

outras funções e serviços, nomeadamente comerciais, à exceção de restaurantes e outros 

estabelecimentos de restauração e de bebidas; 

ii. Apoio de praia mínimo - núcleo de funções e serviços não infraestruturados que integra posto 

de socorros, comunicações de emergência, informação, limpeza de praia, recolha de lixo e 

assistência e salvamento a banhistas, quando este serviço não se encontre já devidamente 

assegurado; complementarmente, pode assegurar outras funções e serviços, nomeadamente 

comerciais, desde que não requeiram qualquer tipo de infraestrutura; 

iii. Apoios balneares - conjunto de instalações, no areal, amovíveis, destinadas a proporcionar 

maior conforto na utilização da praia, nomeadamente, barracas e toldos para banhos, 

chapéus-de-sol e passadeiras para peões e arrecadação de material, integrando o serviço de 

assistência e salvamento a banhistas, podendo complementarmente associar venda de 

gelados e alimentos embalados pré-confecionados; 

iv. Apoios recreativos - conjunto de instalações amovíveis destinadas à prática desportiva e 

lúdica dos utentes da praia, incluindo, nomeadamente, pranchas flutuadoras, instalações para 

desportos náuticos e diversões aquáticas, instalações para pequenos jogos de ar livre e 

recreio infantil; 

v. Instalações piscatórias - conjunto de instalações amovíveis destinadas a garantir condições 

de funcionamento e desenvolvimento da atividade da pesca, designadamente barracas para 

abrigo de embarcações, seus utensílios e apetrechos de pesca; 

h) Apoio de recreio náutico - área costeira com infraestruturas simples de apoio a modalidades 

específicas de desporto náutico, podendo servir a navegação local com comprimento até 6 m; 

i) Areal - zona de fraco declive, contígua à LMPMAVE, constituída por depósitos de materiais soltos, tais 

como areias e calhaus, sem ou com pouca vegetação, e formada pela ação das águas, ventos e outras 

causas naturais e ou artificiais; 

j) Arriba - vertente costeira abrupta ou com declive forte, em regra talhada em rochas coerentes pela 

ação conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, continentais e biológicos. 
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XIII.6.5.3. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 

PÚBLICA 

 

O PDM sistematiza no seu capítulo IX.2 “Condicionantes ao uso do solo no concelho de Silves. As 

servidões e restrições de utilidade pública” toda a informação necessária para a interpretação das 

diferentes servidões e restrições com expressão no território municipal. Estas condicionantes 

encontram depois representação cartográfica1 nas plantas de condicionantes “Recursos Naturais” e 

“Riscos, património e infraestruturas” e “Perigosidade e áreas percorridas por incêndios rurais”. No 

caso concreto, as servidões específicas das albufeiras e do domínio hídrico estão representadas na 

planta dos “Recursos Naturais”. Esta informação encontra ainda reflexo no regulamento do PDM. 

Assim, estão integradas no PDM de Silves, como servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública das albufeiras de água pública: 

a) Albufeira classificada, 

b) Zona reservada da albufeira, 

c) Zona de Proteção da Barragem e dos Órgãos de Segurança e Utilização da Albufeira, 

d) Zona de Respeito da Barragem e dos Órgãos de Segurança e Utilização da Albufeira. 

 

Esta integração apresenta relação com as disposições dos artigos 7.º, 19.º e 31.º do POAFA e 7.º e 

22.º do POAO, assim como de referências pontuais aos mesmos que surgem em ambos os 

regulamentos (veja-se o quadro seguinte). 

 

Referência no POAAP Integração em PDM 

POAFA, artigo 7.º, n.os 1 e 

2 

Este conteúdo corresponde ao conceito de “Zona de Proteção da Barragem e dos Órgãos 

de Segurança e Utilização da Albufeira”, pelo que será integrado como conceito. 

POAFA, artigo 19.º, n.os 1, 

2 e 3 

O conteúdo dos n.os 1 e 2 corresponde ao conceito de “Zona de Respeito da Barragem e 

dos Órgãos de Segurança e Utilização da Albufeira”, pelo que será integrado como conceito. 

O teor do n.º 3, com carater non aedificandi, será integrado no regulamento do PDM. 

POAFA, artigo 23.º, n.º 6a 

É referente à localização de equipamentos e infraestruturas de apoio às atividades turísticas 

e recreativas na zona reservada. Atendendo a que esta constitui uma condicionante, o seu 

teor será integrado no relatório de condicionantes e no regulamento. 

POAFA, artigo 31.º 
O teor integral deste artigo, referente à zona reservada, deverá ser integrado (de forma 

articulada com o artigo 22.º do POAO) em PDM, concretamente no relatório de 

                                                 
1 Sempre que tal seja possível. 
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condicionantes e no regulamento (para além da respetiva representação cartográfica). 

POAFA, artigo 35.º, n.º 1a 

e 2 

É referente à criação de novas vias de acesso e estacionamentos na zona reservada pelo 

que o seu teor será integrado no relatório de condicionantes e no regulamento. 

  

POAO, artigo 7.º, n.º 1 
Este conteúdo corresponde ao conceito de “Zona de Proteção da Barragem e dos Órgãos 

de Segurança e Utilização da Albufeira”, pelo que será integrado como conceito. 

POAO, artigo 13.º, n.º 1 
Este conteúdo corresponde ao conceito de “Zona de Respeito da Barragem e dos Órgãos 

de Segurança e Utilização da Albufeira”, pelo que será integrado como conceito. 

POAO, artigo 22.º, n.o 1, 

alíneas a) a e), j), m), n) e 

n.º 2 

O teor com incidência urbanística deste artigo, referente à zona reservada, deverá ser 

integrado (de forma articulada com o artigo 31.º do POAFA) em PDM, concretamente no 

relatório de condicionantes e no regulamento (para além da respetiva representação 

cartográfica). 

POAO, artigo 30.º, n.º 1a e 

n.º 2 

É referente à criação de novas vias de acesso e estacionamentos na zona reservada pelo 

que o seu teor será integrado no relatório de condicionantes e no regulamento. 

 

Visando uma integração articulada destas diferentes referências propõe-se a seguinte redação: 

 

A redação que se propõe é a seguinte: 

 

Artigo 11.º Albufeiras de Águas Públicas 

 

1 - As albufeiras de águas públicas do Funcho e do Arade integram as seguintes servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública: 

a) Zona de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras, que 

corresponde, no plano de água, à área da albufeira, que compreende uma faixa de 200 metros de 

raio, para a barragem do Funcho (em betão) e de 250 metros, para a barragem do Arade (de 

aterro), com as restrições devidamente definidas no plano especial; 

b) Zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras, que 

corresponde, na zona de proteção da albufeira, à área terrestre adjacente à barragem e aos órgãos 

de segurança, integrando uma zona de respeito com uma faixa de 200 metros de raio, para a 

barragem do Funcho e de 250 metros para a barragem do Arade, sendo interditas quaisquer obras 

de construção com caráter permanente, salvo as que decorram do funcionamento do 

empreendimento hidráulico; 

c) Zona reservada da albufeira, que corresponde à faixa marginal à albufeira, com uma largura 

máxima de 50 metros, medida na horizontal, a partir do nível de pleno armazenamento (NPA), 

sendo interdita a realização de novas construções e vedações que possam impedir o livre acesso à 

margem, com exceção para: 
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i. Equipamentos e infraestruturas de apoio às atividades secundárias, previstas no 

plano especial; 

ii. Obras de alteração ou de conservação de construções existentes; 

iii. Obras de alteração ou de conservação de construções existentes, isoladas ou em 

núcleo, que possam vir a ser destinadas a turismo no espaço rural ou a turismo de 

habitação; 

iv. Obras de ampliação de edificações existentes não expropriadas, desde que se 

verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

1) A edificação existente se encontre localizada acima do nível de máxima 

cheia (NMC); 

2) A operação urbanística seja efetuada para garantir as condições mínimas de 

habitabilidade; 

3) A área máxima de construção não exceda os 100 m2, a ampliação não 

exceda 50% da área construída e não ocupe, em relação à albufeira, 

terrenos mais avançados do que a edificação existente. 

2 - As construções permitidas na zona reservada das albufeiras de águas públicas do Funcho e do Arade 

devem observar cumulativamente as seguintes condições: 

a) Garantir um correto enquadramento paisagístico; 

b) Não contribuir para o aumento da suscetibilidade à erosão; 

c) Dignificar as características arquitetónicas e construtivas existentes; 

d) Não ultrapassar a altura máxima de um piso; 

e) Obter autorização ou parecer favorável da entidade da tutela materialmente competente. 

3 - Na zona reservada das albufeiras do Funcho e do Arade é ainda interdita a abertura de novos acessos 

viários, a construção de parques de estacionamento ou a alteração dos existentes, com exceção para a 

construção de caminhos de peões destinados ao apoio às atividades náuticas e ao recreio balnear, desde que 

sejam construídos com pavimentos permeáveis. 

4 - A albufeira de águas públicas de Odelouca integra as seguintes servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública: 

a) Zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira, como uma 

faixa de 150 metros, medidos a partir do nível de pleno armazenamento (NPA) da albufeira, delimitada 

a montante da barragem, no plano de água; 

b) Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira, delimitada a 

jusante da barragem, na zona terrestre de proteção; 

c) Zona reservada da albufeira, correspondente à faixa, medida na horizontal, com a largura de 50 metros 

contados do nível de pleno armazenamento (NPA), onde as restrições com incidência urbanística 
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correspondem à interdição das seguintes iniciativas: 

i. Realização de obras de edificação, incluindo quaisquer obras de construção ou de ampliação, 

exceto as destinadas a infraestruturas de apoio à utilização da albufeira; 

ii. Rejeição de efluentes de qualquer natureza no solo, mesmo tratados; 

iii. Realização de operações de loteamento e obras de urbanização; 

iv. Instalação ou ampliação de estabelecimentos de aquicultura; 

v. Instalação de vedações, com exceção daquelas que constituam a única alternativa viável à 

proteção e segurança de pessoas e bens, sem prejuízo do dever de garantir o acesso à 

albufeira e circulação em torno da mesma; 

vi. Atividades de prospeção, pesquisa e exploração de massas minerais; 

vii. Abertura de novas vias de acesso e o assentamento de condutas destinadas a conduzir os 

efluentes para a albufeira, com exceção para a construção de caminhos de peões destinados 

a servir as zonas de apoio ao plano de água desde que observem as seguintes 

especificações: 

1) Não constituam obstáculo à drenagem e infiltração das águas; 

2) Sejam construídos com pavimentos permeáveis; 

3) Não impliquem movimentos de terra significativos; 

4) Não contrariem o disposto nos regimes jurídicos da Reserva Ecológica Nacional e da 

Reserva Agrícola Nacional. 

viii. Instalação ou ampliação de campos de golfe; 

ix. Construção de parques de estacionamento ou a alteração dos existentes. 

Observações relativamente às opções 

Procedeu-se à fusão das diferentes referências à zona reservada existente em cada um dos planos especiais. Neste 

sentido, atendendo à descoincidência de restrições em cada um dos planos, optou-se por integrar as mesmas de forma 

desagregada. 

 

 

Relativamente ao POOC, será acrescentado o conteúdo referente ao domínio público marítimo 

(artigo 6.º e restrições à edificabilidade definidas no artigo 68.º), no relatório de condicionantes e no 

regulamento assumindo a redação que a seguir se apresenta. 

 

A redação que se propõe é a seguinte: 

 

Artigo 10.º Domínio Hídrico 
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1 - Nos leitos dos cursos de água que integram o domínio hídrico, para além das disposições legais aplicáveis, 

devem ainda observar-se as seguintes regras: 

a) Não é permitida a sua canalização nem regularização, salvo entendimento contrário por parte da 

entidade da tutela materialmente competente; 

b) Deve promover-se a reabilitação e garantir a permeabilidade das linhas de drenagem natural que 

influenciam diretamente a zona inundável.  

2 - Na margem de 50 metros do domínio hídrico, abrangida pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira - 

Burgau/Vilamoura, são interditas as seguintes ações:  

a) Instalação de estações de tratamento de águas residuais; 

b) Instalação de campos de golfe e áreas sujeitas a regas intensivas; 

c) Realização de novas operações urbanísticas, com exceção de: 

i. Edifícios associados a apoios de praia e equipamentos, nos termos em que se encontra previsto 

no plano especial; 

ii. Edifícios integrados em espaços urbanos ou turísticos, abrangidos por planos territoriais de âmbito 

municipal de escala superior; 

iii. Estabelecimentos de restauração e de bebidas integrados em perímetro urbano, nos termos do 

estabelecido no plano especial; 

iv. Equipamentos recreativos e desportivos de ar livre, nos termos do que se encontra previsto no 

plano especial; 

v. Apoios recreativos nos termos e nas condições do plano especial; 

vi. Instalação de meios de captação de águas ou de rejeição de efluentes para estabelecimentos de 

aquicultura e conexos; 

vii. Intervenções de remodelação, conservação ou de reconstrução de edifícios legalmente existentes, 

desde que não envolvam a ampliação dos mesmos; 

viii. Intervenções de reparação ou beneficiação de acessos existentes a edifícios legalmente existentes ou 

a prédios particulares situados no domínio público marítimo. 

3 - No caso de solos urbanos localizados fora da área de intervenção de planos territoriais de âmbito municipal 

de escala superior, mas incluídos na margem de 50 metros do domínio hídrico abrangida pelo Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Burgau/Vilamoura, só é permitida a realização das seguintes obras, desde que 

se encontre assegurada a estabilidade e preservação dos sistemas costeiros:  

a) Obras de reconstrução, remodelação ou de conservação; 

b) Obras de ampliação em espaço urbano ou turístico consolidado, desde que a altura máxima da 

fachada e a altura total do edifício não ultrapassem as respetivas alturas dominantes no conjunto 

edificado em que se integra - moda das alturas; 
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c) Obras de ampliação em edifícios localizados fora dos espaços urbanos ou turísticos consolidados, 

desde que a altura máxima da fachada não ultrapasse os 6,50 metros e a superfície de pavimento não 

ultrapasse 10% da superfície de pavimento existente; 

d) Obras de construção integradas em conjuntos de edificações existentes e desde que a altura total do 

edifício não ultrapasse a altura dominante do conjunto e não tenha uma extensão superior a 20 

metros; 

e) Arranjos de espaços públicos, desde que decorrentes de projetos aprovados pela entidade com 

jurisdição no domínio público marítimo. 

Observações relativamente às opções 

Procedeu-se à integração num artigo único de todas as referências ao DPM do POOC BV. 

 

 

XIII.6.5.4. LIMITES AO REGIME DE USO 

 

O PDM de Silves assume, como instrumento de operacionalização da sua estratégia, um conjunto de 

“limites ao regime de uso” assumidos como impedimentos ao aproveitamento, utilização, uso e 

transformação do solo, como salvaguarda das especificidades do território integrando componentes de 

salvaguarda de recursos e de proteção de pessoas e bens. 

Estas limitações, integradas e analisadas no capítulo IX.1.12 Ordenamento, com representação 

cartográfica na planta de ordenamento (limites ao regime de uso), são identificadas e regulamentadas 

no Titulo III do regulamento. 

 

É precisamente nestes elementos que agora se pretende incluir: 

 

a)  a zona terrestre de proteção das albufeiras (com o regime definido pelos POAAP) 

 

Proceder-se-á assim à inclusão, dentro da “proteção de recursos naturais” de um novo limite ao regime 

de uso que traduza as disposições refentes à zona terrestre integradas no POAO (n.º 5 do artigo 19.º, 

alíneas a) e b) do artigo 24.º, artigo 25.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º e n.º 4 do artigo 31.º) e no 

POAFA (n.os 4, 5 e 6 do artigo 21.º, n.os 4 a 7 do artigo 23.º, artigos 24.º, 25.º, 29.º, referência às 

alíneas d), h), i), j), l) do artigo 30.º e alíneas f) e m) do artigo 30.º e n.º 4 do artigo 33.º). 
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Integra-se ainda neste limite ao regime de uso as disposições definidas nos POAAP para a rede viária 

e estacionamento, concretamente o definido nas alíneas b), d) e e) do n.º1 do artigo 30.º e na alínea b) 

do n.º 10 do artigo 16.º do POAO e nas alíneas b) e c) do n.º 1 e o n.º 3 do artigo 35.º do POAFA. 

 

A redação que se propõe é a seguinte: 

 

Artigo 32.º - Zona Terrestre de Proteção das Albufeiras 

 

1 - Nas áreas abrangidas pelos Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas aplicam-se as 

seguintes restrições:  

a) A obrigatoriedade de consulta prévia à entidade da tutela materialmente competente, relativamente a 

todas as intervenções com incidência urbanística, de acordo com o previsto no artigo 20.º, n.ºs 1, 

alíneas a) a g), 2 e 3, do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, na sua redação atual; 

b) A interdição de estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou 

com elevados teores de fósforo ou de azoto e da instalação de explorações pecuárias intensivas, 

incluindo as avícolas, de acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 

58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual; 

c) A abertura de novos acessos viários e a construção de parques de estacionamento ou a alteração dos 

existentes devem observar as seguintes condições: 

i. Devem ser pavimentados com materiais permeáveis, sendo a sua drenagem efetuada de modo a 

garantir que a qualidade da água da albufeira não é afetada; 

ii. Os caminhos devem possuir uma largura transversal máxima de 6,50 metros, incluindo bermas, com 

aquedutos simples ou pontões onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham um 

raio e inclinações adequados, de modo a permitir a circulação de veículos de combate a incêndios, 

veículos de vigilância e ainda máquinas agrícolas, em segurança; 

iii. Os aterros e escavações são reduzidos ao mínimo, evitando-se o abate de árvores. 

2 - Na zona terrestre de proteção das Albufeiras do Funcho e do Arade, e para além da zona reservada, a 

ampliação de construções existentes não deve ultrapassar os 150m2 de área total de implantação existente. 

 

O artigo da “legalização de operações urbanísticas” do PDM de Silves, como regime transitório de 

regularização das ocupações urbanas, exclui da sua aplicação as áreas condicionadas. De igual modo 

passará a excluir todas as ocupações urbanas preexistentes na zona de proteção terrestre das 

albufeiras. Desta forma é garantido o disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do POAO. 
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b) faixa de proteção das arribas (com o regime definido no POOC) 

 

Procedeu-se à integração dentro da “proteção de recursos naturais” de um novo limite ao regime de 

uso (faixa de proteção ao litoral) que traduz as disposições refentes às faixas de proteção das arribas 

(artigo 9.º) e ao litoral arenoso. 

 

A redação que se propõe é a seguinte: 

 

Artigo 33.º Faixa de proteção do litoral 

 

1 - Estabelecem-se duas faixas de proteção ao litoral, assim definidas: 

a) Faixa de proteção às arribas; 

b) Faixa de proteção ao litoral arenoso. 

2 - A ocupação da faixa de proteção às arribas fica obrigatoriamente sujeita à apresentação pelos interessados, 

caso a caso, de elementos comprovativos das condições de segurança exigíveis ou à realização de ações de 

consolidação, definidas através de estudos específicos e projetos aprovados, com vista a garantir as condições 

de segurança exigíveis.  

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a ocupação nesta faixa deve ainda obedecer às seguintes 

condições: 

a) Regularização da drenagem pluvial, por forma a minimizar os efeitos de erosão sobre as arribas; 

b) Interdição da rega intensiva e da infiltração de águas residuais. 

4 - Os condicionamentos previstos nos n.os 2 e 3 do presente artigo não são aplicáveis quando: 

a) Tenham sido executadas ações de consolidação das praias ou arribas; 

b) A altura das arribas não ultrapassar 4 metros; 

c) Estudos específicos garantam encontrar-se asseguradas as condições de segurança exigidas pelos 

usos e ocupações pretendidos ou sejam executadas ações por eles definidas, com vista a garantir 

essas condições, nomeadamente, nas áreas de instabilidade associadas à exumação do endocarso. 

5 - A ocupação da faixa de proteção ao litoral arenoso fica condicionada ao definido para as zonas ameaçadas 

pelas cheias e inundações naturais, nos termos do artigo 22.º. 

Observações relativamente às opções 

Procedeu-se à integração dos conteúdos identificados, promovendo apenas uma alteração de sistemática. 
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Relativamente à representação cartográfica destas faixas serão integradas, por indicação expressa da 

APA/ARH em contexto de concertação1, as faixas de salvaguarda para terra (nível II) definidas no POC 

OV, atendendo a que as de nível I estão salvaguardadas pelo regime jurídico da REN. 

 

 

XIII.6.5.5. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM), delimitada nos termos do RJIGT e legislação complementar, 

identifica áreas que têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, 

conservação e valorização ambiental, paisagística dos espaços rústicos e urbanos. Neste sentido 

encontra uma relação privilegiada com alguns dos zonamentos e opções efetuadas pelos PEOT. 

É nesta perspetiva que se integra na EEM as áreas referidas no artigo 21.º do POAFA e no artigo 19.º 

do POAO. Simultaneamente procede-se, de forma adaptada, à referência ao teor do n.º 1 do artigo 21.º 

do POAFA e aos objetivos definidos no artigo 19.º do POAO. 

 

 

XIII.6.5.6. REGIME DE USO 

 

No que concerne ao regime de uso, matéria do domínio dos planos municipais, integram-se no 

PDM2G, por via dos planos especiais, as regras relativas a: 

a) espaços naturais dunares do POOC; 

b) espaços naturais de linhas de água e zonas húmidas do POOC; 

c) zona de valor ecológico do POAFA; 

d) disposições gerais dos planos especiais. 

 

a) espaços naturais dunares do POOC 

 

Os espaços naturais dunares do POOC correspondem, na qualificação definida no PDM de Silves, à 

categoria “espaço natural e paisagístico”. Neste processo de equivalência foram detetadas algumas 

“descoincidências” que agora se corrigem. Assim, será integrado no PDM, no regime de uso da referida 

categoria, o conteúdo adaptado do artigo 22.º do POOC. É assim admitido, nos espaços naturais e 

                                                 
1 Na reunião de concertação setorial de 28 de março de 2017. 
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paisagísticos integrados no POOC, instalações de desporto, recreio e lazer ao ar livre ou de animação 

turística, acessos viários, pedonais e/ou cicláveis e áreas de estacionamento ou apoios de praia. 

 

b) espaços naturais de linhas de água e zonas húmidas do POOC 

 

Os espaços naturais de linhas de água e zonas húmidas constituem áreas ambientalmente sensíveis, 

pelo que, decorrente de concertação setorial optou-se por criar uma subcategoria (“espaço de valor 

ecológico”) destinada a integrar os conteúdos decorrentes do POOC, concretamente os definidos nos 

artigos 23.º e 24.º. 

 

c) zonas de valor ecológico do POAFA 

 

As zonas de valor ecológico integram áreas de elevada sensibilidade ambiental e de interesse 

conservacionista para as quais o POAFA determina um regime de uso muito restritivo. Neste sentido, 

em consonância com o definido para os espaços naturais de linhas de água e zonas húmidas, integrou-

se na subcategoria “espaço de valor ecológico” as disposições com incidência urbanística definidas nos 

n.os 9 e 10 do artigo 21.º do POAFA. 

 

d) disposições gerais dos planos especiais 

 

Ainda no que concerne ao regime de uso, o PDM2G determina um conjunto de disposições gerais para 

o território municipal. A essas disposições serão acrescentadas as que agora, por referência aos 

planos especiais, se consideram benéficas e adequadas à estratégia e política de ordenamento e 

desenvolvimento definidas. 

 

 

XIII.6.5.7. OUTRAS MATÉRIAS 

 

As zonas de proteção muito elevada do POAO coincidem espacialmente com as categorias de espaço 

florestal e espaço natural e paisagístico no PDM de Silves. Não obstante se tratem de áreas com 

disposições comuns, os objetivos definidos pelo PDM deverão ser completados com o disposto no n.º 4 

do artigo 20.º do POAO referente aos valores ecológicos presentes. Assim, deverá ser acrescentado 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

248 

que “nestas zonas devem ser promovidas todas as ações que fomentem o aparecimento de habitats 

com maior valor ecológico que os que atualmente aí ocorrem”. 

 

 

 

XIII.6.6. NOTAS FINAIS 

 

 

O objetivo central deste processo de adaptação traduz-se numa eficiência na gestão do território, 

designadamente na compreensão e interpretação dos instrumentos de gestão territorial. Contudo, este 

objetivo não pode ser alcançado em prejuízo da autonomia municipal na definição do regime de uso e 

das normas de gestão territorial, particularmente nas de incidência urbanística, tal como estabelece o 

quadro legal de ordenamento do território vigente. 

 

Assim, o Município de Silves assume este processo, no âmbito da revisão do PDM de Silves, como um 

desafio de articulação de regimes e de convergência de interesses (públicos), com enfoque na 

salvaguarda das especificidades territoriais e da coerência da estratégia e das políticas municipais de 

ordenamento e desenvolvimento do território. 
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XIII.7.1. AS BASES METODOLÓGICAS 

 

 

As bases metodológicas da definição do regime de uso do solo, i.e., da classificação e qualificação do 

solo, estão consagradas nos artigos 71.º e 74.º do RJIGT1, conjugados com o previsto no DR 15/2015, 

de 19 de agosto, ambos em articulação com o artigo 10.º da LBPPSOTU2. 

 

Contudo, aquando do exercício da aplicação concreta dos critérios aí definidos, constata-se da 

necessidade de os adensar e adaptar à realidade territorial, pois que não podem os mesmos ser 

desprovidos do sentido e da vivência, características físicas, urbanísticas e dinâmica de cada lugar e até 

de natureza fundiária. Ademais, aquando da definição do regime de uso e em concreto da delimitação 

de perímetros urbanos e dos aglomerados rurais, é inevitável equacionar a visão prospetiva para cada 

lugar. 

 

A definição do regime de uso do solo e a delimitação concreta das categorias e subcategorias de uso 

não é assim um mero exercício matemático, condicionado por balizas rígidas. Nestes termos, a definição 

do regime de uso consegue-se a partir do balanço e ponto de equilíbrio entre a técnica, a ciência, e a 

observação empírica de cada local. 

 

É assim que no âmbito da revisão do PDM de Silves, em jeito de garantir a maior transparência do 

processo de definição do regime de uso, com particular incidência sobre a delimitação do solo urbano e 

dos aglomerados rurais, se deixa presente a metodologia utilizada, de base geográfica3, que de forma 

objetiva articula as especificidades do território e a estratégica do município com o quadro legal 

enunciado anteriormente. 

 

 

 

                                                 
1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Lei de bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei 
n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
3 Os princípios metodológicos aqui desenvolvidos decorrem da adaptação das metodologias definidas, num primeiro momento, para a 
delimitação e tratamento das áreas de edificação dispersa para o que se elaborou um artigo “Áreas de Edificação Dispersa. Um Contributo 
Metodológico Preliminar para a Delimitação”, apresentado no Seminário “A Ocupação Dispersa no Quadro dos PROT e dos PDM”, que 
decorreu em Évora a 12 de novembro de 2009, com publicação em 2011. 
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XIII.7.2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DO 

SOLO. UMA SÍNTESE 

 

 

A metodologia para a definição do regime de uso, no que concerne, em particular, à distinção entre solo 

urbano e solo rústico, foi concretizada em diversas fases: 

 

1. como ponto de partida foram assumidos pressupostos de base territorial (geográfica), tendo-se, 

neste âmbito, e em primeiro lugar, atentado para o legado “urbano” atual definido pelo sistema de 

povoamento1 e principais lugares que encerra. Deste modo, através de fotointerpretação2, em pequena 

escala, delimitaram-se os principais aglomerados do concelho definidos a partir de lugares com 

povoamento mais ou menos concentrado e com homogeneidade territorial, independentemente da sua 

forma, a partir dos quais, na fase seguinte, se ponderou a sua classificação (vd. fig. XIII.7.1). 

 

2. numa segunda fase, a uma escala maior de abordagem: 

 

a. validou-se e ajustou-se fisicamente os limites anteriores e, em simultâneo, selecionou-se, numa 

primeira abordagem, os lugares a classificar como solo urbano ou rústico (aglomerados rurais). 

Para esse efeito, como ponto de partida, tomou-se como referência os perímetros urbanos 

existentes (vd. listagem anexa, com relação entre os perímetros do PDM95 e a proposta de 

PDM), a visão prospectiva para o território e o respetivo modelo de desenvolvimento, o que foi 

complementado por uma profunda reflexão interna sobre a classificação do solo, suportada 

também por um conjunto de critérios de base geográfica que auxiliam na diferenciação do solo 

rústico e urbano, como no capítulo seguinte (XIII.7.3.) melhor se elucidará. 

 

3. numa terceira fase, e com recurso a trabalho de campo complementar, que possibilitou uma 

melhor perceção da realidade e das opções a tomar, depois de ponderados os principais 

interesses setoriais em presença (e.g., condicionantes ao uso do solo ou até opções de natureza 

estratégica): 

                                                 
1 Ver a este respeito capítulo V.2. 
2 Para o efeito foi utlizado o ortofotomapa (CMS/DGT, 2015). 
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a. introduziu-se rigor nos limites concretos das classes e categorias de uso do solo 

definidas, para o que se tomou como referência, sempre que possível: 

 

i. limites cadastrais (de prédios ou parcelas); 

ii. elementos físicos do terreno, como topos, linhas de água; 

iii. elementos antrópicos no terreno, como limites de lotes ou de edifícios, alinhamentos de 

edifícios, muros, sebes, unidades de cultura, vias, alinhamentos relacionados com 

infraestruturas lineares, entre outros, para salientar apenas os principais; 

 

Figura XIII.7.1 

Exercício multiescalar para a classificação do solo urbano  

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 
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b. procedeu-se à consolidação (ainda que num processo de permanente revisitação) de limites de 

classes de uso do solo e procedeu-se à boa qualificação do solo mediante a definição das 

categorias e subcategorias de uso do solo rústico e urbano em função do uso dominante, e 

a edificabilidade quando admitida, como estabelece o artigo 12.º do DR 15/2015, conjugado com 

o n.º 1 do artigo 74.º do RJIGT, de acordo com os princípios e variáveis a seguir enunciados.  

 

 

XIII.7.3. DA CLASSIFICAÇÃO DO SOLO URBANO E SOLO RÚSTICO NO 

PDM DE SILVES 

 

 

No PDM2G, a classificação do solo passou por uma profunda reflexão que pôs em confronto conceitos 

aparentemente consolidados, o caso de “solo rústico” e “solo urbano”, mas que, do ponto de vista 

científico e técnico, são alvo de múltiplas interpretações. Contudo, para efeitos de planeamento, esses 

conceitos estão definidos em sede da LBPPSOTU, do RJIGT e finalmente no DR 15/2015. Como tal, 

esses conceitos foram absolutamente acatados na elaboração do PDM de Silves, e assim determinaram 

a definição do regime de uso do solo, designadamente a classificação e qualificação do solo urbano. 

 

 

XIII.7.3.1. DA CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

Não obstante o conceito de solo urbano nos termos do DR 15/2015, de 19 de agosto1, a sua definição e 

aplicação em concreto, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º, não pode ficar alheia da realidade territorial em 

causa, pois que, pela sua natureza, peca necessariamente por ser generalista. E assim, considerou-se 

fundamental complementar os “critérios2” da lei (n.º 3 do artigo 7.º do DR 15/2015), com outros de 

caráter local, reforçando-a e ajustando-a melhor à realidade presente.  

                                                 
1 Que estabelece, nomeadamente, que “o solo urbano compreende: a) O solo total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, 
afeto em plano intermunicipal ou municipal à urbanização e à edificação; b) Os solos urbanos afetos à estrutura ecológica necessários ao 
equilíbrio do sistema urbano (n.º 2 do artigo 7.º). 
2 De acordo com o n.º 3 do argo 7.º, a classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, o respeito por 5 critérios: “a) Inserção 
no modelo de organização do sistema urbano municipal ou intermunicipal; b) Existência de aglomerados de edifícios, população e 
atividades geradoras de fluxos significativos de população, bens e informação; c) Existência de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento, de 
distribuição de energia e de telecomunicações, ou garantia da sua provisão, no horizonte do plano territorial, mediante inscrição no 
respetivo programa de execução e as consequentes inscrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais; d) Garantia de 
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Foi assim inevitável, no processo de classificação do solo urbano, mas também aquando da definição 

da categoria de “aglomerados rurais”1 no âmbito do solo rústico, recorrer a critérios complementares 

de âmbito geográfico, integradores e definidores da natureza de cada lugar e que lhe conferem matriz, 

cunho e unicidade, enriquecedores do definido no DR 15/2015 (idem). Deste modo, procurou-se 

obedecer integralmente à Lei, mas com fatores de natureza local, para um melhor ajuste das opções, o 

que foi particularmente útil no âmbito da classificação atribuída aos aglomerados multifuncionais e de 

hierarquia superior na rede urbana (essencialmente as sedes de freguesia), mas, sobretudo, nos 

“espaços urbanos de baixa densidade” e dos “aglomerados rurais”. Esses critérios, assumidos 

isoladamente ou em cumulatividade, foram: 

 

1. a condição administrativa (sedes de freguesia)2; 

2. a densidade relativa de ocupação e a homogeneidade da malha; 

3. a diversidade morfotipológica do edificado e multifuncionalidade deste; 

4. as dinâmicas de crescimento urbano e socioeconómico; 

5. o nível de infraestruturação dos lugares; 

6. as vivência(s) do espaço e modus de vida da população; 

7. as relações de proximidade e de dependência funcional dos lugares, sobretudo das 

sedes de freguesia2 e de lugares de hierarquia superior; 

8. a visão prospetiva para cada lugar no contexto da visão colocada para o concelho.  

 

Assim, todas as sedes de freguesia2, bem como os lugares hierarquicamente superiores na rede urbana 

municipal, foram, à partida, classificados como solo urbano (vd. listagem anexa, com relação entre os 

perímetros do PDM95 e a proposta de PDM), conferindo-lhes, em termos de planeamento, a 

centralidade que já auferem na rede urbana local. Ademais, reconhecem e denotam, na maior parte das 

vezes, a multifuncionalidade que os carateriza, o grau de infraestruturação, bem como a área de 

influência que gozam internamente. Outros lugares são considerados solo urbano, por razões 

relacionadas com a relativa densidade e homogeneidade da malha, em todo o caso, servidos, pelo 

                                                                                                                                                           
acesso da população residente aos equipamentos de utilização coletiva que satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais; e) 
Necessidade de garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e a contenção da fragmentação territorial”. 
1 Que surgem, no espírito da lei, como uma categoria de solo “híbrida”, permitindo edificabilidade nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 
17.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 16.º, ambos do DR 15/2015, de 19 de agosto. Daí a sua análise primária nesta sede.  
2 Referimo-nos às sedes de freguesia anteriores ao processo de reorganização administrativa do território das freguesias definido pela Lei 
n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
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menos, pela rede viária, elétrica, águas e recolha de RSU. Na maior parte das situações são também 

lugares com uma certa densidade e homogeneidade e para os quais o Município reconhece 

potencialidade de crescimento e consolidação no tempo. 

 

Nestes termos, todos os perímetros urbanos (vd. listagem anexa, com a relação entre os perímetros 

do PDM95 e a proposta de PDM) definidos no PDM respeitam os critérios definidos no DR 15/2015, 

pois que: 

 

1. inserem-se no modelo de organização do sistema urbano municipal, perfeitamente definido em 

sede do capítulo V.2 e na estratégia de desenvolvimento, nomeadamente no modelo de 

desenvolvimento territorial (capítulo VIII, figura VIII.1.13) (alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º);  

 

2. constituem, em todos os casos, “aglomerados de edifícios, população e atividades”, que geram fluxos, 

à sua escala, de população e bens (alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º); 

 

3. são servidos por infraestruturas urbanas e de serviços associados (alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º), 

à exceção do saneamento cuja cobertura não é integral, mas em todo o caso dispõem de opções 

autónomas reflexo do crescimento desses lugares; 

 

4. todos os residentes fruem do acesso aos equipamentos de utilização coletiva, que no caso do 

concelho de Silves, devido à sua escala, e destes aglomerados, estão especialmente concentrados nas 

sedes de freguesia, e por vezes apenas na sede de concelho – o que mostra a necessidade de se 

atender à lei com alguma flexibilidade e ajuste à realidade (alínea d) do n.º 3 do artigo 7.º)1; 

 

5. os espaços definidos como solo urbano são a garantia da coerência dos aglomerados urbanos 

existentes e da contenção da fragmentação territorial ao balizarem limites e ao reforçarem os eixos de 

ligação e complementaridade de funções (alínea e) do n.º 3 do artigo 7.º). 

 

 

                                                 
1 Este critério denota claramente que se o n.º 3 do artigo 7.º fosse atendido e aplicado de forma absolutamente rígida, no caso do concelho 
de Silves, porventura só as sedes de freguesia, e principalmente a sede de concelho, constituiriam solo urbano.  
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Em termos da qualificação do solo urbano, esta “respeita às finalidades do processo de urbanização e 

de edificação e aos princípios da multifuncionalidade e complementaridade de usos e de utilizações dos 

espaços urbanos, da compatibilização de usos, do equilíbrio ambiental, da salvaguarda e valorização 

dos valores culturais e paisagísticos”, como definido no artigo 7.º do DR15/2015.  

 

As caraterísticas específicas de cada um destes lugares, e que permitem diferenciar dentro de cada 

categoria áreas com caraterísticas específicas, como seja, a homogeneidade de malha, a orgânica, a 

concentração relativa do edificado (subtipos de povoamento, abordados em grande escala), a 

diversidade morfotipológica do edificado e diversidade funcional, a hierarquia do lugar, o grau de 

consolidação do espaço urbano, a existência de áreas degradadas, a antiguidade, assim como 

elementos socioculturais, que lhes conferem identidade e singularidade, determinaram a desagregação 

do solo urbano em categorias e subcategorias (fig. XIII.7.2). 

 

 

 

Fig. XIII.7.2 

Qualificação do solo urbano 

 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

259 

Assim, da aplicação dos critérios às especificidades territoriais do Município de Silves, resultou uma 

qualificação de solo urbano nestes termos: 

 

ESPAÇO CENTRAL 

São integrados nesta categoria os espaços que, pela dinâmica (económica e social) e caraterísticas funcionais, 

arquitetónicas, históricas, patrimoniais e morfológicas, são referenciais identitários e de memória, muitas vezes 

de “encontro” para a população. Correspondem também a espaços de génese histórica dos aglomerados, onde 

permanecem elementos patrimoniais de referência identitária ao nível do edificado e da própria malha urbana. 

Estas áreas registam ainda um envelhecimento (demográfico e do edificado), associado a algum abandono e a 

condições de atratividade e habitabilidade limitadas. A título de exemplo, integram esta categoria: 

 

Silves 

 

 Alcantarilha 

 
 

 

  

Pêra 

 

 

São Bartolomeu de Messines 

 

 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 
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ESPAÇO HABITACIONAL 

Correspondem a áreas com funções habitacionais, como uso dominante, integrando outros usos compatíveis. Apresentam, 

normalmente, uma relativa centralidade e densidade populacional que oscila diariamente em função dos movimentos 

pendulares. Estes espaços, distribuídos por todas as sedes de freguesia, dividem-se em espaços habitacionais 

unifamiliares e plurifamiliares em função da morfotipologia em presença e das dinâmicas sociais inerentes. 

 

ESPAÇO VERDE 

São áreas que contribuem para o equilíbrio ambiental e valorização paisagística do aglomerado, estando 

vocacionadas, essencialmente, para o recreio e lazer e para o usufruto da população. A sua delimitação 

obedece a critérios físicos e funcionais, integrando, por isso, áreas paisagisticamente notáveis e funcionalmente 

pouco aptas a acolher edificação. Aliás, constituem mesmo áreas com algum risco associado, onde a utilização 

é condicionada. A título de exemplo, integra esta categoria: 

Silves 

 
 

Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 

 

ESPAÇO DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

Esta categoria integra áreas que funcionalmente acolhem atividades económicas com alguma concentração. 

Esta referência metodológica é importante, na medida em que determina, à escala do plano, a definição do uso 

dominante. Assim, não obstante as atividades económicas se encontrarem dispersas um pouco por todo o 

território, optou-se por integrar nesta categoria as áreas onde as mesmas apresentam uma maior densidade e 

impacto territorial. Neste contexto, foram detetadas duas realidades distintas, de onde resultou a delimitação de 

duas subcategorias:  

a. Espaço de Comércio e Serviços – inserido na malha urbana de alguns aglomerados, que incorpora 

atividades económicas de proximidade, como seja o comércio e os serviços. Correspondem, em alguns casos, 

a unidades comerciais de alguma dimensão (à escala do aglomerado) e que por esse motivo se diferenciam. 

Estão também integradas nesta subcategoria algumas áreas onde se localizam armazéns de apoio à atividade 

agrícola, designadamente ao armazenamento de fruta. São disto exemplo as áreas localizadas na Boavista, na 

Estação de Silves, Ferrarias, Monte de São José ou Aldeia Ruiva. 
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b. Áreas de Localização Empresarial e Comercial – estes espaços de atividade económica apresentam maior 

dimensão e diversidade, reunindo atividades de maior impacto no território. Correspondem, essencialmente, a 

atividades de transformação e de armazenagem, não obstante também integrarem atividades de comércio e 

serviços. Resultam, na sua grande maioria, a “espaços industriais” definidos no PDM95 e que agora se 

retomam, de forma atualizada, traduzindo a dinâmica dos mesmos. É daqui que resulta a eliminação de alguns 

e a definição de novos. Como exemplo desta subcategoria, referimos Cordeiros e Ribeiro Meirinho (S. 

Bartolomeu de Messines), Fábrica da Cortiça e Armazéns Mourinhos (Silves), Vales de Algoz e Serras (Algoz) 

ou Alcantarilha. 

 

ESPAÇO DE USO ESPECIAL 

Esta categoria, como decorre do DR15/2015, integra áreas com usos específicos e diferenciadores do território. 

No PDM de Silves foram integradas nesta categoria áreas que acolhem atividades específicas, como sejam os 

equipamentos e infraestruturas ou o turismo. Daqui decorre a definição de duas subcategorias: 

a. Turismo – Nesta subcategoria foram integrados empreendimentos turísticos, com alguma dimensão, 

correspondendo o limite da subcategoria aos limites dos empreendimentos turísticos. A titulo de exemplo, veja-

se as áreas nos aglomerados de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra e ainda na Lameira e na Vila Fria. 

b. Equipamentos e Infraestruturas – Esta subcategoria foi delimitada em áreas onde a concentração de 

equipamentos e infraestruturas é mais densa e onde esta apresenta uma expressão territorial compatível com a 

escala do plano. Corresponde, pois a áreas com fins públicos, traduzindo, o seu limite, a área afeta a esses 

usos, assim como a área necessária para fazer face às necessidades de ampliação já detetadas (vd. 

programação no relatório de execução). A título de exemplo, veja-se Silves e Armação de Pêra. 

 

ESPAÇO URBANO DE BAIXA DENSIDADE 

Esta categoria integra solos que apresentam, na sua generalidade, uma malha coesa e compacta ou que, 

quando assim não ocorre, se preconiza a sua colmatação, na perspetiva da otimização das infraestruturas 

existentes e no reforço da dinâmica de fluxos e complementaridade que ocorre entre o aglomerado e as áreas 

urbanas de hierarquia superior mais próximas. Apresentam, em muitos casos, um espaço central a partir do 

qual se desenvolvem as relações de interação entre os vizinhos e se reforça a identidade do aglomerado. Do 

mesmo modo apresentam, na sua generalidade, elementos arquitetónicos de relevo. 

Integra ainda, pontualmente, malhas algo diversas, onde ocorre uma mistura entre a edificação de génese 

tradicional com outra mais recente pautada por uma linguagem arquitetónica contemporânea e que se destaca 

pelo volume ou forma, persistindo importantes interstícios na malha. Nestes casos, a morfotipologia do 

edificado permite identificar com facilidade diferentes momentos construtivos e, inclusive, diferentes modos de 

vida dos residentes que se interpenetram no mesmo espaço. Coexistem, deste modo, edificações unifamiliares 

isoladas de dimensões modestas, algumas com alguma ligação à atividade agrícola, com edificações de 
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maiores dimensões e de arquitetura contemporânea, e cujos residentes não apresentam qualquer ligação à 

terra e/ou ao mundo rural, isto é, trata-se de áreas com um evidente caráter urbano-rústico. 

Assim, a diversidade de volumes, formas, revestimentos, coberturas, entre outros, e uma malha com uma 

relativa orgânica, ainda que pautada por interstícios não construídos, define a identidade dos EUBD, marcados 

ainda pelo campo “rural” envolvente. Esta identidade é ainda acentuada pela mistura de vivências, coexistindo a 

vivência rural e tradicional, marcada por uma forte ligação ao lugar e com fortes relações de vizinhança, com o 

afastamento e o desapego do campo presente nas pessoas com modos de vida mais urbanos. Alguns destes 

lugares são, assim, dormitórios-satélite dos aglomerados de hierarquia superior da rede urbana. Do ponto de 

vista dos usos apresentam uma predominância do uso habitacional, em estreita articulação e harmonia com 

outros usos urbanos como seja o comércio, os serviços ou equipamentos. A título de exemplo assumem-se 

como espaços urbanos de baixa densidade, os aglomerados de Caravela e Fontes da Matosa, Calvos, 

Messines de Baixo, Canhestros ou Monte Boi. 

 

 

XIII.7.3.2. DA CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO RÚSTICO 

Do ponto de vista metodológico, a qualificação do solo rústico no PDM de Silves (vd. fig. XIII.7.3) 

cumpre os critérios definidos no artigo 6.º do DR15/2015, tal como se passa a demonstrar: 

 

CRITÉRIO 1: Compatibilidade com as opções dos programas regionais, designadamente no respeitante: (i) à estrutura 

regional de proteção e valorização ambiental; (ii) ao ordenamento agrícola; (iii) ao ordenamento florestal; (iv) ao 

ordenamento dos recursos geológicos; (v) aos padrões de povoamento e edificabilidade e (vi) ao desenvolvimento de 

atividades económicas admitidas em espaço rústico. 

A conformidade e compatibilidade com o PROT Algarve é objecto de análise no cap. IX.3, onde as mesmas são 

demonstradas. Acresce referir que é precisamente desta compatibilidade que são definidas as categorias e 

subcategorias do espaço rústico, assim como a edificabilidade nelas admitida. 
 

CRITÉRIO 2: Compatibilidade com os programas especiais e com os regimes jurídicos de proteção, conservação e 

valorização dos recursos naturais. 

A compatibilidade com os planos especiais, no caso, com o POOC Burgau Vilamoura e com os POAAP das 

albufeiras do Funcho e Arade e de Odelouca, é objecto de análise no cap. XIII.6, onde a mesma é demonstrada, 

particularmente atendendo ao exercício de transposição das normas dos PEOT, vinculativas dos particulares, 

para os planos territoriais de âmbito municipal. Acresce referir que é precisamente desta compatibilidade que são 

definidas as categorias e subcategorias do espaço rústico, assim como a edificabilidade nelas admitida, 

concretamente a desagregação da categoria «espaço natural e paisagístico» em duas subcategorias. 
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CRITÉRIO 3: Salvaguarda e aproveitamento das áreas afetas a usos agrícolas e florestais, à conservação e exploração de 

recursos geológicos, à produção e exploração de recursos energéticos, e à conservação de recursos e valores naturais, 

ambientais, culturais e paisagísticos, bem como à prevenção e minimização de riscos naturais ou antrópicos. 

Tendo por base todo o diagnóstico efetuado, e em concertação com as entidades de tutela, foram delimitadas 

categorias de solo rústico e definido o respetivo regime de uso, salvaguardando os recursos e atividades do solo 

rústico. É neste quadro, considerando o uso dominante do solo, que se procedeu à delimitação das categorias 

de: 

Espaço Agrícola – que enquadra áreas essencialmente ou com potencial agrícola; 

Espaço Florestal – que enquadra as áreas essencialmente ou com potencial florestal; 

Espaço Natural e Paisagístico - que enquadra as áreas reservadas à conservação de recursos e valores naturais, 

ambientais, culturais e paisagísticos e à minimização de “riscos” naturais ou antrópicos; 

Espaço de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos - que enquadra as áreas reservadas à 

conservação e exploração de recursos geológicos e à produção e exploração de recursos energéticos. 
 

CRITÉRIO 4: Aproveitamento multifuncional do solo rústico com acolhimento de atividades que contribuam para a sua 

diversificação e dinamização económica e social, promovendo a integração de utilizações compatíveis e salvaguardando a 

sustentabilidade ambiental e paisagística, bem como a biodiversidade desses espaços. 

Fig. XIII.7.3 

Qualificação do solo rústico 
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O dinamismo do solo rústico constitui uma das bases da estratégia municipal, atendendo, de entre outros fatores, 

às especificidades do território municipal e à sua extensão territorial. Assim, foram delimitadas as categorias de 

Espaço de Equipamentos, Infraestruturas e outras Estruturas ou Ocupações e a de Aglomerados Rurais, 

destinadas a integrar e regular as atividades de diversificação e dinamização económica e social, garantindo a 

fixação e dinamização de atividades compatíveis com o solo rústico, salvaguardando a sustentabilidade 

ambiental e paisagística, bem como a biodiversidade desses espaços. 

 

CRITÉRIO 5: Enquadramento de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas que não impliquem a classificação do 

solo como urbano. 

Na linha do definido no critério anterior, procedeu-se à delimitação da categoria Espaço de Equipamentos, 

Infraestruturas e outras Estruturas ou Ocupações, que enquadra, essencialmente, equipamentos localizados em 

solo rústico, compatível com os mesmos e que não carecem de integração em solo urbano. A título de exemplo, 

referimo-nos a campos de golfe, parques temáticos, quinta pedagógica ou sucatas. 

 

XIII.7.3.3. SOBRE A DISTINÇÃO DE “ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE” 

E “AGLOMERADOS RURAIS” 

 

Não obstante a existência de uma rígida classificação binária dos solos (solo urbano/solo rústico - artigo 

71.º do RJIGT), assiste aos municípios a faculdade legal de modelar o respetivo regime de classificação 

e qualificação do uso do solo (artigos 69.º e 70.º do RJIGT), de modo a conferir às várias parcelas do 

território com caraterísticas mistas (de rústico e urbano) um regime próximo de uma ou de outra classe 

de uso do solo, atendendo, designadamente, às suas particularidades e especificidades, como as de 

caráter fáctico. 

 

A realidade dos solos localizados em áreas de interligação entre o urbano e o rústico origina situações 

de facto a que devem corresponder parâmetros intermédios e configurações misturadas dos padrões 

rurais e urbanos. 

 

Não ficando alheio à realidade territorial concreta das parcelas que visa regulamentar, o PDM de Silves 

enquadra este tipo de terrenos, em função do seu destino básico natural dominante, das suas relações 

de interdependência e das suas caraterísticas próprias, em solo rústico (aglomerados rurais - artigo 23.º, 

n.º 2, alínea d), do DR15/2015, de 19 de agosto) ou solo urbano (espaços urbanos de baixa densidade - 

artigo 25.º, n.º 1, alínea e), do DR15/2015, de 19 de agosto). Sendo que, a tipificação legal das classes 
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de uso do solo não significou, porém, a eliminação de uma ampla discricionariedade que é conatural à 

tarefa de planeamento, a qual permanece na concreta identificação de quais os solos que devem ser 

reconduzidos a aglomerado rural ou espaço urbano de baixa densidade. Pelo que, sublinhe-se, mesmo 

quando a lei (DR15/2015, de 19 de agosto) aponta as caraterísticas mais marcantes dos aglomerados 

rurais (e áreas de edificação dispersa) e dos espaços urbanos de baixa densidade, fá-lo sempre com o 

auxílio de conceitos abertos que apelam, claramente, para uma decisão do próprio município, no 

respeito pela sua autonomia no domínio do planeamento territorial.  

 

Neste contexto, e de acordo com as opções tomadas pelo Município de Silves, mormente na definição 

da sua estratégia e modelo de desenvolvimento territorial, com as quais a tarefa de classificação e 

qualificação do uso do solo está articulada, foram identificados e densificados um conjunto de critérios 

que norteiam e explicitam a recondução de determinadas áreas à categoria de aglomerados rurais ou de 

espaços urbanos de baixa densidade, a qual varia em função da realidade local específica e particular 

de cada uma dessas áreas, que, sublinhe-se, nem sempre é unívoca, homogénea ou uniforme. Apesar 

desta tarefa revelar-se complexa e apelar a juízos, prognoses, avaliações e decisões discricionárias do 

Município de Silves, em função das suas conceções quanto ao desenvolvimento económico e social e à 

concretização de políticas municipais com repercussão no seu território, apresenta-se um reforço da 

fundamentação das opções tomadas e da conformidade das mesmas com o PROT Algarve e com o 

DR15/2015, de 19 de agosto. 

 

 

Na delimitação das categorias de “espaços urbanos de baixa densidade” e de “aglomerados rurais”, a 

opção metodológica seguida1 considera o estabelecido no PROT Algarve, concretamente no que se 

refere ao “quadro de referência para intervenção nas áreas de edificação dispersa” (cap. 3.3.6.), com as 

seguintes especificidades: 

 

a. que o modelo definido pelo PROT tem caráter de “referência”, podendo aí ler-se textualmente 

que o “Quadro de Referência para Intervenção nas Áreas de Edificação Dispersa” foi 

desenvolvido considerando a região no seu conjunto, pelo que compete aos Planos Directores 

Municipais uma análise mais pormenorizada e rigorosa do respectivo território municipal e, bem 

assim, a aferição, detalhe e eventual modelação dos parâmetros de referência indicados, com 

                                                 
1 Tal como foi dado conta no artigo apresentado no seminário sobre ocupação dispersa, entretanto publicado pela DGOTDU, 2011. 
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soluções melhor adaptadas, devidamente fundamentadas, com base nas condições concretas e 

específicas das áreas de edificação dispersa a tratar” (PROT Algarve, pp. 4994); 

b. a subjetividade de aplicação dos critérios, ponderando a utilização de grelhas de distribuição 

geográfica “aleatória”; e, 

c. a lógica “matemática” de um modelo que se foca na densidade da ocupação urbana, sem entrar 

em linha de conta com as dinâmicas territoriais existentes e perspetivadas que, na essência, 

determinam o potencial de ‘aproveitamento humano’ destes territórios. 

 

Com base nestas premissas, a distinção entre “espaços urbanos de baixa densidade” e “aglomerados 

rurais” decorreu de uma metodologia de base territorial, oportunamente plasmada no relatório de 

ordenamento (cap. IX.1.3), conforme consta no quadro XIII.7.1. 

 

Daqui resulta que a essência de cada um destes espaços traduz ocupações, malhas, modos de vida, 

caraterísticas morfotipológicas, dinâmicas e usos que permitem enquadrar os diferentes regimes de uso, 

ocupação e transformação do solo aqui em análise. 

 

Da leitura do quadro XIII.7.1, sobressai que os “aglomerados rurais” reúnem um conjunto de 

caraterísticas onde são mais notórios os elementos de génese tradicional destas “aldeias”, com reflexo 

no modo de vida, na estrutura urbana, nas relações de vizinhança, nas atividades agrícolas conexas, e 

num uso habitacional dominante. Portanto emergem como aglomerados com uma certa compacidade, 

onde os espaços livres se apresentam pontuais e com uma dimensão à escala do aglomerado. 

 

Preconiza-se para estes espaços a manutenção, no essencial, da orgânica e morfologia do espaço e 

morfotipologia do edificado, sem criar adensamento substantivo da malha, salvaguardando igualmente a 

sustentabilidade local, o modo de vida das pessoas, a riqueza e diversidade social e patrimonial.  

 

Quadro XIII.7.1 

Síntese das principais caraterísticas dos Espaços Urbanos de Baixa Densidade e dos Aglomerados Rurais 

Caraterística EUBD AR 

Essência Espaços de transição urbano-rural Aldeias tradicionais e/ou “montes” rurais  

Malha Compacta com alguns interstícios 
Com uma certa aglomeração e 

compacidade 

Morfotipologia Diversa onde coincidem edificações tradicionais Homogénea 
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com as contemporâneas; diversidade de volumes, 

formas e revestimentos 

Dinâmica social 
Mistura expressa de vivências (tradicionais e 

urbanas) 

Modos de vida essencialmente ligados ao 

solo rural, com fortes relações de vizinhança 

entre os habitantes 

Uso 

Predominantemente habitacional, constituindo 

alguns destes espaços dormitórios satélite de 

aglomerados de hierarquia superior 

Predominantemente habitacional 

Prospetiva Lugares que ganharão escala e compacidade  

Lugares que manterão os traços de 

ocupação e modos de vida atuais, ligados 

ao mundo rural 

   

Exemplos 
Caravela, Fontes da Matosa, Calvos, Messines de 

Baixo, Canhestros, Monte Boi. 

Filipes, Boião, Pico Alto, Messines de Cima, 

Forneca, Chaminé. 

 

Os “espaços urbanos de baixa densidade”, por sua vez, constituem lugares com caraterísticas mais 

próximas dos aglomerados que compreendem os perímetros urbanos do concelho com maior dimensão 

e complexidade. Mantêm algumas das caraterísticas identitárias dos aglomerados rurais, mas encerram 

em si elementos contemporâneos ao nível dos modos de vida, das caraterísticas da malha urbana e do 

edificado, da relação com a envolvente “rústica”. Em todo o caso, a visão prospetiva do Município de 

Silves para estes lugares, no quadro da sua política de ordenamento e desenvolvimento, aponta para a 

sua colmatação e crescimento preferencial em relação aos aglomerados rurais, cuja dinâmica e 

crescimento esperado é mais moderado e condicionado. Do ponto de vista da gestão urbanística, nos 

espaços urbanos de baixa densidade será possível a concretização de operações de loteamento, ao 

contrário dos aglomerados rurais, onde prevalecem as regras do solo rústico no que se refere a esta 

matéria. 

 

Os princípios metodológicos de base enunciados, permitem debelar, na prática, a dificuldade sentida em 

qualificar os “espaços urbanos de baixa densidade”, por vezes próximos dos “aglomerados rurais” 

(solo rústico, nos termos da subalínea iv), alínea f), do n.º 1 do artigo 17.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 2 do artigo 23.º do DR 15/2015), já que o presente exercício não é despido de alguma subjectividade 

e discricionariedade. Nesta circunstância, a visão prospetiva para o território ou critérios de dinâmica 

e proximidade e outros de carácter local, prevalecem como medida de “desempate” para a opção final. 

O Município de Silves faz aqui prevalecer o direito que lhe assiste de autonomia de planeamento. 
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XIII.7.3.4. SOBRE A CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO EM ARMAÇÃO 

DE PÊRA 

 

Por solicitação expressa da CCDR Algarve, em sede de concertação setorial, estabelece-se agora uma 

abordagem de maior pormenor incidindo no aglomerado de Armação de Pêra, em concreto, na 

delimitação do perímetro urbano, porquanto se procura demonstrar a efetiva compatibilidade com o 

quadro legal em vigor, designadamente com a LBPPSOTU. 

 

Este aglomerado está dotado, desde o ano de 2008, de um Plano de Pormenor que determina o seu 

regime de uso. Contudo a sua reduzida flexibilidade e desatualização face à dinâmica territorial (factores 

que estão na base da taxa de execução do plano – vd. cap. VII.1.4.5.) determinam que o PDM2G 

proponha a sua revogação. 

 

Neste quadro, atendendo à efetiva ocupação do solo e às metodologias adotadas no restante território 

municipal, propõe-se uma ligeira ampliação a norte do perímetro urbano de Armação de Pêra, fora da 

margem dos 500m, com a consequente reclassificação dos solos. Na prática está-se perante uma 

reclassificação de solos já ocupados e infraestruturados o que garante, desta forma, um maior rigor e 

adequação do plano à ocupação atual do território (vd. fig.XIII.7.4.). 

 

Também no limite norte do aglomerado de Armação de Pêra se procura, com o PDM2G, ajustar melhor 

o instrumento à ocupação do território efetivamente existente. Assim, atentos ao limite norte do 

aglomerado, o Plano de Pormenor de Armação de Pêra (PPAP) define um espaço canal correspondente 

a uma circular proposta. Contudo, num quadro de otimização de recursos e de programação rigorosa do 

investimento público, esta é abandonada com o PDM2G. Nessa medida, o limite até então estabelecido 

pela circular norte perde efetividade, de onde resulta uma continuidade da malha existente, e que o 

plano vem assumir, reforçando o rigor e adequação do plano à realidade de facto. Note-se essa 

diferença no setor poente entre o aglomerado e a Quinta Queimada. 

 

 



Fontes:
CMS/DOGU (2020)

PROT Algarve (2007)
Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)

Planimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
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Acresce que, fruto do modelo de desenvolvimento territorial do PDM95 (baseado no definido em sede do 

PROT 91), o perímetro de Armação de Pêra confina com dois espaços designados de “zonas de 

ocupação turística” (ZOT) (conhecidos localmente por “Quinta Queimada” e “F. Serrão”). No entanto, 

fruto da regulamentação prevista no PDM95 (que previa a possibilidade destas áreas serem ocupadas 

por habitação), estas áreas assumem uma ocupação habitacional e não turística. É neste 

circunstancialismo que se classifica estes territórios como solo urbano, no caso da Quinta Queimada 

como um “espaço habitacional unifamiliar” e na “F. Serrão”, pela extensão e configuração, como “espaço 

urbano de baixa densidade”. 

 

Denota-se ainda neste processo de reclassificação do solo que o saldo1 é favorável ao solo rústico, 

decorrente da reclassificação de solo de urbano para rústico da ZOT da Quinta Queimada e do parque 

de campismo de Armação de Pêra. 

 

Por ultimo é ainda de referir a ligeira ampliação que o perímetro sofre no setor nascente do aglomerado 

e que decorre, mais uma vez, da integração de preexistências, no caso concreto, de um compromisso 

urbanístico válido2 em consolidação. 

 

XIII.7.4. NOTAS FINAIS 

 

A proposta metodológica apresentada traduz a base de trabalho para a delimitação de áreas 

homogéneas, com especificidades funcionais e identitárias próprias, para efeitos de classificação 

e qualificação do solo. 

 

Nesse âmbito, em complemento dos critérios previstos em sede da LBPPSOTU, RJIGT e DR 15/2015, 

foram utilizados critérios de natureza territorial, que garantiram uma abordagem integradora sobre o 

espaço, de modo a garantir-se, no exercício de classificação e qualificação do solo, o respeito pela 

matriz base do território, como não poderá deixar de ocorrer num exercício de planeamento subjacente à 

elaboração de um Plano. 

 

                                                 
1 É reclassificado como solo urbano uma área de aproximadamente 107.736m2 e como solo rústico uma área de 153.220m2, de onde 
resulta um saldo de 45.484m2 de solo rústico. 
2 Trata-se do processo n.º 01/2007/162 com a licença n.º 49/2016, válida até 20.05.2020. 
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Assim, considerando a complexidade do território e as dificuldades que emergem na aplicação da lei, 

nem sempre de aplicação direta e imediata, a classificação e qualificação do solo é equilibrada e 

enquadradora da realidade territorial, mantendo sempre a devida convergência com a lei (vd. listagem 

anexa, com a relação entre os perímetros do PDM95 e a proposta de PDM). 
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Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

Diversas 
categorias de 
solo urbano 

Alcantarilha 69,22 

Diversas 
categorias de 
solo urbano 

Alcantarilha 59,21 

Aldeia Ruiva 7,45 Aldeia Ruiva 15,40 

Algoz 176,54 Algoz 105,52 

Amorosa 11,11 Amorosa 19,13 

Armação de Pêra 139,86 Armação de Pêra 137,32 

Campilhos 6,17 Campilhos 9,14 

Cerro de São Miguel 34,29 Cerro de São Miguel 27,13 

Estação de Silves 23,84 Estação de Silves 25,78 

Monte de São José 3,96 Monte de S. José 10,52 

Pêra 61,78 Pêra 62,94 

S. Marcos da Serra (indústria) 4,11 Monte Costa 7,27 

São Bartolomeu de Messines 103,92 São Bartolomeu de Messines 91,26 

São Marcos da Serra 19,10 São Marcos da Serra  17,55 

São Sebastião 1,23 São Sebastião 7,63 

Silves 170,79 Silves 171,97 

Taipas 5,44 Taipas 5,64 

Torre 10,99 Torre 14,14 

Tunes 66,87 Tunes 76,69 

Vila Fria 7,34 Fábrica da Cortiça 12,55 

Vales de Algoz 115,83 Vales de Algoz 87,02 

  1 039,84 
 

963,81 

 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

Espaços 
urbanos de 

povoamento 
disperso 

Cerro da Portela 9,08 
Diversas 

categorias de 
solo urbano 

Cerro da Portela 4,64 

Ribeiro Meirinho 10,47 Ribeiro Meirinho 11,30 

Silveira 3,49 Silveira 5,42 

Vales de Algoz 2,02 Vales 3,75 

 
25,06 

 
25,11 

 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

 

- - 

Diversas 
categorias de 
solo urbano 

Armazéns Mourinhos 9,86 

- - Boavista 18,39 

- - Ferrarias 2,53 

- - Ferrarias sul 9,53 

- - Morgado da Lameira 30,29 

- - Pão Quente 10,29 
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- - Torre de Baixo 1,70 

- - Vila Fria 15,71 

  98,30 

 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

Espaços 
urbanos de 

povoamento 
disperso 

Aldeia da Portela 1,92 

Espaços 
urbanos de 

baixa 
densidade 

Aldeia da Portela 3,53 

Aldeia de Tunes 3,02 Aldeia de Tunes 3,06 

Arrancada 3,28 Arrancada 8,83 

Bairro do Furadouro 5,18 Bairro do Furadouro 3,64 

Barrocal 4,30 Barrocal 7,49 

Benaciate 4,18 Charneca da Velha 3,76 

Benaciate oeste 2,39 Pocinho 2,97 

Calçada 2,26 Calçada 5,86 

Caliços 2,22 
3,88 Caliços este 7,76 

Caliços 1,66 

Calvos 2,67 Calvos 3,01 

Canais de Silves 4,81 Canais de Silves 3,10 

Cano 1,49 Cano 2,97 

Caravela 23,71 Caravela 26,48 

Charneca da Cumeada 2,09 

9,33 Cumeada de Cima 17,74 Cumeada de Cima 4,22 

Cumeada de Cima 3,02 

Cumeada de Baixo 3,64 Cumeada de baixo 10,09 

Curral dos Mouchos 0,93 
3,27 Nora 6,32 

Nora 2,34 

Corgo 6,76 Corgo 8,07 

Corte 1,30 Corte 4,53 

Estação de Alcantarilha 5,54 Estação de Alcantarilha 10,04 

F. Serrão 1,35 Caliços 5,88 

Fábrica do Tijolo 4,33 Fábrica do Tijolo 3,54 

Falacho 2,08 Falacho 2,51 

Ferrarias 1,77 Ferrarias 4,49 

Ferrarias sul 2,99 Ferrarias sul 4,62 

Fonte de Louseiros 2,02 Fonte de Louseiros 2,59 

Fontes da Matosa 3,49 Fontes da Matosa 3,82 

Fornalhas 2,98 Fornalhas 3,04 

Malhão 4,34 Malhão sul 7,84 

Mesquita 10,53 Mesquita 4,49 

Messines de Baixo 1,70 
4,37 Messines de Baixo 18,51 

Messines de Baixo 2,67 

Mogas 0,95 Mogas 2,70 
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Monte Boi 3,60 Monte Boi 6,55 

Montes Raposos 7,22 Montes Raposos 8,60 

Parola sul 4,78 Benaciate 6,19 

Pedreira 27,35 Pedreira 16,32 

Pinheiro e Garrado 15,31 Pinheiro e Garrado 4,58 

Poço Barreto 4,29 Poço Barreto 5,06 

Poço Deão 3,79 Poço Deão 3,68 

Portela de Messines 2,30 Portela de Messines 3,74 

São Lourenço do Palmeiral 1,61 São Lourenço do Palmeiral 3,80 

Torre de Baixo 1,69 Quinta dos Avós 7,42 

Torre Messines 5,56 Torre 4,49 

Vala 4,90 Vala 6,87 

Vale de Lousas 4,03 Vale de Lousas 5,89 

Vale Fuzeiros 9,57 Vale Fuzeiros 19,15 

  230,08   305,62 

 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

 

- - 

Espaços 
urbanos de 

baixa 
densidade 

Canelas 6,27 

- - Canhestros 13,50 

- - Estação de Alcantarilha este 3,63 

- - Estevais 3,27 

- - Miões 3,77 

- - Sobrado 6,28 

  
 

 

36,21 

 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

Várias 
categorias de 
solo urbano 

Quinta dos Ouregãos 3,12 

 

- - 

Quinta Queimada 7,18 - - 

Quintão 2,8 - - 

Várzea do Poço da Figueira 1,93 - - 

ZOT 1,02 - - 

 16,05   

 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

Espaços 
urbanos de 

povoamento 
disperso 

Abrutiais 2,94 

 

- - 

Aivados 6,07 - - 

Alcaria 1,62 - - 

Almargem 2,94 - - 
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Assumadas 8,85 - - 

Barragem 1,80 - - 

Barranco Longo este 3,45 - - 

Barranco Longo oeste 4,42 - - 

Benafátima de Cima 0,91 - - 

Boião Velho 1,41 - - 

Casas de Odelouca 0,73 - - 

Casas Velhas 1,19 - - 

Cerro do Bufo 3,38 - - 

Corte Mourão 1,47 - - 

Corte Pereiro 1,33 - - 

Defesa 1,15 - - 

Gavião de Baixo 1,63 - - 

Lavajo 3,73 - - 

Lobite 2,03 - - 

Marreiros 2,85 - - 

Monte Costa 0,88 - - 

Monte da Zorra 2,79 - - 

Monte do Manuel João 4,06 - - 

Monte Ruivo 0,46 - - 

Monte Velho 0,73 - - 

Montes Grandes 2,46 - - 

Paço e Corgo 7,07 - - 

Perna Seca de Cima 1,42 - - 

Porto da Figueira 0,71 - - 

Quartas Quintas 1,58 - - 

Quintão 2,80 - - 

Ribeira Baixa este 4,07 - - 

Ribeiro Meirinho 10,47 - - 

Santo Estêvão 3,70 - - 

Serras 0,60 - - 

Torres e Cercas 1,49 - - 

Tufos 1,54 - - 

Vale da Horta 1,85 - - 

Vale da Horta sul 2,21 - - 

Vale Mós 1,67 - - 

Vale Touriz 2,09 - - 

Zebro de Baixo 1,37 - - 

  109,92   
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Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

Espaços 
urbanos de 
povoamento 
disperso 

Alvaledes 1,34 

Aglomerados 
Rurais 

Alvaledes 2,02 

Amendoeira 27,16 Amendoeira 8,68 

Aroeira 1,50 Benaciate este 1,98 

Azilheira 1,74 Azilheira 1,22 

Baiãs 2,39 Baiãs 5,11 

Benagaia 9,28 Benagaia 8,88 

Boião 1,71 Boião 1,84 

Carrasqueira 0,58 Carrasqueira 1,78 

Casas de Baixo 1,70 Casas de Baixo 2,36 

Cerro do Bardo 3,05 Cerro do Bardo 1,41 

Chaminé 1,46 Chaminé 1,24 

Combros 1,10 
1,27 Combros 3,06 

Combros 0,17 

Corchiças 2,55 Corchiças 1,94 

Cordeiros de Messines 1,43 Cordeiros de Messines 0,90 

Estação de S. Marcos 3,16 Estação de São Marcos 1,73 

Figueiral 4,55 Figueiral 3,08 

Filipes 1,08 Filipes 1,57 

Foz do Ribeiro 5,65 Foz do Ribeiro 2,67 

Gregórios 4,85 Gregórios 2,93 

Lapa 4,38 Lapa 1,05 

Lavega 1,61 Lavega 4,83 

Manteigas 3,11 Manteigas 2,52 

Messines de Cima 2,08 Messines de Cima 2,53 

Monte Branco 3,61 Monte Branco 1,23 

Monte das Pitas 2,58 Monte das Pitas 5,66 

Monte Mogo 1,41 Monte Mogo 0,71 

Monte Seco 2,04 Monte Seco 1,15 

Mouricão 4,65 Mouricão 1,46 

Odelouca 1,53 
3,39 Odelouca 3,87 

Odelouca 1,86 

Parola norte 1,67 Benaciate norte 2,28 

Pedreiras 2,98 Pedreiras 4,51 

Perna Seca 1,14 
3,17 Perna Seca 4,75 

Perna Seca 2,03 

Pico Alto 2,64 Pico Alto 2,08 

Poço Frito 1,56 Poço Frito 2,88 

Poço Fundo 5,36 Poço Fundo 7,57 

Ribeira Alta 8,06 Ribeira Alta 3,72 
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Ribeira Baixa 1,50 Ribeira Baixa este 1,52 

Ribeira Baixa oeste 2,33 Ribeira Baixa 1,29 

Sapeira 0,87 Sapeira 2,81 

Sesmarias 0,69 Sesmarias 1,65 

Talurdo 1,57 Talurdo 1,23 

Tinhosas 1,58 Tinhosas 1,60 

Vale da Lama 2,28 Vale da Lama 1,95 

Vale Figueira 2,21 Vale Figueira 7,41 

Vale Fontes de Cima 7,64 Vale Fontes de Cima 2,62 

Vale Longo 4,29 Monte do Sapo 3,04 

Vendas 2,37 Vendas 2,57 

Zebro de Cima 1,84 Zebro de Cima 0,78 

Zimbreira 1,67 Zimbreira 2,28 

  164,5 
 

137,95 
 

Qualificação Designação (PDM 95) Área ha  Qualificação Designação (PDM 2G) Área ha  

 

- 

- - 

Aglomerados 
Rurais 

Adega 3,07 

- - Alfarrobeira 1,48 

- - Amendoais 1,38 

- - Aroeira 3,64 

- - Barranco Longo 1,89 

- - Bem Parece 1,25 

- - Cagaçais 1,57 

- - Calvos sul 2,69 

- - Castanheiro 1,71 

- - Foral 125,43 

- - Forneca 0,87 

- - Joinal 4,21 

- - Lagoa de Viseu 5,08 

- - Malhão 3,12 

- - Monte das Figueirinhas 1,38 

- - Monte Moreno 3,71 

- - Morgados 1,88 

- - Papa Rala 1,44 

- - Poço Barreto este 3,55 

- - Pouca Farinha 1,28 

- - Vendas este 1,60 

  
 

172,23 
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SÍNTESE 
 

PDM 95 
Área 
ha 

% PDM 2G Área ha Totais % 

Solo Urbano (restantes 
espaços) 

1055,89 1,6 
Solo Urbano (restantes 
espaços) 

1087,22  1,6 

Espaços Urbanos de 
Povoamento Disperso 

504,50 0,7 
Espaços Urbanos de 
Baixa Densidade 

342,34  0,5 

 1560,39 2,3   1429,56 2,1 

   Aglomerados rurais 310,18  0,5 

     1739,74 2,6 
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XIII.8 FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DE SILVES 
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FICHA DE DADOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E 
INTERMUNICIPAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PLANO E DADOS GERAIS 

 

1.  ÂMBITO DO PLANO TERRITORIAL 

A Municipal [01] x                                                                                    Intermunicipal [02] 
B Se assinalou o Campo 02 no quadro 1-A indique o âmbito territorial do plano: 

 

Área geográfica correspondente à totalidade de uma área metropolitana [03] 
Área geográfica correspondente à totalidade de uma CIM [04] 
Área geográfica da totalidade de dois ou mais municípios [05] 
Área geográfica da parte de dois ou mais municípios [06] 

 

2.  TIPO DE PLANO 

Plano Diretor Municipal / Plano Diretor Intermunicipal [01] x 
Plano de Urbanização / Plano de Urbanização Intermunicipal [02] 
Plano de Pormenor / Plano de Pormenor Intermunicipal [03] 

 

3.  LOCALIZAÇÃO 
CCDR [01] Algarve 
NUT III / EIM [02] Algarve 
Município(s) [03] Silves 
Lugar(es) [04] Silves 

 

4.  TIPO DE PROCEDIMENTO 

Elaboração [01]                               Alteração [02]                                     Revisão [03] x 

 

5.  DESIGNAÇÃO DO PLANO TERRITORIAL/PROCEDIMENTO 

Plano Diretor Municipal de Silves 
 

6.  AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Indicar se o plano/procedimento foi sujeito a Avaliação Ambiental                 Sim [01] x       Não [02] 
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7.  CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA DE BASE DO PLANO 

A Indicar a cartografia topográfica utilizada para a obtenção da carta base do plano e respetiva data/ano 
Carta topográfica oficial [01]                                                          Carta topográfica homologada [02] x 
Ano da carta oficial [03]                                                                 Data da homologação [04] 2018 

B Escala da cartografia base  
1:25.000 [06]                             1:10.000 [06] x                            1:5.000 [07]                             1:2.000 [08]                            
Outra [09]                              Qual? [10] 

C Indicar o suporte da cartografia base do plano 
Digital vetorial [11] x                                   Digital raster [12]                                   Analógico [13]                              

D Indicar o ano da CAOP para os limites administrativos do plano 
Ano [14] 2019 

 

8. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ÁREA DO PLANO ABRANGIDA PELAS SERVIDÕES 

Tipo de servidões Área (hectares) 

01 Áreas Protegidas n/a 
02 Rede Natura 22 072,1 
03 Área Protegida e Rede Natura n/a 
04 Reserva Ecológica Nacional (REN) 42 738,5 
05 Área Protegida, Rede Natura e REN 47 905,2 
06 Albufeiras de Águas Públicas, incluindo a zona de proteção 5 366,9 
07 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 16 067,0 
08 Regime florestal 843,2 
09 Áreas de património edificado e zona especial de proteção 85,1 
10 Área de património arqueológico e de parque arqueológico n/a 
11 Área de património mundial n/a 
12 Outras n/a 

B DESAGREGAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Tipologia de áreas protegidas indicadas no campo 03 Área (hectares) 

13 Parque Nacional n/a 
14 Reserva Natural n/a 
15 Parque Natural n/a 
16 Paisagem Protegida n/a 
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17 Monumento Natural n/a 
C ÁREAS DE RAN E DE REN CUJA DESAFETAÇÃO FOI APROVADA PARA O 

PLANO/PROCEDIMENTO 

Áreas desafetadas da RAN e REN Área (hectares) 

18 Área desafetada da Reserva Ecológica Nacional 5 613,3 
19 Área desafetada da Reserva Agrícola Nacional 3 084 

 

9. ÁREAS ESPECIAIS 
  Área (hectares) 

01 ARU - Áreas de reabilitação Urbana 171,7 
02 AUGI - Áreas Urbanas de Génese Ilegal n/a 

03 Centro histórico n/a 

 

10. ARTICULAÇÃO - IGT ALTERADOS OU REVOGADOS PELO PLANO/PROCEDIMENTO 
A IGT QUE O PLANO/PROCEDIMENTO REVOGA (TOTALMENTE) 

Designação dos Planos Territoriais revogados 

01 Plano Diretor Municipal de Silves 

02 Plano de Pormenor de Armação de Pêra 
03 Plano de Pormenor da Caixa de Água 
04 Plano de Urbanização da Vila Fria 

B IGT QUE O PLANO ALTERA (OU REVOGA PARCIALMENTE) 
Designação dos Planos territoriais alterados ou 
parcialmente revogados 

Disposições alteradas ou revogadas 

10   

11   

12   

 
 

DATA DO PREENCHIMENTO 

Data de finalização do preenchimento:                                            (27/11/2020) 
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FICHA DE DADOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E 
INTERMUNICIPAL 

ANEXO A – PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO DIRETOR INTERMUNICIPAL 

 

1. VALORES GLOBAIS 
A Área do município [hectares] [01] 68 006,24 

B Dados da população: 

 Último Censo 

02 Ano do censo 2011 
03 População residente [habitantes] 37 126 
04 Taxa de variação populacional [%] 9,7 

 

2. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
A SOLO URBANO 

Categorias de solo urbano Área [hectares] 

01 Espaços Centrais 27,9 
02 Espaços Habitacionais 650,7 
03 Espaços de Atividades Económicas 216,3 
04 Espaços Verdes 6,2 
05 Espaços Urbanos de Baixa Densidade 342,3 
06 Espaços de Uso Especial – Equipamentos e Infraestruturas 101,0 
07 Espaços de Uso Especial - Turísticos 50,7 
Total de solo urbano [hectares] [08] 1.395,0 

B SOLO RÚSTICO 

Categorias de solo rústico Área [hectares] 

09 Espaços Agrícolas 22 307,9 
10 Espaços Florestais 40 617,6 
11 Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos 83,8 
12 Espaço de Atividades Industriais n/a 
13 Espaços Naturais e Paisagísticos 2 949,5 
14 Espaços Culturais n/a 
15 Espaços de Ocupação Turística 18,2 
16 Espaços de Equipamentos, Infraestruturas e Outras Estruturas 

ou Ocupações 
323,9 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

286 

17 Aglomerados Rurais 310,2 
 18 Áreas de Edificação Dispersa n/a 
 Total de solo rústico [hectares] [19] 66.611,2 

 

3. ESTRUTURA ECOLÓGICA 
A  Área [hectares] 

01 Área de Estrutura Ecológica em solo urbano 737,45 
02 Área de Estrutura Ecológica em solo rústico 51 308,35 
03 Área total de Estrutura Ecológica 52 045,8 

 

4. EXTENSÃO DE INFRAESTRUTURAS LINEARES 
A REDE RODOVIÁRIA 

 Existente [km] Proposto [km] 

01 Itinerário Principal   

02 Itinerário Principal Autoestrada 26,4  

03 Itinerário Complementar 41,1  

04 Itinerário Complementar Autoestrada 15,3  

05 Estrada Nacional 6,7  

06 Estrada Regional 50,7  

07 Estradas Nacionais Desclassificadas 13,0  

08 Estrada Municipal 134,7  

B REDE FERROVIÁRIA 

 Existente [km] Proposto [km] 

09 Rede ferroviária 33,3  
10 Rede ferroviária desactivada   

11 Metro de superfície   

 

7.  CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA DE BASE DO PLANO 

A Planta de Ordenamento 
1:10.000 [01] x                          1:25.000 [02]                            Outra [03]                      Qual? [04] 

B Planta de Condicionantes 
1:10.000 [05] x                          1:25.000 [06]                            Outra [07]                      Qual? [08] 
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