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XIII.10.1 NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente “relatório de ponderação” traduz a apreciação que as entidades com assento na 

Comissão Consultiva (CC) do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves) efetuaram à proposta 

de plano no âmbito da 2.ª CC (quadro 1) e tem como objetivo sistematizar a ponderação que o 

Município de Silves fez dos referidos contributos, assim como as conclusões das reuniões de 

concertação entretanto realizadas. Neste sentido o relatório dedica um capítulo a cada uma das 

entidades representativas dos interesses a ponderar, remetendo para anexo as atas das reuniões 

realizadas e as comunicações efetuadas, incluindo a da 2.ª CC (anexo 1). 

 
Quadro 1 

Pareceres emitidos no âmbito da 2.ª Comissão Consultiva do PDM de Silves 

ENTIDADE DOCUMENTO 

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. Ofício n.º 005/20 DSPP, de 06.01.2020 

Águas do Algarve, S.A. Ofício n.º CE.2020.00063, de 14.01.2020 

Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve 

Ofício n.º S002633-202001-ARHALG.DPI, de 16.01.2020 

Ofício n.º S041022-202007-ARHALG.DPI, de 20.01.2020 

Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil Ofício n.º OF/22923/CDOS08/2019, de 31.12.2019 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve 

Informação n.º I00093-202001-INF-ORD, de 15.01.2020 

Informação n.º I00067-202001-INF-ORD, de 10.01.2020 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Ofício n.º 118, de 15.01.2020 

Mail de dia 19.02.2020 

Direção Geral de Energia e Geologia Ofício n.º 00119, de 07.01.2020 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve Oficio n.º OF/129/2020/DL/DRAPALG, de 16.01.2020 

Direção Regional de Cultura do Algarve 
Informação n.º S-2020/513850 (CS: 1411192), de 

15.01.2020 

REN - Rede Elétrica Nacional, SA Email de 07.01.2020 

Turismo de Portugal, IP Informação n.º 2020.I.604 [DVO/DEOT/ML], de 14.01.2020 

Infraestruturas de Portugal, S.A. 
Ofício n.º 2608019 007, de 15.01.2020 

Email de 03.03.2020 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
Ofício n.º 2327/2020/DRCNF-ALG/DRCNB/DOT, de 

16.01.2020 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 
Ofício n.º 0020/2020/DSEAP, de 15.01.2020 

Email de 04.03.2020 
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Câmara Municipal de Loulé Ofício n.º 2019, 60,S60,26859, de 02.01.2020 

Docapesca Portos e Lotas, SA 
Email de 03.01.2020 

Email de 19.03.2020 
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XIII.10.2 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

ARS: “vem esta Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., informar que emite parecer 

favorável”. 

 

MS: - 
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XIII.10.3 ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

AdA: Relativamente ao número de infraestruturas da AdA reforçamos (…) que as captações subterrâneas são 

17 (dezassete) pelo que deverá ser atualizado o Quadro V.4.3 – Infraestruturas de abastecimento – Síntese”. 

 

MS: Esta informação foi integrada nos relatórios de caraterização do PDM, concretamente no cap. V.4. 

 

OBSERVAÇÃO 2 

 

AdA: “identificámos uma incorrecção (…) em que referem (…) que “Um dos principais problemas detetados está 

associado aos níveis elevados de concentração de coliformes fecais, problema que deverá ser solucionado pela 

futura ETAR de S. Marcos da Serra”, conforme referido em parecer anterior esta ETAR e respetivo sistema 

interceptor já se encontram em exploração desde Maio de 2015”. 

 

MS: Esta informação foi atualizada no subcapítulo III.6.2.1. 

 

OBSERVAÇÃO 3 

 

AdA: É referido (…) que a ETAR de Silves “(…) pode comportar alguma deficiência no tratamento, atendendo 

aos maus cheiros que ocasionalmente ocorrem (…)”, informa-se que esta ETAR cumpre o normativo de 

descarga imposto pela APA (…) e que os odores verificados provêm de órgãos de tratamento os quais não são 

desodorizados (em particular associados ao tratamento da fase sólida). 

 

MS: Esta informação foi atualizada no subcapítulo V.4.2.4. 

 

OBSERVAÇÃO 4 

 

AdA: “Refira-se ainda que da leitura do texto referente às Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) o mesmo dá 

a entender que a ETAR de Vale Fuzeiros é gerida da AdA, no entanto a referida infraestrutura é propriedade do Município 

de Silves. 

 

MS: Essa referência foi revista, tal como se pode observar no cap. V.4.2.4. 
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OBSERVAÇÃO 5 

 

AdA: “Consideramos ainda que deverão ser atualizadas as peças desenhadas, referentes à Cartografia sempre que se 

representem as infraestruturas desta Sociedade e que a sua representação seja feita de forma homogénea nas diferentes 

plantas e distintas da representação dos sistemas “em baixa”. 

 

MS: Esta sugestão foi atendida como se pode verificar na cartografia do plano. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

7 

XIII.10.4 AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE / ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO 

HIDROGRÁFICA DO ALGARVE (APA/ARH) 

 

Incorpora o resultado da concertação do Município de Silves e da APA/ARH Algarve relativamente às 

matérias constantes do parecer da APA/ARH Algarve emitido em sede da 2.ª reunião plenária da 

Comissão Consultiva de acompanhamento do procedimento de revisão do PDM de Silves, e constante 

do seu ofício com a referência n.º S002633-202001-ARHALG.DPI, de 16 de janeiro de 2020, objecto de 

análise e concertação na reunião de 17 de janeiro de 2020 sobre a REN e a de 12 de fevereiro sobre a 

conformidade com os planos especiais e o regulamento do PDM de Silves. A este processo seguiu-se 

ainda uma fase de concertação complementar (efectuada por contacto via telefone e mail1) dos quais 

resultou o consenso relativamente às matérias apresentadas. As atas das reuniões referidas e a 

comunicação efetuada encontram-se no anexo 2 deste relatório. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 - Artigo 10.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento do PDM de Silves 

                            Domínio Hídrico 

 
APA/ARH: O artigo 10.º, n.º 2, alínea c), do regulamento do PDM de Silves deve precisar que é interdita a 

realização de novas construções, com exceção das indicadas no Plano de Ordenamento da Orla Costeira - 

Burgau/Vilamoura e das que resultarem da recondução deste plano a programa territorial, decorrente da 

aplicação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Propõe-se ainda a eliminação na subalínea v. do trecho 

normativo “nos termos e nas condições do plano especial”, assim como a ponderação da supressão na 

subalínea ii. da expressão “escala superior”. 

 

MS: A atual redação do artigo 10.º, n.º 2, alínea c), do regulamento do PDM de Silves, explicita, de 

forma suficientemente clara, que nas áreas do domínio público marítimo, abrangidas pelo Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira - Burgau/Vilamoura (POOC-BV), é interdita a realização de novas 

construções, com excepção de um rol de situações que (subentenda-se) merece a anuência desse 

mesmo plano. Por conseguinte, não nos revemos na proposta de integração no corpo da norma da 

referência às novas construções - excepcionalmente admitidas - que resultarem da recondução 

                                                
1 Mail da CMS de 13-03-2020 remetendo a REN bruta para apreciação; mail da APA/ARH de 06-04-2020 (ref.ª S01792-202004) a remeter 
nota técnica de apreciação da REN bruta; mail da CMS de 22-06-2020 a responder às questões levantadas na nota técnica; mail da 
APA/ARH de 06-07-2020 (ref.ª S038127-202007) com correcções pontuais, mail da CMS de 10-07-2020 a remeter elementos corrigidos, 
comunicação da APA/ARH de 16-07-2020 (ref.ª S041022-202007-ARHALG.DPI) com pronúncia favorável à proposta de REN bruta e às 
propostas de exclusão. 
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daquele plano a programa territorial. Desde logo, porque essa integração não introduz qualquer 

alteração prática no escopo normativo em análise, apresentando-se como meramente tautológica, visto 

que a recondução do POOC-BV a programa territorial resulta expressamente da lei, recaindo, assim, 

sobre o intérprete a necessidade de efectuar uma interpretação actualizada da nomenclatura dos 

instrumentos de planeamento (e até mesmo das leis e decretos-leis) citados no regulamento do PDM 

de Silves; sendo certo que as excepções edificatórias que resultam do actual POOC-BV vão continuar 

as mesmas assim que o referido plano passar a ser reconduzido à figura de programa territorial. Por 

outro lado, logo que o POOC-BV, e futuro programa territorial, venha a sofrer alterações 

regulamentares nesta matéria - e atendendo a que os programas territoriais limitam-se a vincular as 

entidades públicas (e não os particulares), de acordo com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, do RJIGT -, 

impor-se-á então promover, na sequência da publicação dessas mesmas alterações ou do novo 

programa especial, a alteração do PDM por adaptação, nos termos do artigo 121.º, n.º 1, alínea b), do 

RJIGT, por forma a garantir a necessária conformidade e compatibilidade entre instrumentos de gestão 

territorial. 

 
Nada há a opor à eliminação na subalínea v. do trecho normativo “nos termos e nas condições do 

plano especial”. Contudo, relativamente à sugestão de eliminar a expressão “escala superior” na  

subalínea ii., cumpre informar que a integração desta expressão visa conferir uma maior adequação da 

norma ao que está referido na subalínea C2 da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º, conjugada com o teor do 

artigo 68.º, do actual POOC-BV. Na prática, optou-se por substituir a referência a “planos de pormenor 

e planos de urbanização” por uma expressão mais rigorosa à luz do quadro legal vigente, a saber, 

“planos territoriais de âmbito municipal de escala superior”. 

 
Nestes termos, e salvo melhor opinião, o Município de Silves considera que esta observação apenas 

deve ser aceite e integrada parcialmente na proposta de plano a submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou o seguinte: 

a) Não será introduzida a indicação da APA-ARH quanto à “recondução a programa territorial, 

decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio”; 

b) A expressão “escala superior” será mantida; 

c) O n.º 2 do artigo 10.º do regulamento do novo PDM de Silves passa a apresentar a seguinte 

redacção: 
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“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”. 

 

OBSERVAÇÃO 2 - Artigo 10.º, n.º 3, do Regulamento do PDM de Silves 

                             Domínio Hídrico 

 

APA/ARH: O artigo 10.º, n.º 3, do regulamento do PDM de Silves, deve precisar que a disposição é aplicável em 

áreas do domínio público marítimo abrangidas pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira - Burgau/Vilamoura, 

tal como consta do n.º 2 do mesmo artigo. Propõe-se ainda ponderar a eliminação da expressão “escala 

superior”. 

 

MS: Consideramos que a primeira sugestão, apesar de implícita na atual redação do n.º 3 do artigo 

10.º do regulamento do PDM de Silves, melhora a clareza e o rigor da norma, razão pela qual aceita-se 
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promover a alteração proposta, incluindo a referência às “áreas do domínio público marítimo” 

abrangidas pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira - Burgau/Vilamoura, nos seguintes termos: 

 
“No caso de solos urbanos localizados fora da área de intervenção de planos territoriais de âmbito 

municipal de escala superior, mas incluídos em áreas do domínio público marítimo abrangidas 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:”. 

 
Quanto à sugestão de eliminar a expressão “escala superior”, reiteramos o exposto na ponderação 

formulada a respeito da observação 1. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou o seguinte: 

a) A expressão “escala superior” será mantida; 

b) Que o n.º 3 do artigo 10.º passaria a apresentar a seguinte redação: 

 
“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:”  

 

OBSERVAÇÃO 3 - Artigo 10.º, n.º 4, do Regulamento do PDM de Silves 

                               Domínio Hídrico 

 

APA/ARH: Propõe a seguinte redacção para o n.º 4 do artigo 10.º do regulamento do PDM de Silves: 

“A delimitação do domínio hídrico na Planta de Condicionantes - Recursos Naturais, por motivos de escala e da 

informação disponível, não é vinculativa quanto à representação gráfica de todas as suas componentes ou à 

adequação dos percursos das linhas de água efetivamente existentes, pelo que na instrução dos pedidos de 

informação prévia, de licenciamento e das comunicações prévias, deve ser avaliada a área de intervenção da 

operação em função da informação disponível, designadamente a constante da carta militar, de fotografia aérea 

e/ou levantamento topográfico. Caso subsistam dúvidas, cabe à entidade com jurisdição em matéria do domínio 

hídrico a definir a área sujeita a servidão administrativa”. 
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MS: A redação proposta fundamenta e concretiza a norma em si mesma. No entanto, consideramos 

que as normas de um regulamento têm a sua justificação/fundamentação nos relatórios que o 

acompanham, mais concretamente, no caso em análise, no relatório de condicionantes, 

designadamente no seu capítulo respeitante ao domínio hídrico. 

 
Mesmo assim, e para que não persistam dúvidas quanto ao real alcance da norma em referência, o 

Município de Silves vai integrar no plano a proposta apresentada, nos seguintes termos: 

 
“A delimitação do domínio hídrico na planta de condicionantes - recursos naturais, por motivos de 

escala e da informação disponível, não é vinculativa quanto à representação gráfica de todas as suas 

componentes ou à adequação dos percursos das linhas de água efetivamente existentes, pelo que na 

instrução dos pedidos de informação prévia de licenciamento e de comunicação prévia, deve ser 

avaliada a área de intervenção da operação em função da informação disponível, designadamente a 

constante da carta militar, de fotografia aérea e/ou levantamento topográfico. Caso subsistam dúvidas, 

cabe à entidade com jurisdição em matéria do domínio hídrico a definir a área sujeita a servidão 

administrativa”. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a integração no n.º 4 (agora n.º 5) do artigo 10.º do regulamento do 

novo PDM de Silves da redação proposta pela APA/ARH, ainda que ligeiramente retocada pela 

autarquia, como se identifica: 

 
“A delimitação do domínio hídrico na planta de condicionantes - recursos naturais, por motivos de 

escala e da informação disponível, não é vinculativa quanto à representação gráfica de todas as suas 

componentes ou à adequação dos percursos das linhas de água efetivamente existentes, pelo que, na 

instrução dos pedidos de informação prévia, de licenciamento e das comunicações prévias, deve ser 

avaliada a área de intervenção da operação urbanística em função da informação disponível, 

designadamente a constante da carta militar, de fotografia aérea e/ou levantamento topográfico; sendo 

que, caso subsistam dúvidas, cabe à entidade com jurisdição em matéria do domínio hídrico definir a 

área sujeita a servidão administrativa”. 

 

Posteriormente, em resultado da concertação sobre a REN, o teor do n.º 4 foi renumerado, passando a 

n.º 5. Neste sentido foi acrescentado o seguinte teor ao artigo 10.º do regulamento: 
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“4 - A delimitação do domínio hídrico na “planta de condicionantes - recursos naturais” não prejudica 

eventuais reconhecimentos de direitos adquiridos por particulares sobre parcelas de leitos das águas 

do mar e demais águas sujeitas à influência das marés e respetivas margens, bem como das áreas 

contíguas à margem em contexto de recuo das águas, nos termos dos procedimentos e normas 

previstas na lei que estabelece a titularidade dos recursos hídricos.” 

 

OBSERVAÇÃO 4 - Artigo 10.º do Regulamento do PDM de Silves 

                              Utilização Privativa do Domínio Público Marítimo 

 

APA/ARH: Propõe que seja acrescentada uma disposição no artigo 10.º do regulamento do PDM de Silves que 

reflicta que a utilização privativa do domínio público marítimo requer o reconhecimento da propriedade privada 

ao abrigo do artigo 15.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro (republicada pela Lei n.º 31/2016, de 23 de 

agosto). 

 

MS: Não se logra perscrutar o alcance desta recomendação, atendendo à oposição existente entre as 

áreas do domínio público marítimo e aquelas que são objecto de propriedade privada. Neste sentido, a 

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com as suas posteriores alterações legais), delimita com algum 

pormenor quais os recursos hídricos que integram o domínio público e aqueles que, pelo contrário, 

pertencem aos particulares.  

 

Nos termos do artigo 2.º da citada lei, o domínio público hídrico compreende o domínio público 

marítimo, o domínio público lacustre e fluvial, e ainda o domínio público das restantes águas.  

 
O domínio público marítimo, que inclui as águas costeiras e territoriais, as águas interiores sujeitas à 

influência das marés, bem como os respetivos leitos, fundos marinhos e margens, pertence sempre ao 

Estado, de acordo com o disposto nos artigos 3.º e 4.º da lei acima referida.  

 
O domínio público lacustre e fluvial inclui cursos de água, lagos e lagoas ou canais de água navegáveis 

ou flutuáveis, bem como aqueles que, não sendo navegáveis ou flutuáveis, se situem em terrenos 

públicos ou sejam alimentados ou se lancem em águas públicas, e ainda albufeiras criadas para fins de 

utilidade pública (artigo 5.º). Estes recursos são da titularidade do Estado ou das regiões autónomas, 

caso se localizem no território destas, excepto se estiverem integralmente situados em terrenos 
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municipais ou das freguesias ou em terrenos baldios municipais ou paroquiais, casos em que 

pertencerão, respetivamente, ao município ou freguesia, nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 54/2005, de 

15 de novembro.  

 

Quanto ao domínio público das restantes águas compreende, de acordo com o disposto no artigo 7.º 

do mesmo diploma, águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos, 

águas nascidas em prédios privados mas que se lancem no mar ou em outras águas públicas, bem 

como águas pluviais quando caiam em terrenos públicos ou em terrenos particulares, desde que se 

vão lançar no mar ou em outras águas públicas, e ainda águas das fontes públicas. Estas águas 

pertencem ao Estado ou às regiões autónomas, ou ao município ou à freguesia, nos termos do artigo 

8.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro. 

 
Neste contexto normativo, os recursos hídricos pertencentes ao domínio público denominam-se 

“recursos dominiais”, enquanto os restantes recursos - definidos por exclusão de partes, ou seja, todos 

aqueles que não se integrem no domínio público - são da titularidade de particulares e designam-se 

como “recursos patrimoniais”. 

 
Esta destrinça é imprescindível para melhor compreender o enquadramento legal atinente à utilização 

dos recursos hídricos pelos particulares, impondo-se, nesse âmbito, distinguir entre a utilização de 

recursos hídricos particulares, a utilização comum dos recursos hídricos do domínio público e ainda a 

utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público. 

 
De acordo com o artigo 59.º, n.º 1, da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com as 

posteriores alterações legais), considera-se utilização privativa dos recursos hídricos do domínio 

público aquela em que alguém obtiver para si a reserva de um maior aproveitamento desses recursos 

do que a generalidade dos utentes ou aquela que implicar alteração no estado dos mesmos recursos 

ou colocar esse estado em perigo; sendo que, nos termos do n.º 2 do citado artigo 59.º, o direito de 

utilização privativa de domínio público só pode ser atribuído por licença ou por concessão qualquer que 

seja a natureza e a forma jurídica do seu titular (cfr. artigos 60.º e 61.º), não podendo ser adquirido por 

usucapião ou por qualquer outro título. 

Em sentido oposto, a utilização dos recursos hídricos particulares está sujeita a autorização prévia; 

com efeito, o artigo 62.º, n.º 1, da Lei da Água, exige autorização prévia para a realização de certas 

actividades mesmo quando incidam sobre leitos, margens e águas particulares, quando se trate de 
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actividades que tenham impacto significativo nas águas, a saber: realização de construções; 

implantação de infra-estruturas hidráulicas; captação de águas; e outras actividades que alterem o 

estado das massas de águas. E o n.º 2 daquele preceito sujeita a licença as actividades de rejeição de 

águas residuais, a imersão de resíduos, a recarga e injeção artificial em águas subterrâneas, a 

extração de inertes e a realização de aterros e escavações, exactamente devido ao grande impacto 

que estas actividades produzem sobre as águas. 

 
Por tudo isto, cremos que a APA/ARH deveria aclarar melhor esta recomendação, para que o Município 

de Silves possa ponderar a sua eventual integração no regulamento do PDM de Silves, com o devido 

rigor e clareza.  

 
Não obstante as dúvidas suscitadas, somos levados a pensar que o que a APA/ARH quis dizer com a 

sua recomendação foi que, salvo quando ocorra o reconhecimento nos termos da lei de direitos 

adquiridos por particulares sobre parcelas de leitos e margens das águas do mar ou de quaisquer 

águas navegáveis ou flutuáveis, a ocupação dessas áreas está sujeita à obtenção de título de 

utilização privativa do domínio público marítimo. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a não integração no regulamento do novo PDM de Silves da nova 

disposição referente à utilização privativa do domínio público marítimo. 

 

OBSERVAÇÃO 5 - Artigo 11.º do Regulamento 

                            Albufeiras de Águas Públicas 

 

APA/ARH: A referência às restrições/exceções que decorrem do plano especial em vigor deve ser completada 

por forma a prever igualmente as que resultarem da sua recondução a programa territorial, decorrente da 

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

 
MS: Não nos revemos na proposta formulada quanto à previsão na norma em apreciação das 

restrições/excepções que resultarem da recondução do plano especial a programa territorial, porquanto 

essa previsão normativa não introduz qualquer alteração prática no escopo da norma em análise, 

apresentando-se como meramente tautológica, visto que a recondução de qualquer plano especial 

subjacente ao regime do artigo 11.º do regulamento do PDM de Silves resulta expressamente da lei, 
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recaindo, assim, sobre o intérprete a necessidade de efectuar uma interpretação actualizada da 

nomenclatura dos instrumentos de planeamento (e até mesmo das leis e decretos-leis) citados no 

regulamento do PDM de Silves; sendo certo que as restrições/excepções edificatórias que resultem de 

um plano especial actualmente vigente vão continuar a ser as mesmas quando o referido plano passar 

a ser reconduzido à figura de programa territorial. Por outro lado, logo que um plano especial, e futuro 

programa territorial, venha a sofrer alterações regulamentares na matéria aqui em causa - e atendendo 

a que os programas territoriais limitam-se a vincular as entidades públicas (e não os particulares), de 

acordo com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, do RJIGT -, impor-se-á então promover, na sequência da 

publicação dessas mesmas alterações ou do novo programa especial, a alteração do PDM por 

adaptação, nos termos do artigo 121.º, n.º 1, alínea b), do RJIGT, por forma a garantir a necessária 

conformidade e compatibilidade entre instrumentos de gestão territorial. 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que não será introduzida a indicação da APA/ARH quanto à 

“recondução a programa territorial, decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio”. 

 

OBSERVAÇÃO 6 - Artigo 22.º, n.ºs 2, 3 e 4, do Regulamento 

                             Zonas Ameaçadas por Cheias e Inundações Naturais 

 

APA/ARH: Relativamente aos n.os 2, 3 e 4 do artigo 22.º do regulamento do PDM de Silves, o regime de gestão 

do risco a cheias e inundações estabelecido, nomeadamente no quadro 1, prevê novas construções dentro do 

perímetro urbano em áreas cuja susceptibilidade é moderada e elevada. Atendendo às implicações deste 

normativo, é imprescindível reavaliar a proposta de gestão, o que poderá determinar uma alteração da sua 

redação. 

 

MS: Face às dúvidas suscitadas, o Município de Silves predispõe-se a introduzir as seguintes 

alterações na redação do artigo 22.º, n.os 3, 4 e 5, do regulamento do PDM de Silves: 

 
“3 - Nas zonas ameaçadas por cheias de suscetibilidade elevada e moderada, quando situadas em 

perímetro urbano, designadamente na zona ribeirinha da cidade de Silves e no espaço industrial de 

Ribeiro Meirinho, aplicam-se as disposições do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional e as 

orientações técnicas constantes do Quadro 1. 
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4 - Nas restantes zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais, com suscetibilidade elevada e 

moderada, aplicam-se as disposições do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional e as 

orientações técnicas constantes do Quadro 1, para além do cumprimento das seguintes condições:  

a) Não construção de caves;  

b) A cota de soleira deve ser elevada acima do nível máximo conhecido. 

 

5 - Nas zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais referidas no número anterior podem ainda 

ser aplicadas, sempre que haja necessidade, e de entre outras a determinar previamente à aprovação 

do projecto, as seguintes medidas cautelares e preventivas:  

a) Criação de bacias de retenção ou de amortecimento de cheias nos cursos de água mais 

problemáticos; 

b) Constituição de canais de escoamento preferenciais;  

c) Utilização de comportas de proteção para portas e janelas; 

d) Interdição da construção de muros contínuos e compactos, transversais aos cursos de água; 

e) Salvaguarda, quando possível, de um piso superior para utilização preferencial durante o 

período húmido; 

f) Garantia de um bom escoamento superficial, de modo a garantir o regular escoamento das 

águas; 

g) Utilização de pisos permeáveis em pavimentos de espaços verdes, áreas públicas de 

equipamentos ou espaços de recreio e lazer.” 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma nova redação para o artigo 22.º (que corresponde ao artigo 24.º 

na versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, nos seguintes 

termos: 

Quadro 1 
Orientações técnicas para as intervenções nas zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais  

Suscetibilidade 

Construção fora de perímetro urbano Construção dentro de perímetro urbano 

Non 

aedificandi 

Medidas 

cautelares 

Medidas 

preventivas 

Non 

aedificandi 

Medidas 

cautelares 

Medidas 

preventivas 

Elevada Nc Ce Ce Nsa Ce/Nc Ce/Nc 

Moderada Nc Ce Ce Nsa Ce/Nc Ce/Nc 

Fraca Nsa Nsa Nc/Ce Nsa Nsa Ce/Nc 

(Ce) Construção existente; (Nc) Novas construções; (Nsa) Não se aplica.  
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Artigo 22.º 

Zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais 

 
“1 - As zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais correspondem às áreas atingidas pela 

maior cheia provável de um curso de água. 

2 - Nas zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais de suscetibilidade elevada e moderada, 

situadas fora de perímetro urbano, aplica-se o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

3 - Nas zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais de suscetibilidade elevada e moderada, na 

zona ribeirinha da cidade de Silves e no espaço industrial de Ribeiro Meirinho, aplicam-se igualmente 

as disposições do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

4 - Nas zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais, o requerente/projectista deve demonstrar 

a compatibilidade da operação urbanística com as cheias, sendo exigível a adoção de medidas de 

proteção adequadas, nomeadamente: 

a) Criação de bacias de retenção ou de amortecimento de cheias nos cursos de água mais 

problemáticos; 

b) Constituição de canais de escoamento preferenciais;  

c) Utilização de comportas de proteção para portas e janelas; 

d) Interdição da construção de muros contínuos e compactos, transversais aos cursos de água; 

e) Salvaguarda, quando possível, de um piso superior para utilização preferencial durante o 

período húmido; 

f) Garantia de um bom escoamento superficial, de modo a garantir o regular escoamento das 

águas; 

g) Utilização de pisos permeáveis em pavimentos de espaços verdes, áreas públicas de 

equipamentos ou espaços de recreio e lazer. 

5 - Nas operações urbanísticas que suscitam dúvidas na análise da protecção à perigosidade de 

cheias, pode o Município de Silves solicitar parecer à entidade administrativa materialmente 

competente, nos termos do regime jurídico que estabelece a gestão dos recursos hídricos”. 

 

No decurso da concertação desta matéria, resultou também a necessidade de introduzir uma alteração 

na redação do n.º 1 do artigo 21.º (que corresponde ao artigo 23.º na versão do PDM2G para 

discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, nos seguintes termos:  
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Artigo 21.º 

Regras comuns 

“1 - Quando os prédios objeto de licenciamento, comunicação prévia ou de autorização de utilização de 

operações urbanísticas se insiram, total ou parcialmente, em áreas de suscetibilidade a fenómenos 

perigosos, a respetiva descrição predial e os alvarás ou certidões que titulem as mesmas operações, 

devem conter, obrigatoriamente, a menção desse facto, do fenómeno a que estão sujeitas e das 

medidas de proteção adotadas”. 

 

OBSERVAÇÃO 7 - Artigo 22.º, n.º 5, do Regulamento do PDM de Silves 

                              Zonas Ameaçadas por Cheias e Inundações Naturais 

 

APA/ARH: O n.o 5 do artigo 22.º do regulamento do PDM de Silves especifica detalhadamente as medidas 

cautelares e preventivas face às orientações técnicas constantes no quadro 1. Esta situação é de evitar, 

optando-se por uma redação genérica que traduza a necessidade de adotar medidas adequadas a avaliar pela 

entidade licenciadora. 

 
MS: A redação aperfeiçoada do n.º 5 do artigo 22.º do regulamento do PDM de Silves, acima transcrito, 

satisfaz a recomendação da APA-ARH, dado que prevê - para as zonas ameaçadas por cheias e 

inundações naturais de susceptibilidade elevada e moderada - a possibilidade da aplicação de várias 

medidas cautelares e preventivas - quer sejam as medidas elencadas nas várias alíneas do preceito, 

quer sejam outras medidas a determinar previamente à aprovação do projecto -, sempre que se 

mostrem necessárias. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma nova redação para o artigo 22.º (que corresponde ao artigo 24.º 

na versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, tal como consta 

na observação 6. 

 

OBSERVAÇÃO 8 - Artigo 29.º do Regulamento do PDM de Silves 

                               Perímetro de Protecção das Captações de Água  

 

APA/ARH: A redação do artigo 29.º do regulamento do PDM de Silves foi validada por email (S021676-201904, 

de 01 de Abril de 2019), com a ressalva de não mencionar a captação superficial da barragem do Arade. 
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Salienta-se que o relatório de ponderação justifica a sua intenção em manter essa referência, a qual não está 

contudo reflectida na proposta de PDM, já que a Planta de Ordenamento – Regime de Uso, não identifica essa 

captação particular. 

 
MS: A não representação da captação superficial da barragem do Arade é um lapso da proposta de 

plano, pelo que será corrigida na versão a submeter a discussão pública. Note-se que esta opção foi 

objecto de concertação com a APA/ARH e visa salvaguardar o disposto no artigo 8.º do POAFA (vd. 

cap. XIII.6).  

 
Assim sendo, a captação será representada na planta de ordenamento, limites ao regime de uso, na 

sua versão a apresentar a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a eliminação da referência no n.º 1 do artigo 29.º (que corresponde 

ao artigo 31.º na versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves à 

captação superficial da Barragem do Arade. Em consequência a nova redacção do normativo em 

referência passa a ser a seguinte: 

 

Artigo 29.º 

Perímetro de proteção das captações de água 

 
“1 - As captações públicas de água subterrânea destinadas ao abastecimento público que ainda não 

beneficiem de perímetro de proteção legalmente estabelecido, e até à definição do mesmo, ficam 

sujeitas a perímetros de proteção medidos a partir dos limites exteriores das captações.” 

 

 

OBSERVAÇÃO 9 - Artigo 30.º do Regulamento do PDM de Silves 

                             Área Crítica à Extração de Águas Subterrâneas 

 

APA/ARH: A alínea a) do artigo 30.º do regulamento do PDM de Silves, com a epígrafe “Área crítica à extracção 

de águas subterrâneas”, deve excecionar igualmente a possibilidade de execução de nova captação de água 

para a finalidade de consumo humano, quando seja demonstrada a impossibilidade técnica e económica de 

ligação à rede. 
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MS: Reconhecendo o mérito desta recomendação, o Município de Silves vai proceder à integração da 

mesma na alínea a) do artigo 30.º do regulamento do PDM de Silves, a submeter a discussão pública, 

nos seguintes termos: 

 
“A área crítica à extração de águas subterrâneas visa prevenir o fenómeno da intrusão salina, não 

sendo permitidas, nestes solos: 

a) A execução de novos furos de pesquisa de água subterrânea a entidades particulares e 

públicas, exceptuando-se aqueles que visem garantir água para consumo humano, quando 

seja demonstrada a impossibilidade técnica e económica de ligação à rede de abastecimento 

público, ou que pretendem substituir utilizações efectivas de água subterrânea, o que deve ser 

avaliado, caso a caso, pela entidade materialmente competente para o seu licenciamento; 

b) A reativação de captações de água subterrânea que estiverem abandonadas durante anos, 

salvo avaliação favorável, caso a caso, pela entidade materialmente competente para o seu 

licenciamento.”. 

 
POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a integração, no artigo 30.º (que corresponde ao artigo 32.º na 

versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, da redação 

proposta pela APA/ARH, conforme acima transcrita. 

 

OBSERVAÇÃO 10 - Artigo 31.º, n.º 2, do Regulamento do PDM de Silves 

                               Faixa Costeira do Litoral Sul 

 

APA/ARH: No n.º 2 do artigo 31.º do regulamento do PDM de Silves, com a epígrafe “Faixa costeira do litoral 

sul”, a exceção indicada será conforme com o estabelecido no plano especial em vigor e com o que vier a 

resultar da sua recondução a programa territorial, decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio. 

MS: Reiteramos o vertido nas respostas às observações 1 e 5. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que não será introduzida, no n.º 2 do artigo 31.º (que corresponde ao 

artigo 33.º na versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, a 
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indicação da APA/ARH quanto à “recondução a programa territorial, decorrente da aplicação do 

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

 

OBSERVAÇÃO 11 - Artigo 32.º do Regulamento 

                              Zona Terrestre de Proteção das Albufeiras 

 

APA: O artigo 32.º do regulamento do PDM de Silves, referente à “Zona terrestre de proteção das albufeiras”, 

não inclui as disposições relacionadas com a edificabilidade prevista nos POA (artigo 33.º do POAFA e artigo 

28.º do POAO), numa integração adaptada. Justifica-se uma avaliação articulada com essa Comissão de 

Coordenação por forma a compatibilizar este exercício com o PROT.  

 
MS: A integração em plano municipal de ordenamento do território, ainda que adaptada, de regimes de 

edificabilidade previstos em planos de ordenamento das albufeiras (planos especiais de ordenamento do 

território) consubstancia uma intromissão ilegítima nos poderes públicos municipais de ordenamento do território 

e urbanismo, uma vez que, por força da LBGPPSOTU e do novo RJIGT, são apenas os planos territoriais âmbito 

municipal (ou intermunicipal) que definem a classificação e qualificação do uso do solo (cfr. artigos 9.º e 10.º da 

LBGPPSOTU, desenvolvidos nos artigos 69.º a 74.º do RJIGT), sendo que apenas estes vinculam directa e 

imediatamente os particulares (cfr. artigo 46.º da LBGPPSOTU e artigo 3.º do RJIGT), o que os distingue dos 

designados “programas”, onde estão os demais “instrumentos de gestão territorial”, o que implica que os “planos 

especiais” (PEOT) deixaram de ter eficácia plurisubjectiva, isto é, de vincular directamente os particulares (cfr. 

artigo 46.º, n.º 1, da LBGPPSOTU e artigo 3.º, n.º 1, do RJIGT). 

 
Como se isto não bastasse, o artigo 78.º, n.º 2, da LBGPPSOTU, é suficientemente expressivo ao esclarecer 

que a transposição incide somente sobre as normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais 

e valores naturais directamente vinculativas dos particulares que devam ser integradas nos planos municipais de 

ordenamento do território (cfr. artigo 44.º, n.º 2, do RJIGT) - e já não sobre as normas que estipulam regimes de 

edificabilidade, pelas razões legais anteriormente apontadas (vide artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT). 

 
Acontece que, no âmbito do procedimento de revisão do PDM de Silves, já foi promovida, em tempo oportuno, a 

devida concertação com a APA-ARH no que respeita à transposição dos regimes de salvaguarda de recursos 

territoriais e valores naturais para o novo PDM de Silves, o que motiva total surpresa pela repescagem deste 

assunto, quando o mesmo já se encontrava concertado e fechado. 
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Em adição, cumpre sublinhar que, da concertação efectuada com a APA-ARH, redundou a redacção da norma 

em apreciação, redacção essa motivada pela fundamentação constante do capítulo XIII.6, de onde agora 

retomamos a seguinte argumentação: 

 

1 - Apreciação ao artigo 33.º do POAFA: 

Esta norma é referente à edificabilidade e construção admitida na zona terrestre de protecção, extravasando 

assim o conteúdo material dos planos especiais de ordenamento do território (artigo 44.º, n.º 1, do RJIGT), e 

constituindo, deste modo, nos termos do artigo 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT, uma norma nula. Recorde-se 

que, nas reuniões de concertação sectorial encetadas com a APA/ARH, concluiu-se que o artigo 33.º do POAFA 

não interferia, de forma expressa e directa, com a salvaguarda dos recursos hídricos (cfr. alínea a) do artigo 2.º 

do POAFA), porquanto: 

 
O disposto no n.º 1 do artigo 33.º do POAFA foi expressamente derrogado pelo RJIGT (cfr. artigos 44.º, n.os 1 e 

2, e 3.º, n.os 4 e 5, do RJIGT), pelo que, não tendo sido definidos os fundamentos para a sua manutenção, não 

pode o conteúdo material da referida norma ser integrado no PDM de Silves, por força do estatuído no artigo 

78.º da LBGPPSOTU e nos artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT.   

 
O conteúdo do n.º 2 do artigo 33.º do POAFA regista orientações para a implantação do edificado e das 

infraestruturas urbanísticas; tratam-se, acima de tudo, de regras de enquadramento paisagístico e morfológico 

das edificações, que o PDM de Silves já define para todo o solo rústico, por via dos seus artigos 59.º e 60.º.  

 
O n.º 3 do artigo 33.º do POAFA identifica quais os materiais e cores a adoptar em operações urbanísticas que 

se venham a realizar; ora, esta matéria em nada promove a salvaguarda dos recursos hídricos, tendo antes 

impacto na qualificação paisagística do território, em particular, do solo rústico. Trata-se, como é evidente, de 

matéria exclusiva de qualificação do uso dos solos, matéria objecto de regulação exclusiva no âmbito dos planos 

municipais de ordenamento do território, extravasando pois, o conteúdo material do POAFA (cfr. artigo 44.º, n.º 

1, do RJIGT), razão pela qual não deve ser integrada no PDM de Silves. 

 
O conteúdo do n.º 4 do artigo 33.º do POAFA estabelece que a ampliação de construções existentes não deve 

ultrapassar os 150 m² de área total de implantação existente (parâmetro normativo que contraria o PROT-

Algarve e o próprio PDM de Silves), nem aumentar o número de pisos. Estamos perante uma norma de 

edificabilidade, sem qualquer relação directa com a salvaguarda dos recursos hídricos, e, como tal, extravasa o 

conteúdo material de um plano especial (cfr. artigo 44.º, n.º 1, do RJIGT), sendo, por isso, nula, nos termos dos 

artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT, razão mais do que suficiente para não ser integrada no PDM de Silves.   

 
Por sua vez, o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 33.º do POAFA configura matéria que já se encontra 

profusamente desenvolvida nos artigos 53.º, 54.º, 59.º e 60.º do regulamento do PDM de Silves para todo o 
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território municipal, pelo que não há necessidade de transpor o conteúdo daquelas normas para a órbitra 

municipal. 

 

2 - Apreciação ao artigo 28.º do POAO:  

Esta norma é referente à edificabilidade e construção admitida na zona terrestre de protecção, extravasando 

assim o conteúdo material dos planos especiais de ordenamento do território (artigo 44.º, n.º 1, do RJIGT), e 

constituindo, deste modo, nos termos do artigo 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT, uma norma nula. Recorde-se 

que, nas reuniões de concertação sectorial encetadas com a APA/ARH, concluiu-se que o artigo 28.º do POAO 

não interferia, de forma expressa e directa, com a salvaguarda dos recursos hídricos (cfr. alínea a) do artigo 2.º 

do POAO), porquanto: 

 
Os n.os 1 e 2 do artigo 28.º do POAO estabelecem condições de edificabilidade em notória violação do PROT-

Algarve e do próprio PDM de Silves, extravasando o conteúdo material dos programas especiais (cfr. artigo 44.º, 

n.º 1, do RJIGT), o que faz com estejamos perante normas nulas, de acordo com o disposto nos artigos 3.º, n.º 

4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT. No entanto, cumpre assinalar que parte do conteúdo das normas em apreciação já 

está incorporado no PDM de Silves, designadamente a admissibilidade de edificação nos espaços industriais e 

urbanos, bem como o teor das alíneas a) e b) do citado n.º 2, que foi integrado por via da previsão dos usos 

admitidos em solo rústico (cfr. artigo 61.º e seguintes do regulamento do PDM de Silves).  

 
O n.º 3 do artigo 28.º do POAO estabelece um conjunto de requisitos para as novas edificações, por sinal, já 

previstos nos artigos 59.º e 60.º do regulamento do PDM de Silves, especialmente no que concerne às suas 

alíneas a) a d), no que respeita à definição das regras gerais de implantação das edificações, no que tange ao 

seu enquadramento volumétrico e paisagístico, e relativamente à utilização (preferencial) de espécies 

autóctones aquando de novas intervenções. Já o disposto nas alíneas e) e f) decorre da lei geral (e como tal não 

deverá ser integrado no PDM de Silves (vd. pág. 28 do Guia Metodológico do Grupo de Trabalho para o 

Território), mais propriamente da condicionante resultante da “proteção ao risco de incêndio”, suportada no 

Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios e no PROF-Algarve. 

 
Por sua vez, o n.º 4 do artigo 28.º do POAO dita que 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; e 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. Esta norma, ao delimitar os 

termos da ocupação, utilização e transformação do uso do solo, extravasa o conteúdo material dos programas 

especiais (cfr. artigo 44.º, n.º 1, do RJIGT), o que faz com estejamos perante uma norma nula, de acordo com o 
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disposto nos artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT, e, como tal, insusceptível de transposição para o PDM de 

Silves. 

 
O conteúdo dos n.os 5 e 6 do artigo 28.º do POAO contraria deliberadamente o PROT-Algarve, na medida em 

que limita os usos admissíveis em solo rústico ao uso habitacional (por referência ao n.º 4) e ao uso turístico 

(TER e TH) em determinadas tipologias (casas de campo e agroturismo, excluindo assim os hotéis rurais - única 

tipologia que admite construção nova), em detrimento de outros usos compatíveis com o solo rústico, sem que 

os mesmos constituam uma maior ameaça para os recursos hídricos. Portanto, estamos perante normas nulas 

(cfr. artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT), sem justificação material, atendendo a que nada tem a ver com 

regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais (cfr. artigo 44.º, n.º 1, do RJIGT).   

 
O disposto no n.º 7 do artigo 28.º do POAO contraria o PROT-Algarve e afigura-se incoerente com os n.os 8 e 9 

que se seguem. Com efeito, se para se construir um edifício de apoio à actividade 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 materialmente competente, em detrimento da definição de uma área 

máxima (neste caso, de 120m2). 

 
O regime consagrado no n.º 8 do artigo 28.º do POAO é redundante com o disposto no PROT-Algarve, e, por 

razões de conformidade para com este último plano, já consta do PDM de Silves como regra de edificabilidade 

em solo rústico, concretamente para fins de edifícios de apoio. Trata-se, novamente, de uma norma que 

extravasa o conteúdo material de um plano especial de ordenamento do território. 

 
O n.º 9 do artigo 28.º do POAO, em complemento com o disposto no n.º 8 do mesmo artigo, estabelece o regime 

de edificabilidade admitido para os novos edifícios de apoio à actividade agrícola e agro-florestal. Repare-se que, 

enquanto as suas alíneas a) e b) são redundantes face ao regime estabelecido no PROT-Algarve, que, por 

razões óbvias, foi integrado no PDM de Silves (cfr. artigo 61.º, n.º 9, do regulamento do PDM de Silves), já a 

alínea c), ao estabelecer um limite máximo de área de implantação, sobrepõe-se à apreciação que os serviços 

da tutela efectuam relativamente às reais necessidades da exploração agrícola ou agro-florestal. Não se olvide 

que o valor aferido é um valor de referência (por via 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 arvense, 

2ha de cultura hortícola ou 20ha de cultura de sequeiro), cabendo aos serviços a sua aferição rigorosa. 

 
O conteúdo do n.º 10 do artigo 28.º do POAO consta do regulamento do PDM de Silves, mais concretamente do 

limite ao regime de uso respeitante às “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 
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vertentes”, não as identifica ou cartografa, pelo que a aplicabilidade desta norma é questionável. Assim, ao 

apresentar maior densidade regulatória, as normas constantes do regulamento do PDM de Silves garantem uma 

maior salvaguarda da segurança das intervenções a efectuar (vide artigos 19.º, n.º 2, alínea a), subalínea iii), e 

24.º). 

 
O conteúdo do n.º 11 do artigo 28.º do POAO, ao remeter para o seu artigo 16.º, concretamente para as áreas 

de ocupação turística - que, de acordo com a ponderação efectuada pela autarquia, não deverão ser integradas 

no PDM de Silves -, perde fundamento para a sua existência. 

 
Por fim, o n.º 12 do artigo 28.º do POAO é um exemplo de má prática legística, ao limitar-se a remeter para o 

cumprimento da legislação em vigor, constitui uma norma redundante e inconsequente, na medida em que essa 

obrigatoriedade já decorre da própria lei (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 24 de junho, que estabelece o Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios), que se sobrepõe a qualquer norma regulamentar. 

 

Em síntese: o conteúdo dos artigos 33.º do POAFA e 28.º do POAO extravasa o conteúdo material dos planos 

especiais de ordenamento do território, em virtude de versar sobre o regime de edificabilidade e não sobre o 

regime de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais (cfr. artigo 44.º, n.º 1, do RJIGT), o que acarreta 

a nulidade daqueles preceitos, por força do disposto nos artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT, e, 

consequentemente, a sua não transposição para o PDM de Silves.  

 
Todavia, importa reter que parte do conteúdo daqueles artigos já consta do PDM de Silves: 1) em muitos casos, 

porque decorre directamente do PROT-Algarve (como é o caso, a título de exemplo, do disposto nos n.os 2, 5 e 

6, do artigo 33.º do POAFA, e dos n.os 1, 2, alíneas a) e b), 3, alíneas a) a d), 4, alínea b), 8 e 9, alíneas a) e b), 

do artigo 28.º do POAO); 2) noutros casos, porque estamos perante meras normas remissivas para as 

disposições da lei geral, de onde resulta que a sua integração no PDM de Silves seria redundante e tautológica 

(aliás, de acordo com a pág. 28 do Guia Metodológico do Grupo de Trabalho para o Território, são excluídas de 

integração as normas que decorrem da lei geral) - os n.os 3, alíneas e) e f), e 12 do artigo 28.º do POAO são 

disso um exemplo paradigmático; 3) e, por último, porque as normas em apreciação não constituem, de per si, a 

garantia da salvaguarda dos recursos hídricos, para além de contrariarem o PROT-Algarve e usurparem a 

regulação de matérias que pertencem exclusivamente ao PDM de Silves.   

 
Neste contexto, entendemos que o artigo 32.º do regulamento do PDM de Silves, com a epígrafe “Zona terrestre 

de proteção das albufeiras”, não deve, por razões de ordem legal, integrar as disposições relacionadas com a 

edificabilidade prevista nos POA (artigo 33.º do POAFA e artigo 28.º do POAO).  

 
Porém, cumpre sublinhar que nem por isso o Município de Silves deixou de efetuar uma integração adaptada 

daquelas normas à luz do PROT-Algarve e de acordo com as regras de legística aplicáveis, o que, em tempo 
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oportuno, já tinha merecido a concordância da APA-ARH, o que levou a CCDR-Algarve a não realizar a 

avaliação de uma matéria já concertada e fechada. 

 
POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma nova redação do artigo 32.º (que corresponde ao artigo 34.º na 

versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, nos seguintes 

termos: 

 

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. 
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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.” 

 

OBSERVAÇÃO 12 - Artigo 34.º do Regulamento do PDM de Silves 

                                Áreas de Sensibilidade à Instalação de Fossas 

 

APA/ARH: A redacção do artigo 34.º, com a epígrafe “Áreas de sensibilidade à instalação de fossas”, vem 

especificar as áreas sobre as quais recai essa sensibilidade. No que se refere especificamente às captações 

públicas (subterrânea e superficial) é necessário precisar que se tratam das publicadas em Diário da Republica. 

Assim, e atendendo a que o normativo associado aos respectivos perímetros de proteção prevê a possibilidade 

de sistemas autónomos de tratamento, afigura-se existir um conflito relativamente ao explicitado no n.º 2 deste 

artigo, situação que deve ser compatibilizada. 

 
MS: Relativamente à primeira sugestão (referência à publicação em Diário da Republica), o Município de Silves 

considera que a mesma reforça o rigor e clareza do n.º 1 do artigo 34.º do Regulamento do PDM de Silves, pelo 

que será integrada nos seguintes termos: 

 
“1 - As áreas de sensibilidade à instalação de fossas correspondem aos perímetros de proteção às captações 

públicas publicados no Diário da República, às áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos, com exceção das cabeceiras de linhas de água, e à zona terrestre de proteção das albufeiras de 

águas públicas.” 

 
No que concerne ao n.º 2 do artigo 34.º do regulamento do PDM de Silves, não existe qualquer incompatibilidade 

com o referido nos diplomas de publicação dos perímetros de protecção, porquanto este preceito refere “… caso 

se opte…”, ou seja, a possibilidade de ligação à rede de abastecimento pública não é excluída. Acresce referir 

que os diplomas de publicação dos perímetros de protecção referem a proibição de “Descarga de águas 

residuais provenientes de fossas sépticas, sem tratamento complementar adequado”. Ora, esta preocupação 

está salvaguardada pela norma em apreciação ao determinar que a sua instalação depende de prévia 

autorização municipal. Assim, consideramos que não há qualquer incompatibilidade nesta norma, e, 

consequentemente, não careceria de alteração. 

Concluindo, o Município de Silves vai integrar o contributo referente ao n.º 1 do artigo 34.º do regulamento do 

PDM de Silves, nos termos acima desvendados. 
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POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma nova redação do n.º 2 do artigo 34.º (que corresponde ao artigo 

36.º na versão do PDM2G para discussão pública) do PDM de Silves, nos seguintes termos: 

 

“2 - Nas áreas de sensibilidade à instalação de fossas, na ausência de rede de saneamento pública, 

pode ser adota uma solução individual através da implementação de sistema estanque ou de 

tratamento de águas residuais, embora sem prejuízo da sua instalação depender de prévia autorização 

municipal, bem como da obtenção de título da entidade administrativa legalmente competente, quando 

houver descarga no solo ou na água.” 

 

OBSERVAÇÃO 13 - Artigo 34.º do Regulamento do PDM de Silves 

                                Áreas de Sensibilidade à Instalação de Fossas  

 

APA/ARH: Relativamente ao disposto no artigo 34.º do Regulamento do PDM de Silves, com a epígrafe “Áreas 

de sensibilidade à instalação de fossas”, importa ainda transmitir algumas considerações para reflexão que 

decorrem da aplicação desta disposição: 

- A opção do município (fossa estanque) leva a que não haja qualquer descarga para o meio, o que não requer 

qualquer intervenção por parte da APA/ARH Algarve, garantindo o nível máximo de protecção. 

- Contudo, esta opção traz ao município uma obrigação acrescida no apoio à manutenção dos sistemas 

estanques, nomeadamente ao nível do seu esvaziamento e conformação da real estanquicidade do sistema. 

- Haverá situações em que, pela respetiva localização, dimensão e caraterística, tal opção se afigura 

desproporcional ou mesmo ambientalmente menos apropriada, tendo em conta a necessidade de inúmeras 

deslocações com os impactes associados. 

- Admitindo-se que soluções autónomas locais podem garantir a necessária protecção do recurso hídrico, 

propõe-se que este artigo admita essa alternativa, devidamente licenciada pela APA/ARH Algarve. 

 
MS: Reiteramos o referido anteriormente, concretamente que o n.º 2 do artigo 34.º do regulamento do PDM de 

Silves não determina a obrigatoriedade de se optar por fossa estanque, antes a recomenda. Todavia, 

reconhecendo o mérito da recomendação formulada, o Município de Silves manifesta abertura para permitir 

soluções alternativas à adopção do sistema da fossa estanque, introduzindo a seguinte alteração na norma em 

referência: 

“2 - Nas áreas de sensibilidade à instalação de fossas, caso se opte por uma solução individual de saneamento 

de águas residuais, deve ser adoptada uma fossa estanque, sem prejuízo da admissibilidade de outras soluções 

técnicas, embora sujeita a prévia autorização municipal.” 
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POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma nova redação do n.º 2 do artigo 34.º (que corresponde ao artigo 

36.º na versão do PDM2G para discussão pública) do PDM de Silves, tal como consta na observação 

12. 

 

OBSERVAÇÃO 14 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Um dos aspectos que carece de correção prende-se com o que se entende por “Espaços urbanos, 

urbanizáveis e turísticos” do POOC-BV. É de salientar que apesar destes Espaços não estarem 

cartograficamente representados na Planta de Síntese, os mesmos e conforme decorre do disposto no n.º 1 do 

artigo 67.º do respetivo regulamento, correspondem às áreas urbanas, urbanizáveis, industriais e turísticas 

delimitadas em planos directores municipais e que abrangem o domínio público marítimo. As implicações deste 

enquadramento restringem-se essencialmente ao perímetro urbano de Armação de Pêra. 

 

MS: Efectivamente, a leitura que o Município de Silves faz desta categoria de espaços (vide alínea i) do 

cap.IX.3.2.3.) é essencialmente a mesma que a APA/ARH faz, com a devida ressalva para a referência “não tem 

representação cartográfica na planta síntese, pelo que é possível aferir (tal como se fez com o espaço natural de 

arribas) que esta “categoria” não existe no concelho de Silves”, que será eliminada. 

 
Assim sendo, esta observação será atendida e rectificada a versão do PDM de Silves previamente à discussão 

pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente ao conceito de “Espaços urbanos, 

urbanizáveis e turísticos” do POOC-BV, que se refere exclusivamente ao aglomerado de Armação de 

Pêra. 
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OBSERVAÇÃO 15 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspetos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota a): Não é evidente que os artigos 67.º e 68.º (Espaços naturais de protecção) do 

regulamento do PDM integrem os usos previstos para os Espaços Naturais Dunares do POOC (artigo 22.º). 

 
MS: A leitura do regime de uso previsto para a sub-categoria “Espaços Naturais de Protecção” não resulta 

exclusivamente da aplicação do disposto nos artigos 67.º e 68.º do regulamento do PDM de Silves, devendo ser 

equacionadas cumulativamente todas as normas gerais que disciplinam qualquer acção de ocupação, utilização 

ou transformação do solo rústico. Neste sentido, as interdições definidas no artigo 22.º do regulamento do 

POOC-BV estão integradas no PDM de Silves, designadamente por via do seu artigo 59.º. A única excepção, e 

que constitui claramente um lapso, é o teor da alínea e) do n.º 1 do artigo 22.º do POOC-BV, referente à 

interdição de “escavações, extracção de areia ou alteração do perfil das dunas”, que o PDM de Silves admite 

(cfr. alínea e) do n.º 3 do artigo 67.º).  

 
Por conseguinte, e retomando a apreciação efectuada no cap. XIII.6 relativa a esta matéria, em particular o facto 

de esta área estar, na sua totalidade, afecta ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, o Município de 

Silves irá proceder à alteração da proposta de PDM de Silves, por forma a contemplar esta interdição, indo 

assim ao encontro da recomendação da APA/ARH. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um aditamento à alínea d) do n.º 3 do artigo 67.º (que corresponde 

ao artigo 69.º na versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do novo PDM de Silves, 

nos seguintes termos: 

 
d) “Equipamentos e infraestruturas diversas de uso ou interesse público, designadamente centros 

de interpretação do património, espaços museológicos, instalações de desporto, recreio e lazer 

ao ar livre ou de animação turística, acessos viários, pedonais e/ou cicláveis e áreas de 

estacionamento;” 
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OBSERVAÇÃO 16 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspectos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota c) A redacção deve ser melhorada, tendo em conta os limites para ampliação (artigo 

68.º do PDM) e ao facto de não ter sido identificada qualquer preexistência coincidente com o Barranco do Vale 

do Olival (excepto apoio de praia). Não se acompanha o entendimento de que o disposto no PDM para o 

“Espaço Natural de Protecção” é, genericamente, mais restritivo do que o definido para o espaço natural de 

enquadramento do POOC. De facto, as restrições à ocupação desses Espaços estão salvaguardadas pelo 

regime jurídico da REN e pelo domínio hídrico. 

 

MS: Não se percebe o alcance da observação. É a redacção da nota c) que deve ser melhorada, incluindo a 

referência à existência do apoio de praia? Se assim for, o Município de Silves, verificando que a sugestão 

reforça o rigor da redação, fará essa rectificação.  

 
Quanto ao carácter mais ou menos restritivo de cada uma das “categorias”, e considerando que não é isso que 

determina a conformidade entre estes instrumentos, o Município de Silves reitera a posição que, da análise entre 

os usos admitidos pelo POOC-BV (n.º 2 do artigo 26.º) e pelo PDM de Silves (n.º 3 do artigo 67.º), resulta uma 

maior flexibilidade no primeiro. 

 
No entanto, o que efetivamente é importante nesta matéria é que a conformidade está garantida e que, tal com a 

APA/ARH refere, as áreas em questão “estão salvaguardadas pelo regime jurídico da REN e pelo domínio 

hídrico”. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a conclusão de que, apesar de o PDM de Silves determinar a 

admissão de edificabilidade para esta categoria de espaços, a mesma está limitada a intervenções de 

ampliação de preexistências. Assim, considerando que nesta área não estão identificadas nenhumas 

edificações, esta admissibilidade fica sem efeito prático. 

 

OBSERVAÇÃO 17 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspectos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota d) Não se afigura que o PDM seja mais restritivo por não admitir comércio, nem 
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turismo, já que o artigo 95.º da proposta de regulamento identifica como uso dominante os equipamentos e as 

infraestruturas, mas também como compatíveis usos de habitação, comércio e serviços. É de clarificar que o 

equipamento a instalar (parque de estacionamento) está identificado no PPAP e no Plano de Praia de Armação 

de Pêra. Realça-se a existência de edificação (restaurante) nessa área, fora da margem. 

 
MS: Mais uma vez o que está aqui em causa é definir qual o instrumento mais restritivo, o que nos parece que 

não é o cerne da questão. O importante é que os dois instrumentos estão compatíveis e que os recursos estão 

salvaguardados com esta equivalência. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a alteração da redação da nota d), clarificando que a única exceção 

(admitida no POOC e não admitida pelo PDM de Silves) é o turismo. 

 

OBSERVAÇÃO 18 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspectos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota e) A compatibilidade é justificada pela existência de compromisso urbanístico para 

construção de unidade hoteleira. É de realçar que esta unidade hoteleira está prevista no PP de Armação de 

Pêra, com parâmetros urbanísticos definidos. Julga-se oportuno evidenciar um dos condicionamentos 

transmitidos à Câmara Municipal de Silves sobre o pedido de informação prévia (…), concretamente da opção 

de implantação estar suportada por estudo geológico e geotécnico. 

 
MS: O processo em causa (processo n.º 12/2019/42) respeita a um pedido de informação prévia aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Silves de 28.10.2019, nos termos do definido no Plano de Pormenor de 

Armação de Pêra, mas condicionado ao cumprimento do parecer da APA/ARH, designadamente a implantação 

estar suportada por estudo geológico e geotécnico. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efectuada, e atendendo ao facto de que este processo de controlo prévio urbanístico 

se encontrar a ser acompanhado pela APA/ARH, a questão foi dada como sanada. 
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OBSERVAÇÃO 19 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspetos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota g) Esta nota deve indicar o alvará associado ao loteamento habitacional e a sua 

validade. 

 
MS: A informação respeitante aos compromissos urbanísticos válidos consta no PDM de Silves, no capítulo 

XIII.3 e está representada na figura VII.1.11. O compromisso urbanístico aqui em causa não está identificado no 

plano, na medida em que a sua taxa de concretização é superior a 75%, ou seja, é assumido como solo 

consolidado. Ainda assim, referimo-nos ao alvará de loteamento n.º 03/90, emitido em nome de Dialca, com 

recepção provisória de infraestruturas em 04.02.1992. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que esta questão está clarificada. 

 

OBSERVAÇÃO 20 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspetos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota h) As disposições do PDM para os “Espaços Naturais de Protecção” apresentam um 

regime de edificabilidade (artigo 68.º) que não se coaduna com a incidência com linha de água existente. A 

salvaguarda do recurso decorre apenas da sua integração em Domínio Hídrico. 

 
MS: O regime de edificabilidade não foi definido para esta área em concreto (ou seja, para a linha de água), 

mas, sim, para todo o território integrado nesta categoria de espaço. Esta opção, atendendo às especificidades 

do território, entra, também, em linha de conta com as servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

existentes, cujo regime jurídico se sobrepõe ao regime de uso definido; por conseguinte, esta área encontra-se 

efectivamente salvaguardada por via do Domínio Hídrico e da Reserva Ecológica Nacional. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que esta questão está sanada. 
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OBSERVAÇÃO 21 - Conformidade do PDM de Silves com o POOC-BV 

 

 

APA/ARH: Importa contudo evidenciar alguns aspectos que resultam da análise das Notas que acompanham o 

referido Quadro (…) nota i) rever a redacção desta nota face ao teor dos artigos 67.ºe 68.º do Regulamento do 

POOC. 

 
MS: Esta observação é coincidente com a observação 14, pelo que remetemos nessa sede a nossa ponderação 

e respectiva resposta. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que esta questão está ultrapassada, tal como consta na observação 

14. 

 

OBSERVAÇÃO 22 - Conformidade do PDM de Silves com o POAO e POAFA 

 

APA/ARH: A delimitação de alguns locais deve ser ainda rectificada, em particular: 

Vale Pereiro: no relatório de ponderação é mencionado que o perímetro foi ajustado, no lado norte à rede viária, 

situação que não se observa, pelo que deve ser rectificada. Justificar-se-á precisar que está previsto a 

ampliação dos actuais equipamentos de utilização colectiva existentes. 

Monte Costa: eliminar sobreposição com a zona reservada. 

Monte Mogo: eliminar sobreposição com a zona reservada. 

Parque de Campismo de São Marcos da Serra: este espaço de ocupação turística incide sobre zona reservada. 

Atendendo a que a delimitação proposta corresponderá aos limites do Parque de Campismo, aceita-se essa 

sobreposição, tendo como ressalva que a área afecta à zona reservada não poderá ser alvo de exclusão da 

REN. 

Sapeira Poente: muito embora o Relatório de Ponderação mencione o facto deste aglomerado rural não interferir 

com a zona reservada, verifica-se que se mantém ainda sobreposta com esta zona, situação a corrigir. 

Abruteais: este aglomerado não consta da Planta de Ordenamento – Regime de Uso, nas versões shapefile e 

pdf. Estava cartografado na versão apreciada na 1.ª Comissão Consultiva. 

 
MS: Relativamente a cada um destes “perímetros”, cumpre clarificar o seguinte: 

 
1 - Vale Pereiro: o limite do espaço de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações não foi 

efectivamente acertado, a Norte, pelo eixo da via, situação que o Município de Silves se compromete a corrigir, 
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satisfazendo o pretendido pela APA/ARH. Já no que concerne à ampliação dos actuais equipamentos, 

considerando que estes são de iniciativa privada, o Município de Silves apenas regista a intenção dos 

particulares interessados de promoverem a sua ampliação. 

 

 

 

2 - Monte Costa: a área do perímetro urbano de Monte Costa integrada na zona reservada é muito reduzida. 

Contudo, o Município de Silves vai proceder a esse acerto, em conformidade com o solicitado pela APA/ARH. 

 

 

Nota: Zona reservada assinalada com linha verde. 

 

 

3 - Monte Mogo: não se vislumbra qualquer sobreposição da zona reservada com o limite do aglomerado rural 

de Monte Mogo, razão pela qual não há justificação técnica que sustente a posição afirmada pela APA/ARH. 
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Nota: Zona reservada assinalada com linha verde. 

 

4 - Parque de Campismo de São Marcos da Serra: o limite desta categoria corresponde efectivamente ao parque 

de campismo e o mesmo incide na zona reservada no seu limite Sul. No entanto, o Município de Silves não 

pretende promover a exclusão desta área da REN. 

 

 

 

Nota: Zona reservada assinalada com linha verde. 

 

5 - Sapeira Poente: Não se vislumbra qualquer sobreposição da zona reservada com o limite do aglomerado 

rural de Sapeira Poente, razão pela qual não há justificação técnica que sustente a posição afirmada pela 

APA/ARH. 
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6 - Abruteais: este aglomerado estava previsto na versão da proposta de plano apresentada à 1.ª reunião da 

Comissão Consultiva, porque existia um compromisso urbanístico válido que o estruturava e lhe garantia 

dinamismo. Porém, o referido compromisso urbanístico caducou entretanto, pelo que não subsiste qualquer 

fundamento de facto e de direito para manter a delimitação deste perímetro. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efectuada, e atendendo a que a delimitação da zona reservada foi efetuada na 

proposta de PDM de Silves - apresentada na 2CC - com 30 metros e não com 50 metros, concluiu-se 

pela necessidade de retificação do limite da zona reservada (para 50 metros) e dos perímetros de 

Monte Costa, Monte Mogo e Sapeira Poente, de forma a não incidir na zona reservada, o que foi 

promovido pela autarquia previamente à discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 23 - Conformidade do PDM de Silves com o POAO e POAFA 

 

 

APA/ARH: A Zona Terrestre de Protecção (500m a partir do NPA), com excepção da classificação do PDM 

(Planta de Ordenamento - Regime de Uso) para São Marcos da Serra, Vale Pereiro, Monte Costa, Silveira, 

Estação de São Marcos da Serra, Parque de Campismo de São Marcos, Monte Mogo e Sapeira Poente, incidem 

sobre espaços agrícolas, espaços florestais, espaços naturais de protecção e espaços de valor ecológico, os 

quais apresentam edificabilidade (com excepção dos espaços de valor ecológico), conflituando com o regime de 
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edificabilidade dos POA (artigo 33.º do POAFA e artigo 28.º do POAO). Verificando-se que esses espaços não 

estão totalmente abrangidos pela REN, o que poderia ser um factor que condicionaria a edificabilidade proposta, 

é necessário introduzir no artigo 32.º do PDM uma disposição que transponha as normas de edificabilidade que 

resultam dos POA a aplicar nesta Zona Terrestre de Protecção, numa integração adaptada. 

 
MS: Damos aqui por reproduzida a nossa resposta à observação 11. Em adição, faz-se notar que a leitura ao 

teor dos artigos 33.º do POAFA e 28.º do POAO, conjugada com a análise do regulamento do PDM de Silves, 

em particular as normas que delimitam a edificabilidade em solo rústico, permite concluir pela compatibilidade e 

conformidade da proposta de PDM de Silves com aqueles artigos do POAFA e do POAO (cfr. capítulo XIII.6, 

págs. 262 a 264 e 304 e 305), muito embora se imponha reconhecer, à luz do actual quadro legal, a nulidade 

desses comandos normativos, nos termos dos artigos 3.º, n.º 4, e 44.º, n.º 6, do RJIGT. 

 
Por outro lado, estranha-se a actual posição da APA/ARH, considerando que, no âmbito da transposição para o 

PDM de Silves das normas dos planos especiais de ordenamento do território com incidência urbanística, 

vinculativas dos particulares, determinou-se, em articulação e concordância com a APA/ARH, que as normas de 

edificabilidade, que sendo contrárias ao PROT-Algarve e ao PDM (ou até mesmo já assumidas por estes 

planos), e que não constituíssem garantia de salvaguarda do recurso territorial ou de valor natural, de forma 

fundamentada, não seriam integradas na proposta de PDM de Silves. 

 
Assim sendo, mal se compreende a recente postura da APA/ARH, na medida em que vem reabrir um processo 

que já estava concertado e fechado, sem qualquer fundamento ou suporte legal.  

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que esta questão está ultrapassada, tendo em conta nomeadamente 

o consenso alcançado no âmbito da observação 11. 
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XIII.10.5 AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL (ANEPC) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

ANPC: Informa da pronúncia favorável à ata da 1.ª reunião da Comissão Consultiva, à proposta de 

plano, à proposta de relatório ambiental e que acompanha a posição da CCDR Algarve e da APA/ARH 

no que concerne à proposta de delimitação da REN. 

 

MS: - 
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XIII.10.6 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALGARVE (CCDR) 

 

Incorpora o resultado da concertação do Município de Silves e da CCDR Algarve relativamente às 

matérias do parecer da CCDR-Algarve emitido em sede da 2.ª reunião plenária da Comissão 

Consultiva de acompanhamento do procedimento de revisão do PDM de Silves, e constante da sua 

informação com a referência n.º I00093-202001-INF-ORD, de 15 de Janeiro de 2020, objecto de 

análise e concertação na reunião de 18 de fevereiro de 2020, assim como o resultado da concertação 

das matérias referentes à delimitação da Reserva Ecológica Nacional. A ata da reunião referida assim 

como a comunicação efetuada1 encontram-se no anexo 3 deste relatório. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 - Artigo 31.º, n.ºs 3 e 4, do Regulamento do PDM de Silves  

                                                    Faixa Costeira do Litoral Sul 

 

CCDR-Algarve: Deve ser recuperada a redacção acordada para os n.ºs 3 e 4 do artigo 29.º do regulamento do 

PDM de Silves, na sua versão datada de “Agosto de 2018”, visto que: o território municipal de Silves não 

apresenta quaisquer espaços enquadráveis na figura de “Espaços de Ocupação Turística” do PROT-Algarve 

(ponto 3.2.2 do Capítulo V), sendo que a alínea d) invocada apenas é susceptível de ser utilizada em sede de 

planos de urbanização ou de pormenor a elaborar nos termos definidos no mesmo ponto 3.2.2 do PROT-

Algarve; também não existem apoios balneares e marítimos na “retaguarda da zona terrestre de protecção”, pelo 

que a redacção do n.º 4 deve ser corrigido em conformidade. 

 

MS: O Município de Silves aceita as recomendações formuladas pela CCDR-Algarve e assume o 

compromisso de rectificar em conformidade a redacção dos n.ºs 3 e 4 do artigo 31.º do regulamento do 

PDM de Silves, previamente à submissão do plano a discussão pública, nos seguintes termos: 

 
Artigo 31.º 

Faixa costeira do litoral sul 
 

“3 - Na “zona terrestre de proteção”, coincidente com a faixa do território entre o limite da “margem” e 

os 500 metros, medidos na perpendicular à linha de costa, são proibidas novas construções fora dos 

perímetros urbanos de aglomerados tradicionais de génese não turística, com exceção de 

                                                
1 Email de 20 de julho relativo à proposta de delimitação da REN. 
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infraestruturas e equipamentos de apoio balnear e marítimos e de infraestruturas e equipamentos 

coletivos de iniciativa pública e de inequívoco interesse público. 

4 - Na “retaguarda da zona terrestre de proteção”, correspondente à faixa de território entre o limite da 

“zona terrestre de proteção” e os 2000 metros, são proibidas novas construções fora dos perímetros 

urbanos de aglomerados tradicionais de génese não turística, com exceção de infraestruturas e 

equipamentos de apoio balnear e marítimos, de infraestruturas e equipamentos coletivos de iniciativa 

pública e de inequívoco interesse público e de iniciativas enquadradas nos Núcleos de 

Desenvolvimento Turístico.” 

 
POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a necessidade de se efetuar uma retificação no n.º 4 do artigo 31.º 

(que corresponde ao artigo 33.º na versão do PDM2G para discussão pública), eliminando a referência 

aos «equipamentos de apoio balnear e marítimos». Assim, a redação final concertada é a seguinte: 

 

Artigo 31.º 
Faixa costeira do litoral sul 

 
“3 - Na “zona terrestre de proteção”, coincidente com a faixa do território entre o limite da “margem” e 

os 500 metros, medidos na perpendicular à linha de costa, são proibidas novas construções fora dos 

perímetros urbanos de aglomerados tradicionais de génese não turística, com exceção de 

infraestruturas e equipamentos de apoio balnear e marítimos e de infraestruturas e equipamentos 

coletivos de iniciativa pública e de inequívoco interesse público. 

4 - Na “retaguarda da zona terrestre de proteção”, correspondente à faixa de território entre o limite da 

“zona terrestre de proteção” e os 2000 metros, são proibidas novas construções fora dos perímetros 

urbanos de aglomerados tradicionais de génese não turística, com exceção de infraestruturas e 

equipamentos coletivos de iniciativa pública e de inequívoco interesse público e de iniciativas 

enquadradas nos Núcleos de Desenvolvimento Turístico.” 

 

OBSERVAÇÃO 2 - Artigo 61.º, n.º 1, do Regulamento do PDM de Silves 

                                       Regime de Edificabilidade - Solo Rústico 

 

CCDR-Algarve: Deve-se acrescentar no artigo 61.º, n.º 1, do regulamento do PDM de Silves, a necessidade do 

cumprimento do regime estabelecido no artigo 31.º do referido regulamento (Faixa costeira do litoral sul), que 

integra os condicionamentos decorrentes do PROT-Algarve. 
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MS: A correcta interpretação jurídica do regulamento do PDM de Silves é fundamental para determinar 

o sentido das suas disposições normativas, a fim de se entender a sua correcta aplicação a cada caso 

concreto. A interpretação jurídica realiza-se através de elementos, meios, factores ou critérios que 

devem utilizar-se harmónica e não isoladamente. O primeiro desses elementos são as palavras em que 

a norma se expressa (elemento literal); os outros a que seguidamente se recorre, constituem os 

elementos, geralmente, denominados lógicos (histórico, racional e teleológico).  

 
O elemento literal, também apelidado de gramatical, são as palavras em que a norma se exprime e 

constitui o ponto de partida do intérprete e o limite da interpretação. A letra da norma tem duas funções: 

a negativa (ou de exclusão) e positiva (ou de selecção). A primeira afasta qualquer interpretação que 

não tenha uma base de apoio na norma (teoria da alusão); a segunda privilegia, sucessivamente, de 

entre os vários significados possíveis, o técnico-jurídico, o especial e o fixado pelo uso geral da 

linguagem.  

 
Mas além do elemento literal, o intérprete tem de se socorrer algumas vezes dos elementos lógicos 

com os quais se tenta determinar o espírito da norma, a sua racionalidade ou a sua lógica. Estes 

elementos lógicos agrupam-se em três categorias: a) elemento histórico que atende à história da norma 

(trabalhos preparatórios, elementos do preâmbulo ou relatório do regulamento e occasio legis 

(circunstâncias sociais ou políticas e económicas em que foi elaborada); b) o elemento sistemático que 

indica que as normas de regulamentos ou leis se interpretam umas pelas outras porque a ordem 

jurídica forma um sistema e a norma deve ser tomada como parte de um todo, parte do sistema; c) 

elemento racional ou teleológico que leva a atender-se ao fim ou objectivo que a norma visa realizar, 

qual foi a sua razão de ser (ratio legis). 

 
Ora, fazendo uso do elemento sistemático na interpretação da norma em referência em face do demais 

acervo normativo que enforma o sistema do regulamento do PDM de Silves, verifica-se, em face do 

disposto na alínea b) do n.º 2 do seu artigo 8.º, que as normas que estipulam os limites ao regime de 

uso do solo, como é o caso do disposto no artigo 31.º, gozam de prevalência aplicativa relativamente 

às normas que estabelecem o regime de uso do solo, nomeadamente o estabelecido no artigo 61.º. 

 
Significa isto que a recomendação formulada pela CCDR-Algarve afigura-se tautológica, não 

apresentando qualquer mais-valia, pois que o fim visado pela mesma já se encontra salvaguardado, 

atendendo a que, por força da citada alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do regulamento do PDM de Silves, 
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o estatuído no artigo 31.º desse regulamento sobrepõe-se à aplicação dos comandos normativos 

constantes do seu artigo 61.º, donde resulta que o cumprimento dos limites ao regime de uso do solo 

na faixa costeira do litoral sul nunca poderia deixar de ser observado. 

Ainda assim, e para que não subsista qualquer tipo de dúvida acerca dos regimes que gozam de 

prevalência aplicativa, será acrescentado no n.º 1 do artigo 61.º do regulamento do PDM de Silves (e 

que irá constar da versão do documento a submeter a discussão pública) uma referência à 

necessidade de ser assegurado o cumprimento do disposto em matéria de limites ao regime de uso do 

solo, nos termos seguintes: 

 

Artigo 61.º 

Regime de edificabilidade 

 
“1 - É admitida a edificação em solo rústico de acordo com as regras de edificabilidade estabelecidas 

para cada categoria e subcategoria de uso desse solo, com respeito pelos parâmetros urbanísticos 

previstos no Anexo III, como valores máximos, bem como pelo disposto nos regimes jurídicos das 

servidões administrativas e das restrições de utilidade pública e nas normas do presente regulamento 

que estabelecem limites ao regime de uso do solo, quando aplicáveis, e mediante o cumprimento das 

condições previstas nos números seguintes.” 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria (note-se que o artigo 61.º 

aqui referido corresponde ao artigo 63.º na versão do PDM2G para discussão pública). 

 

OBSERVAÇÃO 3 - Artigo 61.º, n.º 5, do Regulamento do PDM de Silves 

                              Proibição do Aumento do Número de Pisos Existentes 

 

 

CCDR-Algarve: Conforme adenda ao regulamento do PDM de Silves, foi proposta a introdução de uma nova 

alínea no n.º 5 do artigo 61.º do regulamento do PDM de Silves, com a seguinte redacção:  
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Artigo 61.º 
Regime de edificabilidade 

 
 

“5 - Nas obras de recuperação, alteração e ampliação de edificações existentes, referidas no número 

anterior, devem ser respeitados os seguintes requisitos: 

...(...)... 

e) Não se admite o aumento do número de pisos existentes, com exceção para as intervenções a 

realizar na categoria de aglomerado rural e de espaço de equipamentos, infraestruturas e outras 

estruturas ou ocupações.” 

 
MS: A redacção acima proposta pela autarquia vai constar da versão final do regulamento do PDM de 

Silves a submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria (note-se que o artigo 61.º 

aqui referido corresponde ao artigo 63.º na versão do PDM2G para discussão pública). 

 

OBSERVAÇÃO 4 - Artigo 61.º, n.º 10, do Regulamento do PDM de Silves 

                            Parques de Campismo e de Caravanismo em Solo Rústico 

 

CCDR-Algarve: O articulado do artigo 61.º, n.º 10, do regulamento do PDM de Silves continua a incumprir as 

orientações transmitidas pela CCDR-Algarve sobre a “Localização de parques de campismo e caravanismo no 

quadro dos princípios e diretrizes estabelecidos no PROT-Algarve”, nomeadamente no ponto 8.3 do referido 

documento, verificando-se que: não identifica a classificação permitida em função da unidade territorial onde se 

localize o parque de campismo (4 e 5 estrelas para a Unidade Territorial Litoral Sul e Barrocal e 3 e 4 para as 

restantes); não refere a não admissibilidade de instalações de carácter complementar destinadas a alojamento, 

nem os demais critérios de qualificação e parâmetros de ocupação definidos no referido documento. 

 

MS: O Município de Silves, não obstante discordar da interpretação da CCDR-Algarve segundo a qual 

o PROT-Algarve não permite parques de campismo e caravanismo em solo rústico, integrando 

instalações de carácter complementar destinadas a alojamento, assumiu o compromisso de acatar 

essa posição em plena 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva de acompanhamento do 

procedimento de revisão do PDM de Silves. 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

45 

Por conseguinte, o artigo 61.º, n.º 10, do regulamento do PDM de Silves, a submeter a discussão 

pública, vai passar a ter a seguinte redacção: 

 
Artigo 61.º 

Regime de edificabilidade 

 
“10 - A instalação de parques de campismo e de caravanismo deve respeitar os seguintes critérios de 

qualificação e parâmetros de ocupação: 

a) A instalação de novos parques de campismo e de caravanismo é admitida em todo o território 

municipal integrado em solo rústico, exceto no espaço natural e paisagístico, no espaço de 

equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações e no espaço de exploração de 

recursos energéticos e geológicos; 

b) Fora da unidade territorial Litoral Sul e Barrocal, são admitidos novos parques de campismo e 

de caravanismo susceptíveis de classificação como 3 estrelas, 4 estrelas ou 5 estrelas; 

c) Na unidade territorial Litoral Sul e Barrocal apenas são admitidos os novos parques de 

campismo e de caravanismo susceptíveis de obterem a classificação de 4 estrelas ou 5 

estrelas e desde que localizados fora da faixa costeira do litoral sul (faixa territorial 

compreendida entre a margem e os 2.000 metros); 

d) Na faixa costeira do litoral sul só se admitem intervenções de manutenção, conservação e 

ampliação de parques de campismo e caravanismo existentes; 

e) A implantação das edificações previstas para equipamentos de utilização comum e instalações 

sanitárias deverá ser preferencialmente concentrada, sendo que a área máxima de construção 

admissível é a resultante da aplicação dos requisitos de instalação dos parques de campismo e 

de caravanismo estabelecidos na Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro; 

f) A volumetria máxima dos equipamentos e instalações sanitárias referidas na alínea anterior 

não deverá ultrapassar um piso, admitindo-se, pontualmente, dois pisos, quando tal se 

justifique por motivos de ordem técnica, morfologia do terreno ou melhor integração 

paisagística; 

g) Não são admitidas instalações de carácter complementar destinadas a alojamento, como tal 

definidas no artigo 19.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro; 

h) Sempre que possível, deverão estar associados a temáticas específicas que contribuam para a 

valorização económica e ambiental da área rural em que se localizam, tais como turismo de 

saúde, de desporto, cinegético, de natureza, social, educativo e cultural, em função da unidade 
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territorial em que se inserem, dos valores paisagísticos e ambientais da envolvência e das 

valências existentes ou a criar. 

11 - As áreas de serviço de autocaravanas, que não se encontrem integradas em parques de 

campismo e de caravanismo, são admitidas em todo o território municipal abrangido por solo rústico, 

exceto no espaço natural e paisagístico, no espaço de equipamentos, infraestruturas e outras 

estruturas ou ocupações e no espaço de exploração de recursos energéticos e geológicos, desde que 

seja demonstrado: 

a) O cumprimento do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e das 

restrições de utilidade pública, quando aplicáveis; 

b) A observância do regime de edificabilidade previsto para cada categoria e subcategoria de 

espaço do solo rústico em que é admitida a instalação deste tipo de ocupação; e, 

c) O respeito do disposto no artigo 29.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro. 

12 - O regime de edificabilidade previsto para os instrumentos de desenvolvimento no Anexo V 

sobrepõe-se ao regime de edificabilidade de cada categoria e subcategoria de espaço do solo rústico. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria (note-se que o artigo 61.º 

aqui referido corresponde ao artigo 63.º na versão do PDM2G para discussão pública). 

 

OBSERVAÇÃO 5 - Artigo 63.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento do PDM de Silves 

                                       Regime de Edificabilidade - Espaço Agrícola 

 

CCDR-Algarve: De acordo com a adenda ao regulamento do PDM de Silves, o Município de Silves propõe-se a 

alterar a redacção dos n.ºs 2 e 3 do artigo 63.º do referido regulamento, nos seguintes termos:  

 
“2 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número anterior, as 

novas edificações isoladas não podem, em qualquer circunstância, exceder no total 2.500m2 de área de 

construção, de acordo com os seguintes limites: Habitação - 500m2; Restantes usos - 2.000m2. 

3 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no n.º 1 do presente 

artigo, as obras de ampliação de edificações existentes não podem, em qualquer circunstância, exceder no total 

2.800m2 de área de construção, de acordo com os seguintes limites: Habitação - 300m2; Empreendimentos 

turísticos - 2.000m2; Restantes usos - 500m2.”. 
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Da análise efectuada à redacção proposta, considera-se que a mesma continua a não dar cumprimento às 

reservas manifestadas pela CCDR-Algarve, sendo ainda de referir que a alteração introduzida, quando refere 

que “não podem, em qualquer circunstância, exceder (…)”, não se articula com as excepções previstas nos nºs 4 

e 5 do mesmo artigo. 

MS: O Município de Silves reitera a manutenção desta norma, enquanto instrumento de clarificação 

dos valores máximos de área de construção admitidos, não obstante a edificabilidade destes solos ser 

a definida no Anexo III do regulamento do PDM de Silves. Contudo, em ordem a garantir a devida 

articulação com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 63.º do regulamento do PDM de Silves, foi 

introduzida uma ligeira rectificação à redacção anteriormente proposta que salvaguarda precisamente a 

excepcionalidade e coerência destes últimos preceitos.  

 
Assim sendo, passamos a propor a seguinte redacção para o artigo 63.º do regulamento do PDM de 

Silves, a submeter a discussão pública: 

 

Artigo 63.º 

Regime de edificabilidade 

 
“1 - Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e das restrições de 

utilidade pública, quando aplicáveis, nos espaços agrícolas só são permitidas as operações 

urbanísticas que cumpram as regras e critérios constantes dos artigos 48.º a 56.º, 59.º e 61.º do 

presente regulamento. 

2 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número 

anterior, as novas edificações isoladas não podem exceder no total 2.500m2 de área de construção, de 

acordo com os seguintes limites:  

a) Habitação - 500m2;  

b) Restantes usos - 2.000m2. 

3 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no n.º 1 do 

presente artigo, as obras de ampliação de edificações existentes não podem exceder no total 2.800m2 

de área de construção, de acordo com os seguintes limites:  

a) Habitação - 300m2;  

b) Empreendimentos turísticos - 2.000m2;  

c) Restantes usos - 500m2. 
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4 - Caso as preexistências tenham uma área de construção superior à prevista nas alíneas dos 

números anteriores, consideram-se esses valores como área limite. 

5 - Pode ser excecionado o cumprimento do disposto nos números anteriores, quando se trate de um 

equipamento cuja concretização decorra de imposição legal ou da necessidade de satisfazer interesses 

públicos prosseguidos pelo Município de Silves ou pelo Estado”. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma retificação do teor do artigo 63.º (que corresponde ao artigo 65.º 

na versão do PDM2G para discussão pública), nos seguintes termos: 

 

Artigo 63.º 

Regime de edificabilidade 

 
“1 - Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e das restrições de 

utilidade pública, quando aplicáveis, nos espaços agrícolas só são permitidas as operações 

urbanísticas que cumpram as regras e critérios constantes dos artigos 48.º a 56.º, 59.º e 61.º do 

presente regulamento. 

2 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número 

anterior, a área de construção das novas edificações isoladas deve respeitar os seguintes limites:  

a) Habitação - 500m2;  

b) Restantes usos - 2.000m2. 

3 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no n.º 1 do 

presente artigo, a área de construção das obras de ampliação de edificações existentes deve respeitar 

os seguintes limites:  

a) Habitação - 300m2;  

b) Empreendimentos turísticos - 2.000m2;  

c) Restantes usos - 500m2. 

4 - Caso as preexistências tenham uma área de construção superior à prevista nas alíneas do número 

anterior, consideram-se esses valores como área limite. 

5 - Pode ser excecionado o cumprimento do disposto nos números anteriores, quando se trate de um 

equipamento cuja concretização decorra de imposição legal ou da necessidade de satisfazer interesses 

públicos prosseguidos pelo Município de Silves ou pelo Estado”. 
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OBSERVAÇÃO 6 - Artigo 65.º, n.º 1, do Regulamento do PDM de Silves 

                                Regime de Edificabilidade - Espaço Florestal 

 

CCDR-Algarve: No artigo 65.º, n.º 1, do regulamento do PDM de Silves, importa ponderar a introdução de uma 

chamada de atenção para os condicionamentos decorrentes do Sistema de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, pelas restrições que os mesmos podem impor ao regime de edificabilidade definido. 

 
MS: Compreende-se a preocupação manifestada pela CCDR-Algarve relativamente à matéria em 

apreço, dado que se encontra na ordem do dia. Contudo, os condicionamentos constantes do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, constituem, em bom rigor, uma espécie de restrição de utilidade pública, que não é exclusiva 

da categoria dos espaços florestais, na medida em que é aplicável a todo o solo rústico (com exclusão 

dos aglomerados rurais). 

 
Neste sentido, ao abrigo de uma interpretação sistemática da norma em consideração, é forçoso concluir que a 

actual redacção do artigo 65.º, n.º 1, do regulamento do PDM de Silves, ao remeter para a salvaguarda do 

disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública, acautela 

a necessidade de ser demonstrado e aferido o cumprimento dos condicionamentos à edificação 

previstos, por exemplo, no actual artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho.  

 
Face ao exposto, afigura-se inconsequente a proposta de alteração de redação desta norma.  

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que a CCDR-Algarve regista a ponderação efetuada pelo Município 

de Silves, não ficando prejudicada a opção tomada pela autarquia (note-se que o artigo 65.º aqui 

referido corresponde ao artigo 67.º na versão do PDM2G para discussão pública).. 

 

OBSERVAÇÃO 7 - Artigo 65.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento do PDM de Silves 

                                       Regime de Edificabilidade - Espaço Florestal 

 

CCDR-Algarve: De acordo com a adenda ao regulamento do PDM de Silves, o Município de Silves propõe-se a 

alterar a redacção dos n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º do referido regulamento, nos seguintes termos:  
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“2 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número anterior, as 

novas edificações isoladas não podem, em qualquer circunstância, exceder no total 2.500 m2 de área de 

construção, de acordo com os seguintes limites: a) Habitação - 500 m2; b) Restantes usos - 2.000 m2. 

3 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no n.º 1 do presente 

artigo, as obras de ampliação de edificações existentes não podem, em qualquer circunstância, exceder no total 

2.800 m2 de área de construção, de acordo com os seguintes limites: a) Habitação - 300 m2; b) 

Empreendimentos turísticos - 2.000 m2; c) Restantes usos - 500 m2.” 

 
Da análise efectuada à redacção proposta, considera-se que a mesma continua a não dar cumprimento às 

reservas manifestadas pela CCDR-Algarve, sendo ainda de referir que a alteração introduzida, quando refere 

que “não podem, em qualquer circunstância, exceder (…)”, não se articula com as excepções previstas nos nºs 4 

e 5 do mesmo artigo. 

 

MS: O Município de Silves reitera a manutenção desta norma, enquanto instrumento de clarificação 

dos valores máximos de área de construção admitidos. Não obstante a edificabilidade destes solos ser 

a definida no Anexo III do regulamento do PDM de Silves, o certo é que, em ordem a garantir a devida 

articulação com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 65.º do regulamento do PDM de Silves, foi 

introduzida uma ligeira rectificação na redacção do preceito normativo que salvaguarda precisamente a 

excepcionalidade das normas e corrige a falta de coerência anteriormente existente. 

 

Assim sendo, passamos a propor a seguinte redacção para o artigo 65.º do regulamento do PDM de 

Silves, a submeter a discussão pública: 

 

Artigo 65.º 

Regime de edificabilidade 

 
“1 - Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e das restrições de 

utilidade pública, quando aplicáveis, nos espaços florestais só são permitidas as operações 

urbanísticas que cumpram as regras e critérios constantes dos artigos 48.º a 56.º, 59.º e 61.º do 

presente regulamento. 

2 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número 

anterior, as novas edificações isoladas não podem exceder no total 2.500m2 de área de construção, de 

acordo com os seguintes limites:  

a) Habitação - 500m2;  
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b) Restantes usos - 2.000m2. 

3 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no n.º 1 do 

presente artigo, as obras de ampliação de edificações existentes não podem exceder no total 2.800m2 

de área de construção, de acordo com os seguintes limites:  

a) Habitação - 300m2;  

b) Empreendimentos turísticos - 2.000m2;  

c) Restantes usos - 500m2. 

4 - Caso as preexistências tenham uma área de construção superior à prevista nas alíneas dos 

números anteriores, consideram-se esses valores como área limite. 

5 - Pode ser excecionado o cumprimento do disposto nos números anteriores, quando se trate de um 

equipamento cuja concretização decorra de imposição legal ou da necessidade de satisfazer interesses 

públicos prosseguidos pelo Município de Silves ou pelo Estado”. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou uma retificação do teor do artigo 65.º (note-se que o artigo 65.º aqui 

referido corresponde ao artigo 67.º na versão do PDM2G para discussão pública)., nos seguintes 

termos: 

 

Artigo 65.º 

Regime de edificabilidade 

 
“1 - Sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos das servidões administrativas e das restrições de 

utilidade pública, quando aplicáveis, nos espaços florestais só são permitidas as operações 

urbanísticas que cumpram as regras e critérios constantes dos artigos 48.º a 56.º, 59.º e 61.º do 

presente regulamento. 

2 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número 

anterior, a área de construção das novas edificações isoladas deve respeitar os seguintes limites:  

a) Habitação - 500m2;  

b) Restantes usos - 2.000m2. 

3 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no n.º 1 do 

presente artigo, a área de construção das obras de ampliação de edificações existentes deve respeitar 

os seguintes limites:  
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a) Habitação - 300m2;  

b) Empreendimentos turísticos - 2.000m2;  

c) Restantes usos - 500m2. 

4 - Caso as preexistências tenham uma área de construção superior à prevista nas alíneas do número 

anterior, consideram-se esses valores como área limite. 

5 - Pode ser excecionado o cumprimento do disposto nos números anteriores, quando se trate de um 

equipamento cuja concretização decorra de imposição legal ou da necessidade de satisfazer interesses 

públicos prosseguidos pelo Município de Silves ou pelo Estado”. 

 

OBSERVAÇÃO 8 - Artigos 67.º e 68.º do Regulamento do PDM de Silves 

                                     Articulação entre Normas Regulamentares 

 

CCDR-Algarve: Não se compreende a redação e o alcance do artigo 67.º, n.º 3, alínea b), do regulamento do 

PDM de Silves, na sua articulação com os n.ºs 1 e 2 do artigo 68.º do mesmo regulamento, porquanto: na alínea 

b) do n.º 3 do artigo 67.º define-se como uso compatível “a habitação própria e permanente do agricultor ou 

silvicultor”, mas no n.º 1 do artigo 68.º “só são permitidas obras de conservação, manutenção, alteração, 

ampliação e demolição de edificações existentes”, não permitindo novas construções para habitação própria e 

permanente do agricultor ou silvicultor; por outro lado, não há também qualquer referência às restrições à 

edificabilidade decorrentes da faixa costeira do litoral sul, a que alude o artigo 31.º do regulamento do PDM de 

Silves, questão relevante na medida que uma parte desta subcategoria dos “Espaços naturais de protecção” 

está abrangida nos 2.000 metros da citada faixa costeira do litoral sul. 

 
MS: Esta observação encerra duas matérias: 

 
a) Desde logo, uma eventual desarticulação do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 67.º com o 

previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 68.º. Ora, o entendimento do Município de Silves a respeito da 

presente questão é que não há qualquer desarticulação entre estes normativos, dado que, não 

obstante não se admitir novas construções de raiz, tal não impede, por exemplo, a alteração de uso 

de uma edificação existente para o fim referido, a saber, “a habitação própria e permanente do 

agricultor ou silvicultor”; e, 

 
b) A não referência expressa às restrições à edificabilidade decorrentes da faixa costeira do litoral 

sul, deve-se ao facto dessas mesmas restrições já resultarem do artigo 31.º do regulamento do 
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PDM de Silves, que, enquanto limite ao regime de uso do solo, prevalece sobre a aplicabilidade das 

normas que definem o uso do solo em cada categoria e subcategoria de espaço do PDM de Silves.  

 
Logo, atento o disposto no n.º 2 do artigo 8.º do regulamento do PDM de Silves, parece-nos 

evidente que a integração no artigo 68.º do regulamento do PDM de Silves da referência à faixa 

costeira do litoral sul afigura-se inócua, dado que a mesma já consta do artigo 31.º do regulamento 

do PDM de Silves, no âmbito do regime regulamentar que estabelece os limites ao uso do solo.  

 
Assim sendo, o Município de Silves considera que não há necessidade de acrescentar a referência 

à faixa costeira do litoral sul no sobredito artigo 68.º do regulamento do PDM de Silves. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que a CCDR-Algarve regista a ponderação efetuada pelo Município 

de Silves, não ficando prejudicada a opção tomada pela autarquia (note-se que os artigos 67.º e 68.º 

aqui referidos correspondem aos artigos 69.º e 70.º na versão do PDM2G para discussão pública).. 

 

OBSERVAÇÃO 9 - Artigo 70.º, n.º 3, do Regulamento do PDM de Silves 

                                                  Espaços de Valor Ecológico 

 

CCDR-Algarve: Em relação ao artigo 70.º, n.º 3, do regulamento do PDM de Silves, atinente às acções 

interditas e permitidas nos Espaços de valor ecológico, questiona-se se nas ações permitidas não foram 

considerados os apoios de praia, porque não há previsão para os mesmos no Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira em vigor. 

 

MS: Na verdade, os apoios de praia previstos no Plano de Ordenamento da Orla Costeira - 

Burgau/Vilamoura estão todos executados e em funcionamento, pelo que não se prevê a instalação de 

mais nenhum. Todavia, para salvaguardar eventuais intervenções de conservação e manutenção dos 

apoios de praia existentes, foi acrescentada uma alínea com esse teor no n.º 3 do artigo 70.º do 

regulamento do PDM de Silves, com a seguinte redacção: 

 
Artigo 70.º 

Espaços de valor ecológico 

 
“3 - Nos espaços de valor ecológico são permitidas as seguintes ações: 
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...(...)... 

d) A conservação e manutenção dos apoios de praia existentes.” 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria (note-se que o artigo 70.º 

aqui referido corresponde ao artigo 72.º na versão do PDM2G para discussão pública).. 

 

OBSERVAÇÃO 10 - Artigo 74.º, n.º 2, alínea f), do Regulamento do PDM de Silves 

                                   Parques de Campismo e de Caravanismo em Solo Rústico 

 

CCDR-Algarve: Relativamente ao disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 74.º do regulamento do PDM de Silves, 

reitera-se o que foi atrás referido a propósito da redação do artigo 61.º, n.º 10, do referido regulamento, bem 

como o referido no ponto 6.2.1., da presente informação, sendo que esta norma não pode ser aceite porque não 

assegura a compatibilidade com o PROT-Algarve. 

 
MS: Esta observação já foi analisada, em parte, no âmbito da ponderação à observação 4. No entanto, 

em face do compromisso assumido pelo Município de Silves no âmbito da 2.ª reunião plenária da 

Comissão Consultiva, importa introduzir as necessárias rectificações no artigo 74.º do regulamento do 

PDM de Silves, nos seguintes termos: 

 
Artigo 74.º 

Regime de edificabilidade 

 
1 - Sem prejuízo do cumprimento das regras e critérios constantes dos artigos 48.º a 56.º, 59.º e 61.º 

do presente regulamento, nos espaços de ocupação turística são permitidas, de acordo com os valores 

máximos previstos no quadro 3, as seguintes operações urbanísticas: 

a) Obras de construção de novas edificações; 

b) Obras de conservação, manutenção, alteração e ampliação de edificações existentes;  

c) Obras de demolição de edificações preexistentes. 

2 - Os parques de campismo e de caravanismo, admitidos nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 

61.º do presente regulamento, devem cumprir ainda os seguintes requisitos, complementares aos 

estabelecidos em legislação específica: 
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a) A adaptação ao relevo existente de todas as componentes da ocupação (áreas para 

acampamento, vias de circulação e estacionamentos, caminhos pedonais, instalações 

complementares), de forma a garantir a drenagem natural do solo, a predominância de 

superfícies permeáveis e a adequada integração no local; 

b) A organização criteriosa do espaço, equilibrando a privacidade e o sossego das instalações, 

com a animação e segurança dos espaços de uso comum; 

c) A utilização de materiais apropriados à sua adequada integração paisagística; 

d) A valorização de vistas, do território e da respetiva inserção paisagística; e, 

e) A implantação das edificações previstas para equipamentos de utilização comum e instalações 

sanitárias deve ter um caráter amovível e apresentar estrutura ligeira. 

 

 

 
3 - As áreas de serviço de autocaravanas não integradas em parques de campismo e de caravanismo 

assumem-se como atividades de serviços sujeitas ao cumprimento dos critérios estabelecidos no artigo 

29.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, e cuja implantação deve reger-se de acordo com o 

disposto na respetiva categoria e subcategoria de espaço.   

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou a retificação do quadro 3, visando garantir maior coerência do plano, 

designadamente com o disposto na alínea e) do n.º 10 do artigo 61.º (que corresponde ao artigo 63.º 

na versão do PDM2G para discussão pública) do regulamento do PDM de Silves. Assim, a versão 

concertada (note-se que o artigo 74.º aqui referido corresponde ao artigo 76.º na versão do PDM2G 

para discussão pública) é a seguinte: 

 

 

 

Quadro 3 

Edificabilidade no espaço de ocupação turística  

Uso Ocupação (%) Pisos1 ac (m2) 

Acampamento ≤ 60  - 

Vias de circulação internas2 e instalações e equipamentos comuns ≤ 25 1 

2000 
Espaços livres e instalação de zonas de lazer ou desportivas ≥ 15 1 

Notas: 1. Pisos acima da cota de soleira. 2. As vias de circulação interna não integram a área de construção. ac: área de construção. 
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Artigo 74.º 

Regime de edificabilidade 

 
1 - Sem prejuízo do cumprimento das regras e critérios constantes dos artigos 48.º a 56.º, 59.º e 61.º 

do presente regulamento, nos espaços de ocupação turística são permitidas, de acordo com os valores 

máximos previstos no quadro 3, as seguintes operações urbanísticas: 

a) Obras de construção de novas edificações; 

b) Obras de conservação, manutenção, alteração e ampliação de edificações existentes;  

c) Obras de demolição de edificações preexistentes. 

2 - Os parques de campismo e de caravanismo, admitidos nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 

61.º do presente regulamento, devem cumprir ainda os seguintes requisitos, complementares aos 

estabelecidos em legislação específica: 

a) A adaptação ao relevo existente de todas as componentes da ocupação (áreas para 

acampamento, vias de circulação e estacionamentos, caminhos pedonais, instalações 

complementares), de forma a garantir a drenagem natural do solo, a predominância de 

superfícies permeáveis e a adequada integração no local; 

b) A organização criteriosa do espaço, equilibrando a privacidade e o sossego das instalações, 

com a animação e segurança dos espaços de uso comum; 

c) A utilização de materiais apropriados à sua adequada integração paisagística; 

d) A valorização de vistas, do território e da respetiva inserção paisagística; e, 

e) A implantação das edificações previstas para equipamentos de utilização comum e instalações 

sanitárias deve ter um caráter amovível e apresentar estrutura ligeira. 

 

 

 
3 - As áreas de serviço de autocaravanas não integradas em parques de campismo e de caravanismo 

assumem-se como atividades de serviços sujeitas ao cumprimento dos critérios estabelecidos no artigo 

Quadro 3 

Edificabilidade no espaço de ocupação turística  

Uso Ocupação (%) Pisos1 

Acampamento ≤ 60  

Vias de circulação internas e instalações e equipamentos comuns ≤ 25 1 

Espaços livres e instalação de zonas de lazer ou desportivas ≥ 15 1 

Notas: 1. Pisos acima da cota de soleira. 
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29.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, e cuja implantação deve reger-se de acordo com o 

disposto na respetiva categoria e subcategoria de espaço. 

 

OBSERVAÇÃO 11 - Artigo 78.º, n.ºs 3 e 6, do Regulamento do PDM de Silves 

                                         Regime de Edificabilidade – Aglomerados Rurais 

 

CCDR-Algarve: A aplicabilidade dos n.ºs 3 e 6 do artigo 78.º do regulamento do PDM de Silves suscita dúvidas, 

oportunamente debatidas com o Município de Silves, em sede de reuniões técnicas de acompanhamento, 

realizadas na sequência da 1.ª reunião da Comissão Consultiva. A CCDR-Algarve mantém as mesmas reservas 

quanto à sua aplicabilidade, embora o Município de Silves considera estar garantida a sua exequibilidade 

prática. 

 

MS: O Município de Silves reitera estar garantida a exequibilidade prática destas normas, embora 

reconheça que se tratam de normas cuja aplicação deverá verificar-se raramente. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que a CCDR-Algarve regista a ponderação efetuada pelo Município 

de Silves, mantendo as reservas anteriormente manifestadas, embora sem que fique prejudicada a 

opção tomada pela autarquia (note-se que o artigo 78.º aqui referido corresponde ao artigo 80.º na 

versão do PDM2G para discussão pública). 

 

OBSERVAÇÃO 12 - Artigo 97.º, n.º 4, do Regulamento do PDM de Silves 

          Usos Admitidos e Regime de Edificabilidade - Espaço de Uso Especial de Turismo 

 

 

CCDR-Algarve: De acordo com a adenda ao regulamento do PDM de Silves, entregue em reunião de trabalho 

realizada em 06.01.2020, foi introduzida uma alteração na “Folha 16-Fig.IX.1.1.Ordenamento - Regime de uso 

do solo”, questionando-se se esta norma se mantém oportuna, uma vez que o relatório de ponderação associa 

este ponto às opções do Município de Silves relativamente ao Plano de Urbanização do NDT do Morgado da 

Lameira. 

 

MS: Não obstante a alteração efetuada no que concerne à classificação da área do Plano de 

Urbanização do Morgado da Lameira, esta norma mantém a sua relevância, na medida em que 
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também se aplica noutras categorias de espaço quando o uso for o de empreendimento turístico. Neste 

sentido deverá ser mantida. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que a CCDR-Algarve regista a ponderação efetuada pelo Município 

de Silves, mantendo as reservas anteriormente manifestadas, embora sem que fique prejudicada a 

opção tomada pela autarquia (note-se que o artigo 97.º aqui referido corresponde ao artigo 99.º na 

versão do PDM2G para discussão pública). 

 

OBSERVAÇÃO 13 - Artigo 139.º do Regulamento do PDM de Silves 

                                     Legalização de Operações Urbanísticas 

 

CCDR-Algarve: A redação do artigo 139.º do regulamento do PDM de Silves continua a suscitar dúvidas, não 

quanto à oportunidade nem quanto ao seu enquadramento legal, mas quanto à sua abrangência, questão que foi 

oportunamente debatida com o Município de Silves, em sede de reuniões técnicas de acompanhamento 

realizadas na sequência da 1.ª reunião da Comissão Consultiva, tendo o Município de Silves ponderado no 

âmbito do relatório de ponderação (vide Volume XVII – Anexos) e proposto a redação atual. Apenas a título de 

exemplo, refira-se que na alínea e) do n.º 1 foi introduzida uma norma para salvaguardar a «Zona Terrestre de 

Proteção» que integra a Faixa Costeira do PROT-Algarve, nada se referindo sobre a «Margem», questão que 

entre outras já anteriormente mencionadas suscitam dúvidas. 

 

MS: O Município de Silves reitera a posição anteriormente assumida sobre esta matéria, já 

profusamente clarificada. Ainda assim, aventando-se a necessidade de garantir uma maior 

proporcionalidade e justiça na aplicação da norma, será acrescentada a referência à “margem” na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 139.º do regulamento do PDM de Silves, previamente à sua submissão a 

discussão pública, nos seguintes termos: 

 

Artigo 139.º 

Legalização de operações urbanísticas 

 
 “e) Não estejam inseridas na margem ou na zona terrestre de proteção definida no Plano Regional de 

Ordenamento do Território para o Algarve (PROT-Algarve), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 102/2007, de 24 de maio;” 
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POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou que a CCDR-Algarve regista a ponderação efetuada pelo Município 

de Silves, mantendo as reservas anteriormente manifestadas, embora sem que fique prejudicada a 

opção tomada pela autarquia (note-se que o artigo 139.º aqui referido corresponde ao artigo 141.º na 

versão do PDM2G para discussão pública). 
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XIII.10.7 DIREÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

(DGADR) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

DGADR: “a DGADR emite parecer favorável à proposta de plano”. 

 

MS: -. 

 

OBSERVAÇÃO 2 

 

DGADR: “contudo, relativamente à Planta de Condicionantes – Recursos Naturais, no respeitante aos limites da área 

beneficiada ao Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP), Bloco de Lagoa, os limites 

representados terão que ser alterados de acordo com a delimitação resultante do projeto de reabilitação e modernização do 

mesmo, que tem vindo a ser implementado simultaneamente à elaboração dos trabalhos de revisão do PDM. (…) a DGADR 

disponibilizará os limites daquele Bloco, (…) para que se possa proceder à alteração dos mesmos na referida planta. 

Este contributo foi depois substituído pelo seguinte: 

“esta Direção Geral: 

 solicita que na Planta de Condicionantes da Proposta de Plano se mantenham os limites aprovados em 2013; 

 propõe-se disponibilizar à CMS os limites resultantes, assim que a implementação dos projetos de 

reabilitação/modernização esteja concluída, para que se possa proceder a uma alteração do PDM por adaptação” 

(mail de 19.02.2020). 

 

MS: Nestes termos assume-se a concertação concluída. 
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XIII.10.8 DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA (DGEG) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

DGEG: “No n.º 5 do art.º 28.º reitera-se a proposta para alterar o valor de proteção de 500m fixados de distanciamento 

mínimo aos edifícios preexistentes ou titulados por compromissos urbanísticos válidos, aos empreendimentos turísticos e 

equipamentos de animação turística preexistentes, aos perímetros urbanos e aos aglomerados rurais. O afastamento em 

causa deverá dar satisfação aos afastamentos na legislação em vigor (nomeadamente o previsto para as Zonas de Defesa, 

conforme consta do Anexo II da “Lei das pedreiras”). 

 

MS: O Município de Silves definiu esta área de proteção, visando a simplificação do procedimento de 

controlo prévio, uma vez que se define apenas um único valor e apostando claramente na qualificação 

territorial e na redução de eventuais incompatibilidades de usos. Contudo, face à insistência da 

entidade de tutela e não pretendendo onerar ou dificultar a instalação de novas atividades económicas 

no concelho de Silves, o Municio prescinde dessa posição, passando a remeter os afastamentos 

definidos na legislação em vigor, nomeadamente o previsto para as Zonas de Defesa, conforme consta 

do Anexo II da “Lei das pedreiras”. Veja-se, a este respeito o, agora, artigo 30.º. 

 

OBSERVAÇÃO 2 

 

DGEG: “Sugere-se que o Artigo 71.º referente ao “Conceito” de “Espaço de exploração de recursos energéticos e 

geológicos”, tenha a seguinte redação: (…) Os espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos são áreas que 

se destinam à exploração de fontes de energia renovável e à revelação e aproveitamento de recursos geológicos, 

nomeadamente, de depósitos minerais, massas minerais e águas de nascente, para posterior transformação e, ou, 

comercialização”. 

 

MS: A proposta de nova redação que agora é apresentada constitui um reforço do rigor e da clareza do 

plano, pelo que foi integrada na proposta de plano a submeter a discussão pública. Veja-se, a este 

respeito o, agora, artigo 73.º. 

 

OBSERVAÇÃO 3 

 

DGEG: “Não nos foi possível visualizar a demarcação da Pedreira com o número provisório “PP 6” de Grauvaque 

denominada “Pedregoso” explorada por Teodoro Gomes Alho, S.A. no local de São Marcos em São Marcos da Serra, com 

uma área de 67 898,00m2. Perante esta situação reitera-se a necessidade de cartografar esta exploração. 
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MS: A pedreira “Pedregoso” já estava integrada na proposta de plano, mantendo-se na mesma (vd. 

folha 6 da planta de ordenamento, regime de uso). 
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XIII.10.9 DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE 

(DRAPALG) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

DRAPALG: “Face ao exposto (…) no que respeita à proposta de delimitação da Reserva Agrícola Nacional, propõe-se a 

emissão de parecer favorável condicionado aos seguintes aspectos: Efetivação da exclusão de áreas de RAN coincidentes 

com os perímetro urbanos após aprovação pela entidade competente em razão da matéria (CCDR Algarve)”. 

 

MS: -  

 

OBSERVAÇÃO 2 

 

DRAPALG: “Face ao exposto (…) no que respeita à proposta de delimitação da Reserva Agrícola Nacional, propõe-se a 

emissão de parecer favorável condicionado aos seguintes aspectos: (…) representação das áreas correspondentes à RAN 

final, na Planta de Condicionantes – Recursos Naturais – Figura IX.2.1”. 

 

MS: A representação da RAN final na planta de condicionantes foi efetivada.  

 

OBSERVAÇÃO 6 

 

DRAPALG: No que se refere aos outros documentos que constituem a Proposta de Plano Diretor Municipal de Silves 

apresentada, consideramos o seguinte: Planeamento e Ordenamento do Território – emite-se parecer favorável; 

Regulamento – propõe-se a emissão de parecer favorável (…); REN – Reserva Ecológica Nacional – A pronúncia formal 

desta DRAP (…) será alinhada com a das entidades com competências específicas nesta matéria (…) (APA, IP, CCDR 

Algarve); Avaliação Ambiental Estratégica – Mantém o parecer favorável” 

 

MS: - 
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XIII.10.10 DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE (DRC ALG) 

 

Incorpora o resultado da concertação do Município de Silves e da DRC-Algarve, na sequência do 

parecer emitido por essa Direção Regional em sede da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva de 

acompanhamento do procedimento de revisão do PDM de Silves, e constante da sua informação com a 

referência n.º S-2020/513850 (CS: 1411192), de 15 de janeiro de 2020, objecto de análise e 

concertação na reunião de 11 de fevereiro de 2020. A ata da reunião referida encontra-se no anexo 4 

deste relatório. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 - Artigo 25.º do Regulamento do PDM de Silves 

                             Carta do Património Arqueológico e Fichas de Sítio 

 

DRC-Algarve: Relativamente ao património arqueológico, emite-se parecer favorável ao conteúdo do artigo 25.º 

do regulamento do PDM de Silves, preconizando-se a inclusão em anexo de uma carta do património 

arqueológico que permita a identificação em cartografia da localização de cada uma das áreas arqueológicas 

com Código Nacional de Sítio (CNS) e de fichas individualizadas de cada uma destas áreas (Ficha de Sítio, com 

conteúdos concordantes com o modelo em uso pela Tutela do Património, cuja apresentação é obrigatória em 

sede do Relatório de Trabalhos Arqueológicos cuja autorização foi concedida pela DGPC com vista à revisão do 

Plano mas cujo relatório final não foi apresentado, tendo sido já ultrapassados os prazos legais), possibilitando a 

sua atualização em sede de regulamento municipal. 

 

MS: O património arqueológico encontra-se delimitado na planta de ordenamento do PDM de Silves - 

limites ao regime de uso do solo (fig. IX.1.1), cuja actualização, em função dos resultados da 

monitorização do plano, se processa através de republicação nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 

137.º do regulamento do PDM de Silves.  

 
Sucede que, por razões de insuficiência e indisponibilidade de recursos internos, as fichas 

individualizadas do património arqueológico não foram elaboradas, pelo que não integram por ora a 

proposta de plano. 

 
Contudo, reconhecendo o mérito da recomendação da DRC-Algarve, o Município de Silves assume o 

compromisso de vir a incluir, ao abrigo do disposto no artigo 137.º, n.º 2, alínea d), do regulamento do 

PDM de Silves, uma carta do património arqueológico como anexo ao PDM de Silves, que permita a 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

65 

identificação em cartografia da localização de cada uma das áreas arqueológicas com Código Nacional 

de Sítio e de fichas individualizadas de cada uma destas áreas (Ficha de Sítio). 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

A DRC-Algarve concorda com a posição assumida pelo Município de Silves, uma vez que a mesma 

garante a identificação e o acesso à informação do património arqueológico com incidência no território 

municipal, por via da sua representação na planta de ordenamento (limites ao regime de uso) e que a 

mesma será objecto de republicação, em resultado da monitorização do plano. Note-se que o artigo 

25.º aqui referido corresponde ao artigo 27.º na versão do PDM2G para discussão pública e que, do 

mesmo modo, o artigo 137.º corresponde ao 139.º. 

 

OBSERVAÇÃO 2 - Artigo 26.º do Regulamento do PDM de Silves 

                                           Bens Culturais de Interesse 

 

DRC-Algarve: Relativamente ao património classificado, concorda-se com o conteúdo do artigo 26.º do 

regulamento do PDM de Silves, mas recomenda-se que a designação “bens culturais de interesse” seja alterada 

para “bens culturais classificados e em vias de classificação”. 

 

MS: O artigo 26.º do regulamento do PDM de Silves incide sobre “bens culturais de interesse”, os quais 

nada têm a ver com bens culturais classificados e em vias de classificação, que tem previsão 

regulamentar especifica no artigo 116.º do regulamento do PDM de Silves e que beneficiam de tutela 

legal própria por via da Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro, do Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de 

Junho, do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, e do Decreto-Lei n.º 148/2015, de 04 de 

Agosto, entre outros diplomas legais. 

 
Para o Município de Silves, os bens culturais de interesse - que não se confundem com bens 

classificados e em vias de classificação (na medida em que estamos perante bens culturais que não 

foram classificados, nem estão em vias de sê-lo) - constituem, nos termos do artigo 117.º do 

regulamento do PDM de Silves, bens de cariz cultural que são representados na planta de 

ordenamento, em virtude de integrarem elementos patrimoniais que pertencem à paisagem cultural do 

concelho de Silves e que consubstanciam um referencial de reconhecido valor histórico, arquitectónico, 

urbanístico, artístico e identitário, que, pelas suas caraterísticas, é assumido como um recurso 

relevante para o desenvolvimento do território municipal, ficando, por essa razão, sujeito a regras 
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particulares de protecção, salvaguarda e preservação que conformam um limite ao regime de uso nos 

termos definidos no artigo 26.º do regulamento do PDM de Silves. 

 

Portanto, os bens culturais de interesse distinguem-se claramente dos bens classificados e em vias de 

classificação, uma vez que são aqueles que o Município de Silves, através de mecanismos formais 

próprios (um pouco à semelhança do regime constante da Lei n.º 42/2017, de 14 de Junho), reconhece 

valor histórico, arquitectónico, urbanístico, artístico e identitário à escala meramente local, mas que 

ainda não foram objecto de qualquer procedimento de classificação, quer porque não estão ainda 

reunidas as condições para tal, quer em virtude do seu valor cultural não o justificar.  

 
Por conseguinte, os bens culturais de interesse assumem-se, à partida, como bens culturais de menor 

valor em face dos bens culturais classificados e em vias de classificação, e daí que enquanto estes 

últimos, em virtude do seu superior e relevante valor cultural, se constituem como sérias condicionantes 

a qualquer actividade edificatória, beneficiando de servidões administrativas e de regimes de protecção 

e salvaguarda particularmente exigentes, os bens culturais de interesse configuram, apenas, limites ao 

regime de uso.  

 
Posto este esclarecimento, o Município de Silves considera que a recomendação formulada pela DRC-

Algarve não deverá ser integrada na versão do regulamento do PDM de Silves a submeter a discussão 

pública, uma vez que confunde e mistura duas realidades - bens culturais de interesse e bens culturais 

classificados e em vias de classificação - que são distintas e que, como tal, justificam o tratamento 

normativo diferenciado que a autarquia deseja implementar, por via do artigo 26.º do regulamento do 

PDM de Silves, aos bens culturais de interesse, sem que estejam classificados ou em vias de sê-lo.  

 
POSIÇÃO CONCERTADA: 

Após apresentados os esclarecimentos por parte do Município de Silves, a DRC-Algarve aceita a opção 

técnica assumida e considera ultrapassada a questão apresentada no âmbito da 2.ª reunião da 

Comissão Consultiva. Note-se que o artigo 26.º aqui referido corresponde ao artigo 28.º na versão do 

PDM2G para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 3 - Artigo 25.º, n.º 1, do Regulamento do PDM de Silves 

                                   Carta Arqueológica - Código Nacional de Sítio 

 

DRC-Algarve: Preconizam-se as seguintes alterações no regulamento do PDM de Silves: 
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Onde se lê: Artigo 25.º, n.º 1 ... e as ocorrências arqueológicas identificadas pelo Código Nacional de Sítio e sua 

área de proteção, e estão ... Deve-se ler: Artigo 25.º, n.º 1 ... e as ocorrências arqueológicas que figuram na 

Carta Arqueológica, identificadas pelo Código Nacional de Sítio, e estão ...” 

 
MS: Conforme já referido na observação 1, o PDM de Silves não irá integrar, por ora, uma carta do 

património arqueológico, não obstante os seus conteúdos serem vertidos para a planta de 

ordenamento - limites ao regime de uso do solo. Por conseguinte, não obstante o mérito da 

recomendação da DRC-Algarve, não se justifica alterar, por ora, a redacção do n.º 1 do artigo 25.º do 

regulamento do PDM de Silves. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

 Após apresentados os esclarecimentos por parte do Município de Silves, e atendendo à 

consensualização obtida no âmbito da observação 1, a DRC-Algarve concorda com a posição 

assumida pela autarquia. Note-se que o artigo 25.º aqui referido corresponde ao artigo 27.º na versão 

do PDM2G para discussão pública 

 

OBSERVAÇÃO 4 - Artigo 26.º do Regulamento do PDM de Silves - Título da Epígrafe do Artigo 

 

DRC-Algarve: Preconizam-se as seguintes alterações no regulamento do PDM de Silves:  

Onde se lê: Artigo 26.º “Bens culturais de interesse”; deve-se ler: Artigo 26.º “Bens culturais classificados”. 

 
MS: Reitera-se o referido na observação 2. Tratando-se de conceitos jurídicos significativamente 

diferentes para o PDM de Silves, não se acolhe a recomendação da DRC-Algarve nesta matéria. 

 
POSIÇÃO CONCERTADA: 

Após apresentados os esclarecimentos por parte do Município de Silves, e atendendo à 

consensualização obtida no âmbito da observação 2, a DRC-Algarve concorda com a posição 

assumida pela autarquia. Note-se que o artigo 26.º aqui referido corresponde ao artigo 28.º na versão 

do PDM2G para discussão pública. 
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XIII.10.11 REDE ELÉTRICA NACIONAL (REN) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

REN: “verificamos que a Figura IX.2.1 “CONDICIONANTES (PATRIMÓNIO E INFRAESTRUTURAS), (…), 

olvidou a simbologia para as infraestruturas da Rede Nacional de Distribuição de eletricidade (RND) e que a 

parte geográfica não diferencia as linhas da RNT (Rede Nacional de Transporte de eletricidade) das linhas da 

RND. Deste modo e por considerarmos essencial que seja promovida a correção desta peça desenhada. 

 

MS: A correção identificada, por se tratar de um lapso, foi realizada na versão do PDM para discussão 

pública. 
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XIII.10.12 TURISMO DE PORTUGAL, IP (TP) 

 

Incorpora o resultado da concertação do Município de Silves e do Turismo de Portugal, IP, na 

sequência do parecer emitido pelo Turismo de Portugal, IP em sede da 2.ª reunião plenária da 

Comissão Consultiva de acompanhamento do procedimento de revisão do PDM de Silves, e constante 

da sua informação com a referência n.º 2020.I.604 [DVO/DEOT/ML], de 15 de Janeiro de 2020, objecto 

de análise e concertação na reunião de 21 de fevereiro de 2020. A ata da reunião referida encontra-se 

no anexo 5 deste relatório. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 - Metas de Sustentabilidade Ambiental da Estratégia do Turismo 

 

Turismo de Portugal: As metas de sustentabilidade ambiental da Estratégia do Turismo, referidas na ET27, 

deverão ser exigidas para a totalidade dos empreendimentos turísticos a implementar em solo rústico e solo 

urbano, sem prejuízo das exigências que nesta matéria já são acauteladas nos critérios de qualificação dos 

NDT. 

 
MS: As metas de sustentabilidade ambiental da ET27 vão ser incluídas na proposta de novo PDM de 

Silves a submeter a discussão pública, mais propriamente no relatório de ordenamento e no n.º 3 do 

artigo 49.º do regulamento do PDM de Silves, nos seguintes termos: 

 

Artigo 49.º 

Critérios gerais de viabilização dos usos do solo 

 
1 - Sem prejuízo do cumprimento de todas as exigências legais e regulamentares aplicáveis, a 

viabilização de qualquer utilização, ocupação e/ou atividade só pode ocorrer quando for considerado 

que a mesma não provoca prejuízos ou incompatibilidades de ordem funcional, ambiental ou 

paisagística e cultural. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se, nomeadamente, como incompatíveis 

as utilizações, ocupações ou atividades que, de uma forma significativa: 

a) Provoquem ruídos, fumos, cheiros, poeiras ou resíduos que afectem as condições de 

salubridade existentes ou dificultem a sua melhoria; 
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b) Perturbem as normais condições de mobilidade, acessibilidade e de estacionamento ou 

provoquem operações de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização 

da via pública, sem que estejam estudadas e previstas as medidas corretivas necessárias; 

c) Constituam fator de risco para a integridade das pessoas e bens, incluindo o risco de 

incêndio, explosão ou toxicidade; 

d) Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado ou em vias de 

classificação e respetivas zonas de proteção ou de reconhecido valor cultural, estético, 

arquitetónico, arqueológico, paleontológico, paisagístico ou ambiental. 

3 - Em todas as tipologias de empreendimentos turísticos, a implementar em solo rústico ou solo 

urbano, é exigível a demonstração do cumprimento dos seguintes critérios de sustentabilidade 

ambiental: 

a) Concentração da edificação e das áreas impermeabilizadas; 

b) Minimização das áreas impermeabilizadas, recorrendo a materiais permeáveis ou 

semipermeáveis nos espaços exteriores, incluindo zonas viárias e pedonais; 

c) Adoção de soluções arquitetónicas adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da 

identidade regional, com adequada inserção na morfologia do terreno; 

d) Adoção de soluções paisagísticas valorizadoras do património natural do local e da envolvente, 

recorrendo a espécies autóctones ou outras adaptadas às condições edafoclimáticas do local, 

e com maior capacidade de captura de carbono; 

e) Promoção da eficiência hídrica, através do tratamento e reutilização de águas residuais e 

pluviais, de acordo com critérios do PNUEA e respetivos instrumentos operativos; 

f) Promoção da eficiência energética, através da adoção de meios de transporte “amigos do 

ambiente” e de medidas mitigadoras dos consumos nos espaços exteriores e nos edifícios, 

incluindo a sua orientação e exposição solar, e a utilização de fontes de energia renovável; 

g) Adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, de preferência 

com recurso a soluções regionais. 

4 - Sem prejuízo do disposto no regulamento municipal de urbanização e edificação do Município de 

Silves, a Câmara Municipal de Silves pode, sempre que se justifique: 

a) Impedir a demolição total ou parcial de qualquer edificação, com fundamento em razões de 

interesse histórico, arquitetónico, urbanístico, cultural ou ambiental; 

b) Impedir o arranque de espécies arbóreas ou arbustivas, com fundamento no seu inegável valor 

paisagístico; 
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c) Impor condicionamentos de ordem arquitetónica, construtiva, estética e ambiental ao 

alinhamento e implantação das edificações, à sua volumetria, aspeto exterior e à percentagem 

de impermeabilização do solo, de modo a promover o reforço dos valores arquitetónicos, 

paisagísticos e ambientais da área em causa; 

d) Impor condicionamentos à alteração do coberto vegetal, de modo a garantir uma correta 

integração da operação urbanística na envolvente e paisagem. 

5 - Sem prejuízo do estatuído nos n.ºs 2 e 4 do presente artigo, é permitida a prospeção e exploração 

de recursos geológicos do domínio público em todas as classes de solo, bem como dos recursos 

geológicos do domínio privado - massas minerais, quando declarados de interesse público municipal.  

6 - A exploração de água está sujeita ao cumprimento das servidões administrativas aplicáveis, bem 

como aos limites ao regime de uso do solo previstos para as áreas de proteção às captações de água e 

para a área crítica à extração de águas subterrâneas. 

7 - As condições de edificabilidade definidas em cada uma das categorias e subcategorias de espaço 

são de aplicação direta, independentemente da tipologia, amovibilidade, elementos de suporte e 

materiais a utilizar na intervenção urbanística.  

8 - Os índices e parâmetros urbanísticos definidos no presente regulamento aplicam-se exclusivamente 

à área da parcela predial integrada na categoria ou subcategoria de solo urbano ou rústico, e não à 

totalidade da área do prédio, exceto no que concerne aos estabelecimentos hoteleiros isolados. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. Note-se que o artigo 49.º 

aqui referido corresponde ao artigo 51.º na versão do PDM2G para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 2 - Instalações de Recreio e Lazer nos Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 

 

Turismo de Portugal: O plano mantém a não admissão de instalações de recreio e lazer nos Espaços Agrícolas 

e a contradição entre as peças do plano quanto à sua admissibilidade nos Espaços Florestais (que 

inclusivamente incluem áreas de reconhecido potencial cinegético), o que se considera negativo visto estes 

equipamentos serem potencialmente qualificadores da oferta turística e contribuírem para o aumento da estadia 

dos turistas e usufruto das potencialidades endógenas alternativas ao produto sol e mar, entrando em 

contradição com os objetivos estratégicos do plano (que identificou como produtos turísticos a potenciar no 

concelho o turismo desportivo e o turismo de natureza). 
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MS: O plano admite em solo rústico (logo, nos Espaços Agrícolas e Espaços Florestais) as instalações 

de desporto, recreio e lazer, assumindo-as como infraestruturas ou equipamentos, não integráveis em 

áreas urbanas ou que justifiquem o seu afastamento dessas áreas, de acordo e nos termos do artigo 

61.º, n.º 3, do regulamento do novo PDM de Silves. Note-se, aliás, que este tipo de instalações, no que 

respeita ao recreio e lazer, está expressamente previsto na alínea i) do n.º 3 do citado artigo 61.º. 

 
A questão que está aqui em causa, e que provavelmente suscitou a dúvida do Turismo de Portugal, 

prende-se com o facto de em capítulos específicos se desagregar mais a informação e no regulamento 

se optar por uma abordagem mais abstracta e de maior síntese. 

 
Assim sendo, considera-se que a preocupação legítima e fundada do Turismo de Portugal já está 

acautelada pelo disposto no regulamento do novo PDM de Silves. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. note-se que o artigo 61.º aqui referido corresponde ao artigo 63.º na versão do PDM2G 

para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 3 - Qualificação das Áreas de Implementação de NDT 

 

Turismo de Portugal: Considera-se que as áreas de implementação de um NDT (atual Vila Fria e aquando da 

eventual implementação futura de outros NDT) deveriam corresponder a Espaços de Ocupação Turística (solo 

rústico), de acordo com os atuais critérios de classificação e qualificação do solo constantes no Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, atendendo a que não dispõem de nível de serviços e equipamentos 

públicos de um aglomerado urbano e de modo a salvaguardar estas áreas de densificação futura. Discorda-se, 

por conseguinte, também, que se admitam apenas Parques de Campismo e Caravanismo nos Espaços de 

Ocupação Turística (regime mais restritivo para turismo que as categorias do solo rústico com mais 

representatividade - Espaço Agrícola e Espaço Florestal) e que nos Espaços de Uso Especial de Turismo (solo 

urbano), no qual se propõe a qualificação de parte das áreas edificáveis do Plano de Urbanização do NDT de 

Vila Fria e do Plano de Urbanização do NDT do Morgado da Lameira, não tenham sido transpostos os 

parâmetros urbanísticos principalmente do PU que será revogado (Vila Fria). 

 
MS: Reitera-se a posição assumida anteriormente e integrada no relatório de ponderação dos 

contributos das entidades e serviços que tomaram parte na 1.ª reunião plenária da Comissão 
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Consultiva de acompanhamento de revisão do PDM de Silves. O Município de Silves assume os 

Espaços de Ocupação Turística como espaços para a instalação de parques de campismo e 

caravanismo e não para os NDT com plano aprovado, como é o caso do Plano de Urbanização do 

Morgado da Lameira e o Plano de Urbanização da Vila Fria. Estes são assumidos como solo urbano na 

categoria de Espaços de Uso Especial de Turismo. Relembramos que as opções de ordenamento, 

particularmente de definição do regime de uso, são da tutela dos municípios (cfr. artigo 9.º da 

LBGPPSOTU e artigo 70.º do RJIGT), assumindo estes, no quadro legal vigente, as opções mais 

adequadas ao prosseguimento da sua estratégia de desenvolvimento territorial. Neste sentido, esta 

recomendação não será integrada na proposta de PDM de Silves a submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Não obstante o Turismo de Portugal não concordar com a posição do Município de Silves, considera 

que a referida discordância não inviabiliza a prossecução do procedimento de revisão do PDM de 

Silves. 

 

OBSERVAÇÃO 4 - Dinâmica dos Planos e Classificação dos Solos 

 

Turismo de Portugal: O PDM de Silves não acautela a solução do problema, identificado na fase de 

caracterização, relativo à existência, no concelho, de quatro Planos Municipais de Ordenamento do Território 

sem execução (NDT do PROTAL de 1991), totalizando cerca de 6297 camas (PPPG, PPNDTQP, PUNDTA e 

PUNDTQP), considerando-se que o mecanismo de transição (da versão de 2013) que consistia na obrigação 

dos Planos Municipais de Ordenamento do Território em vigor apresentarem, no 4º ano de vigência do PDM de 

Silves revisto, uma execução objetiva de 30% do total das camas previstas com alvará de autorização de 

utilização para fins turísticos, sob pena de ser determinada a sua alteração ou revogação, ou disposição 

equivalente, deveria ser adotado. 

 
MS: Reitera-se a posição assumida anteriormente e integrada no relatório de ponderação dos 

contributos das entidades e serviços que tomaram parte na 1.ª reunião plenária da Comissão 

Consultiva de acompanhamento do procedimento de revisão do PDM De Silves. Em adição, o 

Município de Silves entende que nesta matéria deve prevalecer o disposto nos artigos 82.º da 

LBGPPSOTU e 199.º do RJIGT, pelo que a dinâmica dos planos referenciados pelo Turismo de 

Portugal estará sujeita às determinações e cominações estatuídas na lei, não cabendo ao PDM de 

Silves sobrepor-se às mesmas, mas, antes, respeitá-las e garantir a sua necessária articulação e 
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aplicação. Por conseguinte, esta observação do Turismo de Portugal não será integrada na proposta 

do novo PDM de Silves a submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 5 - Promoção da Reabilitação do Edificado Existente em Solo Urbano 

 

Turismo de Portugal: O plano deveria promover a reabilitação do edificado com interesse patrimonial existente 

em solo urbano e a requalificação de empreendimentos turísticos existentes em detrimento da nova edificação 

em solo rústico, nomeadamente admitindo no primeiro caso a adoção de parâmetros mais favoráveis do que 

para a nova edificação, e no segundo caso a ampliação das construções existentes, licenciadas ou com ato 

administrativo válido à data da entrada em vigor do PDM de Silves, desde que esteja em causa a garantia de 

condições necessárias à viabilidade da utilização instalada, e contemplando critérios de adequada inserção 

urbanística e paisagística. 

 
MS: O novo PDM de Silves manifesta uma expressiva preocupação com a promoção da reabilitação 

urbana, quer no preâmbulo, quer nos artigos 16.º, 26.º, 79.º, n.º 2, alíneas c) e d), 81.º, n.º 2, alínea a), 

87.º, n.º 3, e 103.º, n.º 3, do seu regulamento. Em adição, seja por via do mecanismo das 

discriminações positivas, da delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana ou da definição de 

parâmetros urbanísticos mais “interessantes” para o solo urbano consolidado, a reabilitação urbana 

obtém uma relevante proeminência no regulamento do novo PDM de Silves, em contraposição com as 

inúmeras restrições à edificação em solo rústico, razão pela qual não se perscruta o alcance desta 

observação do Turismo de Portugal. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 6 - Dotação de Estacionamento nos Empreendimentos Turísticos 

 

Turismo de Portugal: A dotação de estacionamento para os empreendimentos turísticos não poderá estar 

omissa no PDM de Silves (que apenas regula esta matéria relativamente aos Parques de Campismo e de 
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Caravanismo), por analogia ao conteúdo dos PDM´s estabelecido no Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial. 

 

MS: De acordo com o “Guia orientador para a abordagem ao setor do Turismo na Revisão de PDM”, a 

dotação mínima de estacionamento para algumas tipologias de empreendimentos turísticos está 

definida na Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, alterada pela Portaria n.º 309/2015, de 25 de 

setembro. Em concreto, está definido o dimensionamento para os estabelecimentos hoteleiros e hotéis 

rurais de 4 e 5 estrelas, os aldeamentos turísticos e os apartamentos turísticos. 

 
Neste sentido, cabe ao município regular, por via dos planos territoriais de âmbito municipal, no caso 

do PDM, “a dotação de estacionamento nas situações de omissão na legislação específica” e a 

“dotação mais exigente do que aquela prevista na legislação específica aplicável” para os 

estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais de 4 e 5 estrelas. 

 
Assim, o novo PDM de Silves, na sua versão para discussão pública, retoma a definição dos 

parâmetros de dimensionamento para os empreendimentos turísticos, tal como se pode observar no 

artigo 56.º do regulamento, definindo para os estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais até 3 estrelas 

uma dotação de 20% das unidades alojamento e para os estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais de 

4 ou 5 estrelas uma dotação de 30% das unidades alojamento. Relativamente à dotação de 

estacionamento de veículos pesados de passageiros, tal como referido pelo Turismo de Portugal no 

parecer emitido a respeito da versão do PDM submetida à 1.ª reunião plenária da Comissão 

Consultiva, será retomada essa referência, contudo apenas com a previsão de um lugar para tomada e 

largada de passageiros (nos estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais). A previsão de lugares de 

estacionamento público, tal como solicitado, será eliminada para os empreendimentos turísticos. 

 
Considera-se, assim, que estão integradas na proposta de novo PDM de Silves as preocupações do 

Turismo de Portugal relativamente ao dimensionamento dos estacionamentos para empreendimentos 

turísticos. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. Note-se que o artigo 56.º 

aqui referido corresponde ao artigo 58.º na versão do PDM2G para discussão pública. 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

76 

OBSERVAÇÃO 7 - Estabelecimentos Hoteleiros Isolados - PROT-Algarve  

 

Turismo de Portugal: O PDM de Silves conforma-se globalmente com o PROT-Algarve, ...(…)..., à exceção do 

seguinte: 

i) Nos Anexos II e III, em contradição com o articulado do regulamento, são admitidas as classificações de Hotel 

e Pousada em Espaços Agrícolas e em Espaços Florestais, sem referenciar o necessário enquadramento das 

mesmas como Estabelecimentos Hoteleiros Isolados (EHI), o que contraria as disposições do PROT-Algarve. 

 

MS: A referência a estas tipologias de empreendimento turístico foi eliminada dos anexos II e III do 

regulamento do PDM de Silves a submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 8 - Manutenção do Número de Pisos Preexistente 

 

Turismo de Portugal: “O PDM de Silves conforma-se globalmente com o PROT-Algarve, ...(…)..., à exceção do 

seguinte: 

ii) Em ampliações de empreendimentos turísticos, o PROT-Algarve apenas admite a manutenção do número de 

pisos preexistente (ponto 3.3.5 do Capítulo V). 

 
MS: Esta questão já foi objecto de concertação com a CCDR-Algarve, por via da adenda remetida a 

essa entidade, em 10 de janeiro de 2020. Neste âmbito, o Município de Silves rectificou a 

edificabilidade máxima admitida, eliminando a referência ao aumento do número de pisos e reforçando 

a manutenção do número de pisos preexistentes. Assim sendo, considera-se que esta questão está 

sanada (cfr. alínea e) do n.º 5 do artigo 61.º do regulamento do PDM de Silves). 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. note-se que o artigo 61.º 

aqui referido corresponde ao artigo 63.º na versão do PDM2G para discussão pública 
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OBSERVAÇÃO 9 - Metas de Sustentabilidade Ambiental da Estratégia do Turismo 

 

Turismo de Portugal: Considera-se que, de acordo com as metas de sustentabilidade ambiental da ET27, 

deverá ser exigido em todas as tipologias de empreendimentos turísticos, a implementar em solo rústico ou solo 

urbano, sem prejuízo das exigências que nesta matéria já são acauteladas nos critérios de qualificação dos 

NDT, o cumprimento dos seguintes requisitos ambientais: 

a) Concentração da edificação e das áreas impermeabilizadas; 

b) Minimização das áreas impermeabilizadas, recorrendo a materiais permeáveis ou semipermeáveis nos 

espaços exteriores, incluindo zonas viárias e pedonais; 

c) Soluções arquitetónicas adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da identidade regional, com 

adequada inserção na morfologia do terreno; 

d) Soluções paisagísticas valorizadoras do património natural do local e da envolvente, recorrendo a 

espécies autóctones ou outras adaptadas às condições edafoclimáticas do local, e com maior 

capacidade de captura de carbono; 

e) Eficiência hídrica: tratamento e reutilização de águas residuais e pluviais, de acordo com critérios do 

PNUEA e respetivos instrumentos operativos; 

f) Eficiência energética: adoção de meios de transporte “amigos do ambiente” e de medidas mitigadoras 

dos consumos nos espaços exteriores e nos edifícios, incluindo a sua orientação e exposição solar, e a 

utilização de fontes de energia renovável; 

g) Tratamento de resíduos: adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, 

de preferência com recurso a soluções regionais. 

 
MS: Esta observação será integrada no artigo 49.º, n.º 3, do regulamento do PDM de Silves, a 

submeter a discussão pública, conforme exposto na observação 1. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. Note-se que o artigo 49.º 

aqui referido corresponde ao artigo 51.º na versão do PDM2G para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 10 - Ampliação de Pré-Existências Afectas ao Uso Turístico 

 

Turismo de Portugal: No artigo 50.º do regulamento do PDM de silves, considera-se que se deveria admitir, nas 

preexistências afetas ao uso turístico, a possibilidade de ampliação das construções existentes, licenciadas ou 

com ato administrativo válido à data da entrada em vigor do PDM, com prevalência sobre a desconformidade 
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instituída pela revisão do plano, desde que esteja em causa a garantia de condições necessárias à viabilidade 

da utilização instalada, e contemplando critérios de adequada inserção urbanística e paisagística. 

 
MS: O Município de Silves não consegue acompanhar esta observação, porquanto: 

a) O plano não limita a ampliação de preexistências, aliás até determina uma discriminação 

positiva de 10% de área de construção quando o uso é turismo (vd. artigo 57.º do regulamento 

do PDM de Silves); 

b) Se a preexistência está licenciada, assumimos que reúne as “condições necessárias à 

viabilidade da utilização instalada”, pois caso contrário não estaria licenciada; 

c) Se a preexistência suporta-se num ato administrativo válido à data da entrada em vigor do 

PDM de Silves, ou seja, ato de gestão urbanística constitutivo de direitos, ela sobrepõe-se ao 

plano, e, como tal, as eventuais desconformidades não têm lugar; e, 

d) A existir uma eventual desconformidade, a preexistência pode sempre enquadrar-se no regime 

excecional e transitório de legalização de operações urbanísticas definido no artigo 139.º do 

regulamento do novo PDM de Silves. 

 
Nestes termos, não se perspetiva a necessidade de introduzir mais uma exceção (pela positiva) aos 

empreendimentos turísticos, visto que a preocupação do Turismo de Portugal aqui em causa já se 

encontra tutelada normativamente pelo novo PDM de Silves.  

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 11 - Altura Máxima da Fachada na Edificação em Vertente 

 

Turismo de Portugal: No artigo 51.º do regulamento do PDM de Silves, sugere-se que seja estabelecido que a 

altura máxima da fachada na edificação em vertente seja verificada a partir da cota mais baixa da implantação 

da construção no terreno (e não da cota de soleira), sempre que o declive do terreno proporcione a construção 

em cave com frente livre, sobretudo em zonas de grande visibilidade, de modo a evitar volumetrias dissonantes. 

 

MS: O objetivo inerente a este artigo está relacionado com questões de segurança e não de 

enquadramento paisagístico ou volumétrico. Por essa razão, o novo PDM de Silves apenas define 

altura de fachada para as edificações a implantar nos espaços de atividade económica, cujas 
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caraterísticas determinam uma localização em local plano, assumindo para todas as outras categorias 

a definição do parâmetro “número de pisos”. Todavia, a preocupação do Turismo de Portugal com 

volumetrias dissonantes resulta cumprida por via do disposto nos artigos 49.º e 59.º do regulamento do 

novo PDM de Silves. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. note-se que o artigo 51.º aqui referido corresponde ao artigo 53.º na versão do PDM2G 

para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 12 - Estacionamento Público nos Empreendimentos Turísticos  

 

Turismo de Portugal: No artigo 56.º, n.ºs 1 e 3, do regulamento do PDM de Silves, a dotação de 

estacionamento público não deverá ser aplicada a Empreendimentos Turísticos, atendendo a que o 

estacionamento privado dos empreendimentos procura já dar resposta às respetivas necessidades de procura, 

podendo ser utilizado por todos os seus utentes (incluindo os utentes dos respetivos equipamentos e serviços) e 

não deverá ser exigido nas operações de loteamento em solo rústico destinadas à concretização de 

empreendimentos turísticos por implicar encargos para o município com a sua manutenção, sem concorrer para 

a qualificação da oferta. Considera-se, assim, que em alternativa à exigência de estacionamento público, se exija 

maior dotação de estacionamento privativo ou permitir a opção, mesmo em solo urbano (de modo a evitar 

situações de desqualificação urbanística), de ser atribuída uma compensação ao município. 

 
MS: Veja-se a este respeito a ponderação efetuada à observação 6. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. Note-se que o artigo 56.º 

aqui referido corresponde ao artigo 58.º na versão do PDM2G para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 13 - Dotação Mínima de Estacionamento para Empreendimentos Turísticos  

 

Turismo de Portugal: No artigo 56.º, n.º 2, do regulamento do PDM de Silves, deverá estabelecer-se uma 

dotação mínima de estacionamento para empreendimentos turísticos (aconselha-se a consulta ao documento 

“Guia Orientador para a Abordagem ao Setor do Turismo na Revisão de PDM”, elaborado por este Instituto), 

considerando que: 
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i. A dotação estabelecida para “serviços” não deverá ser aplicada a empreendimentos turísticos, pois resulta 

numa dotação excessiva; 

ii. A legislação específica (Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, alterada pela Portaria n.º 309/2015, de 25 de 

setembro) não regula a dotação mínima de estacionamento para estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais de 

categorias inferiores a 4 estrelas, nem para as restantes modalidades TER; 

iii. Poderá justificar-se, face à procura turística e características do município, exigir uma dotação de 

estacionamento superior à mínima estabelecida na legislação específica para os estabelecimentos hoteleiros e 

hotéis rurais de 4 e 5 estrelas, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos. 

 
MS: Veja-se a este respeito a ponderação efetuada à observação 6. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. Note-se que o artigo 56.º 

aqui referido corresponde ao artigo 58.º na versão do PDM2G para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 14 - Instalações de Recreio e Lazer 

 

Turismo de Portugal: No n.º 3 do artigo 62.º do regulamento do PDM de Silves, considera-se que na alínea b) 

deveria acrescentar-se, como uso compatível, as instalações de recreio e lazer (alterando correspondentemente 

o Anexo II). 

 
MS: Tal como referido na apreciação à observação 2, o plano admite as instalações de recreio e lazer 

em solo rústico, assumindo-as como equipamentos, que são admitidos em Espaço Agrícola e Espaço 

Florestal. Com efeito, o artigo 61.º, n.º 3, alínea i), do regulamento do novo PDM de Silves, referente a 

todo o solo rústico, prevê expressamente os equipamentos ou infraestruturas destinadas ao recreio e 

lazer. A questão que aqui poderá estar em causa, e que provavelmente suscitou a dúvida, prende-se 

com o facto de se desagregar mais informação nos capítulos específicos do relatório de ordenamento, 

enquanto que no regulamento se optou por uma abordagem de maior síntese. De todo o modo, as 

preocupações manifestadas pelo Turismo de Portugal encontram-se já acauteladas pelo previsto no 

regulamento do PDM de Silves a submeter a discussão pública. 
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POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. Note-se que o artigo 62.º aqui referido corresponde ao artigo 64.º na versão do PDM2G 

para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 15 - Exploração de Recursos Geológicos 

 

Turismo de Portugal: Existe contradição entre o disposto nos artigos 62.º e 64.º do regulamento do PDM de 

Silves, e a admissão de exploração de recursos geológicos em Espaços Agrícolas e em Espaços Florestais 

referenciada no n.º 6 do artigo 72.º do referido regulamento e no seu Anexo III. 

 

MS: A prospeção e exploração de recursos geológicos está genericamente admitida em todo o 

território, por via do disposto no n.º 4 do artigo 49.º do regulamento (versão submetida à apreciação da 

2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva). Não obstante, para que não subsistam quaisquer dúvidas, foi 

acrescentada a admissibilidade do referido uso compatível nos artigos 62.º e 64.º do regulamento do PDM de 

Silves. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. Note-se que os artigos 

62.º e 64.º aqui referidos correspondem aos artigos 64.º e 66.º na versão do PDM2G para discussão 

pública. 

 

OBSERVAÇÃO 16 - Áreas de Serviço de Autocaravanas 

 

Turismo de Portugal: Deverá clarificar-se o alcance pretendido com o disposto no n.º 3 do artigo 74.º do 

regulamento do PDM de Silves, nomeadamente quando se refere a menção à “respetiva categoria e 

subcategoria de espaço”. 

 
MS: Atendendo a que as áreas de serviço de autocaravanas são admitidas noutras categorias que não 

apenas nos espaços de ocupação turística, a edificabilidade aplicável será a que resultar da categoria 

onde aquelas se venham a instalar, aplicando-se concretamente a edificabilidade definida para o uso 

de serviços.  
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Este é o alcance do n.º 3 do artigo 74.º do regulamento do novo PDM de Silves, que, na sequência da 

recente concertação empreendida com a CCDR-Algarve, vai passar a ter a seguinte redacção: 

 
Artigo 74.º 

Regime de edificabilidade 

 
 “3 - As áreas de serviço de autocaravanas não integradas em parques de campismo e de caravanismo 

assumem-se como atividades de serviços sujeitas ao cumprimento dos critérios estabelecidos no artigo 

29.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, e cuja implantação deve reger-se de acordo com o 

disposto na respetiva categoria e subcategoria de espaço.”   

 
Em consequência, entendemos que a norma em apreço está suficientemente clarificada e densificada. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. Note-se que o artigo 74.º aqui referido corresponde ao artigo 76.º na versão do PDM2G 

para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 17 - Artigo 75.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento do PDM de Silves 

 

Turismo de Portugal: A redacção do artigo 75.º do regulamento do PDM de Silves deverá englobar os campos 

de golfe, quer fazendo expressa referência aos mesmos, quer mencionando a admissão de equipamentos 

desportivos, mas sem que estejam enquadrados como um dos tipos de equipamento de utilização colectiva, 

atendendo a que estes últimos prosseguem fins de utilidade pública e a “satisfação das necessidades coletivas 

dos cidadãos”. 

 
MS: A referência expressa consta no relatório de ordenamento onde se analisa e fundamenta cada 

uma das categorias de espaço. Em regulamento, de natureza mais abrangente, como se compreende, 

o plano não identifica nominalmente todos os equipamentos integrados na categoria, apenas os elenca 

por tipologia. Daí, portanto, a referência a equipamentos de desporto. Relativamente ao conceito de 

equipamentos, atendendo à alteração que o Município de Silves promoveu na sequência da 1.ª reunião 

plenária da Comissão Consultiva, motivado pelo parecer do Turismo de Portugal (salvaguardando que 

se tratam de equipamentos de utilização coletiva de iniciativa pública ou privada), considera-se que os 

campos de golfe, embora de iniciativa privada, não deixam de ser de utilização coletiva. Assim sendo, o 
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teor desta observação não deve ser integrado na proposta do regulamento do novo PDM de Silves a 

submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Visando garantir a clareza do artigo 75.º do regulamento do PDM de Silves e a obtenção de consenso 

nesta matéria, o Município de Silves retificou a redação do n.º 1 do artigo em referência (note-se que o 

artigo 75.º aqui referido corresponde ao artigo 77.º na versão do PDM2G para discussão pública), 

previamente à submissão do plano a discussão pública, nos seguintes termos:  

 

“Artigo 75.º 

Conceito e usos admitidos 

1 - Os espaços de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações destinam-se à 

instalação de equipamentos públicos e/ou privados, no domínio da proteção social, do recreio e lazer, 

do desporto, da educação, da saúde ou da proteção da natureza, cuja instalação é privilegiada pelo 

contexto situacional do solo rústico.” 

 

OBSERVAÇÃO 18 - Equipamentos de Animação Turística nos Espaços Habitacionais 

 

Turismo de Portugal: A referência a “equipamentos de utilização coletiva (públicos e/ou privados)” na alínea b) 

do n.º 3 do artigo 90.º do regulamento do PDM de Silves, não engloba a realidade dos equipamentos de 

animação turística, atendendo a que estes não se destinam “à satisfação das necessidades coletivas dos 

cidadãos”, de acordo com a definição de equipamentos de utilização coletiva constante no Decreto-

Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro. Assim, mantem-se omisso o regime de edificabilidade aplicável 

aos equipamentos de animação turística nos Espaços Habitacionais. 

 

MS: Os equipamentos de animação turística são assumidos pelo Município de Silves como 

equipamentos de utilização coletiva, ficando sujeitos à aplicação dos parâmetros urbanísticos 

referentes à subcategoria de espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas. Note-se que o 

regulamento do plano não pode desagregar todos os equipamentos existentes, sob pena de se tornar 

exaustivo, pouco funcional e, muito provavelmente, omisso nalguma matéria. 
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Portanto, os equipamentos de animação turística (e.g. miradouro, espaço de merendas, pontos de 

observação/interpretação da natureza, centro de aluguer de caiaques ou bicicletas, parque de 

aventuras), são assumidos como equipamentos de utilização coletiva.  

 
No entanto, para que não subsistam quaisquer dúvidas, o Município de Silves vai aperfeiçoar a 

redacção do n.º 3 do artigo 90.º do regulamento do novo PDM de Silves, nos seguintes termos: 

 

Artigo 90.º 

Usos admitidos e regime de edificabilidade 

“3 - Os parâmetros urbanísticos previstos para os espaços habitacionais no Anexo IV são aplicáveis às 

intervenções urbanísticas que tenham fins habitacionais, ficando os restantes usos e atividades sujeitos 

ao seguinte regime de edificabilidade: 

a) (…); 

b) Aos equipamentos de utilização coletiva (públicos e/ou privados), incluindo os equipamentos de 

animação turística, aplicam-se os parâmetros urbanísticos referentes à subcategoria de espaço 

de uso especial de equipamentos e infraestruturas; 

c) (…).” 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Visando garantir a clareza do artigo 90.º do regulamento do PDM de Silves e a obtenção de consenso 

nesta matéria, o Município de Silves retificou a redação da alínea b) do n.º 3 do artigo em referência 

(note-se que o artigo 90.º aqui referido corresponde ao artigo 92.º na versão do PDM2G para discussão 

pública), previamente à submissão do plano a discussão pública, nos seguintes termos:  

 
Artigo 90.º 

Usos admitidos e regime de edificabilidade 

 
“3 - Os parâmetros urbanísticos previstos para os espaços habitacionais no Anexo IV são aplicáveis às 

intervenções urbanísticas que tenham fins habitacionais, ficando os restantes usos e atividades sujeitos 

ao seguinte regime de edificabilidade: 

a) (…); 
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b) Aos equipamentos públicos e/ou privados, incluindo os equipamentos de animação turística, 

aplicam-se os parâmetros urbanísticos referentes à subcategoria de espaço de uso especial de 

equipamentos e infraestruturas; 

c) (…).” 

 

OBSERVAÇÃO 19 - Plano de Urbanização da Vila Fria 

 

Turismo de Portugal: No artigo 97.º do regulamento do PDM de Silves deve ser acrescentado um novo número 

que salvaguarde a aplicação, nas áreas anteriormente reguladas pelo Plano de Urbanização do NDT da Vila 

Fria, dos parâmetros previstos nesse plano que se prevê revogar (que para o efeito deverão ser transpostos), de 

modo a evitar a densificação desta área. 

 

MS: Tal como se pode observar na figura VII.1.11, a área de intervenção do Plano de Urbanização da 

Vila Fria, particularmente as áreas urbanas da mesma, corresponde a vários compromissos 

urbanísticos válidos (estando um deles já em execução), pelo que o regime de uso aplicável é o 

definido nos títulos urbanísticos emitidos, os quais se sobrepõe ao PDM de Silves. Assim sendo, não 

se vislumbra a necessidade de efetuar a salvaguarda pretendida pelo Turismo de Portugal, porque só 

poderá acontecer uma destas situações: 

a) Os compromissos urbanísticos anteriormente assumidos executam-se nos termos do aprovado 

ao abrigo do Plano de Urbanização da Vila Fria; 

b) Os compromissos urbanísticos anteriormente assumidos caducam por si ou nos termos do n.º 

6 do artigo 50.º do regulamento do novo PDM de Silves; 

c) Se o objetivo for alterar algum compromisso urbanístico anteriormente assumido, o PDM de 

Silves passa a determinar para essas áreas solo rústico, logo, regista-se a perda de 

edificabilidade. A única exceção seria o Aldeamento 1, cujo grau de consolidação não se 

compatibiliza com mais edificabilidade. 

 
Nestes termos, a sugestão em análise não será integrada no regulamento do novo PDM de Silves a 

submeter a discussão pública. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. 
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OBSERVAÇÃO 20 - Áreas de Comércio e Serviços - Estabelecimento Hoteleiro 

 

Turismo de Portugal: Relativamente ao disposto no artigo 102.º do regulamento do PDM de Silves, reitera-se 

que se considera mais adequado limitar à tipologia “Estabelecimento Hoteleiro” a compatibilidade admitida do 

uso turístico com as áreas de comércio e serviços, considerando-se que se deveria fazer menção ‘quando 

preexistente’ nos termos disposto no Anexo II. 

 
MS: O Município de Silves não pretende limitar as possibilidades de aproveitamento das preexistências 

desta categoria a apenas uma tipologia de empreendimento turístico, pelo que julgamos mais 

adequado manter-se uma admissão mais abrangente. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. Note-se que o artigo 102.º aqui referido corresponde ao artigo 104.º na versão do 

PDM2G para discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 21 - Hotéis e Pousadas em Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 

 

Turismo de Portugal: Anexo II: i. Foi introduzida, na nota 5 da Tabela, a admissão de hotéis e pousadas em 

Espaços Agrícolas e em Espaços Florestais, contudo os artigos 62.º e 64.º do regulamento do PDM de Silves, 

respetivamente, não prevêem este tipo de empreendimento turístico nas referidas categorias de solo. Na 

realidade, nos termos do PROT-Algarve, os hotéis e pousadas apenas se podem localizar no solo rústico 

enquadrados na figura de Estabelecimentos Hoteleiros Isolados (EHI), pelo que se deverá eliminar a referência a 

hotéis e pousadas nesta nota 5 ou esclarecer-se que estas classificações de empreendimentos turísticos se têm 

que enquadrar como EHI, de modo a resolver a contradição entre elementos do Plano e garantir a 

compatibilidade com o PROT-Algarve. 

 

MS: Reconhecendo o mérito desta observação do Turismo de Portugal, a nota 5 da Tabela do Anexo II 

foi reescrita, eliminando-se a referência a “hotéis e pousadas”. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 
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OBSERVAÇÃO 22 - Equipamentos de Animação Turística de Recreio e Lazer  

                              nos Espaços Agrícolas e Espaços Florestais  

 

Turismo de Portugal: Anexo II: ii. Deveria admitir-se equipamentos de animação turística de recreio e lazer 

(englobados no uso turismo) nos Espaços Agrícolas e nos Espaços Florestais (neste último caso, em coerência 

com o disposto no n.º 3 do artigo 64.º do regulamento do PDM de Silves, que considera o aproveitamento dos 

recursos cinegéticos e as atividades de recreio e lazer como usos dominantes). 

 
MS: Se se atender ao teor da nota 9 do quadro constante do Anexo II do regulamento do PDM de 

Silves, fica claro que, quando é admitido o uso turismo (e mesmo quando não se admite como é o caso 

do espaço natural e paisagístico), admitem-se as atividades (e instalações) de animação turística de 

recreio e lazer. Nestes moldes, apenas se reforça a referência às instalações de animação turística. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 23 - Agroturismo nos Espaços Naturais de Proteção 

 

Turismo de Portugal: Anexo II: iii. Deverá acrescentar-se na nota 10, referente aos termos de compatibilidade 

do uso turístico com os Espaços Naturais e Paisagísticos, a admissão de agroturismo nos Espaços Naturais de 

Proteção, conforme decorre do n.º 3 do artigo 67.º do regulamento do PDM de Silves. 

 
MS: Trata-se de um lapso, pelo que foi retificado nos termos sugeridos pelo Turismo de Portugal. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 24 - Hotéis e Pousadas em Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 

 

Turismo de Portugal: Anexo III: i. Deverá eliminar-se a referência a hotéis e pousadas em Espaços Agrícolas e 

em Espaços Florestais, em conformidade com os usos admitidos nos artigos 62.º e 64.º do regulamento do PDM 

de Silves, respetivamente, e de modo a haver conformidade com as disposições do PROT-Algarve, que 

estabelece parâmetros específicos para os Estabelecimentos Hoteleiros Isolados (EHI), que é a figura na qual se 

devem enquadrar os hotéis e pousadas. 
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MS: Na sequência da ponderação efetuada no âmbito da observação 21, estas referências foram 

eliminadas, acolhendo-se, assim, o sugerido pelo Turismo de Portugal. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 25 - Manutenção do Número de Pisos Preexistente 

 

Turismo de Portugal: Anexo III: Em ampliações de empreendimentos turísticos, o PROT-Algarve apenas 

admite a manutenção do número de pisos preexistente (ponto 3.3.5 do Capítulo V). 

 
MS: Tal como referido na ponderação à observação 8, esta questão foi objecto de concertação com a 

CCDR-Algarve, conforme adenda remetida a 10 de janeiro de 2020. Por conseguinte, o Município de 

Silves retificou a edificabilidade máxima admitida, eliminando a referência ao aumento de pisos e 

reforçando a manutenção do número de pisos preexistentes. Face ao exposto, considera-se que esta 

questão está sanada. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 26 - Parâmetros Urbanísticos aplicáveis aos Hotéis Rurais 

 

Turismo de Portugal: Anexo IV: i. Deveria acrescentar-se, na nota 5, que os parâmetros urbanísticos aplicáveis 

aos estabelecimentos hoteleiros são extensíveis aos hotéis rurais construídos de raiz. 

 
MS: Os hotéis rurais, apesar de integrados na tipologia de Turismo em Espaço Rural, não deixam de 

ser um estabelecimento hoteleiro, pelo que se depreende que os parâmetros urbanísticos são 

extensíveis. Ainda assim, para garantir que seja clara esta intenção, foi acrescentada a referência 

proposta pelo Turismo de Portugal. Veja-se a este respeito a nossa ponderação à observação 27. 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 
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OBSERVAÇÃO 27 - Parâmetros Urbanísticos das Tipologias TER e TH 

 

Turismo de Portugal: Anexo IV: ii. Na nota 5 encontram-se omissos parâmetros urbanísticos aplicáveis às 

tipologias turísticas TER e TH, que pressupõem a reabilitação de edificações preexistentes, e que deverá ser 

extensível aos estabelecimentos hoteleiros em caso de ampliação de construções existentes com interesse 

patrimonial, o que se poderia concretizar na aplicação, se mais favorável, de uma percentagem máxima de 

ampliação da construção preexistente em alternativa aos parâmetros urbanísticos previstos, de modo a 

privilegiar a reabilitação do património edificado existente em detrimento da construção nova. 

 
MS: O novo PDM de Silves determina medidas de discriminação positiva para a instalação de 

empreendimentos turísticos (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do regulamento do PDM de Silves), 

independentemente da sua tipologia (com exceção para os apartamentos turísticos).  

 
Neste sentido, considera-se que a observação do Turismo de Portugal já está contemplada pela 

proposta de revisão do PDM de Silves. Ainda assim, foi acrescentado na nota 5 do anexo IV um 

esclarecimento relativo à aplicação dos parâmetros urbanísticos para estabelecimento hoteleiro, aos 

empreendimentos turísticos de TER e de TH, tal como se apresenta: 

 

“5. A edificabilidade varia em função da tipologia de empreendimento turístico (estabelecimento hoteleiro que 

corresponde aos índices de 0,5 e 1,5 ou aldeamento turístico que corresponde aos índices de 0,25 e 0,5). Os 

empreendimentos turísticos de Turismo em Espaço Rural e de Turismo de Habitação são aqui assumidos, para 

efeitos de edificabilidade, como estabelecimentos hoteleiros.” 

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Da concertação efetuada resultou um consenso relativamente a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 28 - Plano de Urbanização da Vila Fria 

 

Turismo de Portugal: Anexo IV: iii. Relativamente aos parâmetros urbanísticos dos Espaços de Uso Especial 

de Turismo, deverá acrescentar-se uma nota que salvaguarde que os mesmos não devem ser aplicáveis às 

áreas anteriormente reguladas pelo Plano de Urbanização do NDT da Vila Fria, de modo a não densificar estas 

áreas (quase triplica a atual capacidade edificatória). 

 
MS: Esta questão foi ponderada e respondida no âmbito da observação 19. 
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POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. 

 

OBSERVAÇÃO 29 - Identificação de Percursos Pedonais e Cicláveis de Fruição Turística 

 

Turismo de Portugal: Na Planta de Ordenamento deverão ser identificados, com grafismo específico, eventuais 

percursos pedonais e cicláveis de fruição turística e ou religiosa consolidados, ou seja, com traçado sinalizado e 

com entidade gestora definida, de modo a serem acautelados em intervenções sobre o território. 

 
MS: Os percursos encontram-se representados na figura IV.2.22 que constitui a carta turística, não se 

considerando relevante ou oportuna a sua integração na carta de ordenamento.  

 

POSIÇÃO CONCERTADA: 

Depois de prestados os esclarecimentos pelo Município de Silves, resultou um consenso relativamente 

a esta matéria. 
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XIII.10.13 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 

 

Incorpora o resultado da concertação do Município de Silves e da Infraestruturas de Portugal, S.A., na 

sequência do parecer emitido pela Infraestruturas de Portugal, S.A., em sede da 2.ª reunião plenária da 

Comissão Consultiva de acompanhamento do procedimento de revisão do PDM de Silves, e constante 

do seu ofício n.º 2608019 007, de 15 de janeiro de 2020, reforçado pelo email de 03 de março de 2020. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 - Hierarquia da Rede Viária nas Plantas de Condicionantes e Regulamento 

 

IP: “Considera-se que a hierarquia atrás descrita deverá estar refletida nos documentos da Revisão do PDM, 

nomeadamente nas Plantas de Condicionantes, da Rede Viária, bem como em qualquer componente escrita que 

lhe faça referência”. 

 

MS: A classificação hierárquica da rede viária é analisada no cap. V.4, com representação cartográfica 

nas figs. V.4.1 e V.4.2 que foi atualizada, nos termos da informação agora apresentada. Por outro lado, 

numa perspetiva construtiva, flexível e proativa, o Município de Silves dispõe-se a integrar, na versão 

do PDM de Silves a submeter a discussão pública, a hierarquia da rede viária, concretamente na planta 

de condicionantes e no regulamento do plano, tal como seguidamente se apresenta. 

 

Artigo 18.º 

Rede Rodoviária Nacional 

 
1 - A rede rodoviária nacional no concelho de Silves é constituída por: 

a) Rede nacional fundamental sob jurisdição da concessão da BRISA: IP1/A2 (PRN/RNA); 

b) Rede nacional complementar sob jurisdição da concessão do Algarve: IC4 / A22 (PRN/RNA); 

c) Rede nacional complementar sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A.: IC1 (entre o 

limite norte do Concelho de Silves e São Bartolomeu de Messines X ER124); 

d) Rede nacional complementar sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e 

subconcessão do Algarve Litoral: IC1 (entre São Bartolomeu de Messines e o limite do 

Concelho Silves/Albufeira) e ER124-1 (entre Silves e os limite de Concelho Silves/Lagoa); 

e) Estradas regionais sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A.: ER124 (entre o X com a 

EN124-1 (ponte sobre o Rio Arade em Silves) e o limite nascente do Concelho Silves/Loulé); 
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f) Estradas regionais sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e subconcessão do 

Algarve Litoral: ER124 (entre o limite poente do concelho Silves/Portimão e o X com a EN124-1 

(ponte sobre o Rio Arade em Silves)) e ER125 (entre o limite poente do Concelho de 

Silves/Lagoa e o limite nascente do Concelho de Silves/Albufeira); 

g) Estradas desclassificadas pelo Plano Rodoviário Nacional ainda sob jurisdição da 

Infraestruturas de Portugal, S.A.: EN124 (entre a saída nascente de São Bartolomeu de 

Messines e a rotunda do nó da A2, EN124-1 (antiga EN124-1 entre a ligação à estação de 

Silves e o limite do concelho Silves/Lagoa), EN124-3 (acesso à barragem do Arade) e um troço 

da EN270 (X com a ER124 e LC Silves/Albufeira). 

2 - As infraestruturas rodoviárias beneficiam de uma área de proteção, non aedificandi, com o seguinte 

dimensionamento: 

a) Auto-Estrada: 50 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 metros da 

zona da estrada; 

b) Itinerário Principal: 50 metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão 

de visibilidade e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada; 

c) Itinerário Complementar: 35 metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de 

servidão de visibilidade e nunca a menos de 15 metros da zona da estrada; 

d) Estradas Nacionais e restantes vias: 20 metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da 

zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 metros da zona da estrada; 

e) Nó de ligação: um círculo de 150 metros de raio centrado na interseção dos eixos das vias, 

qualquer que seja a classificação destas. 

3 - As operações urbanísticas que incidam na área de protecção à rede rodoviária nacional ficam 

sujeitas a autorização da administração rodoviária. 

 

OBSERVAÇÃO 2 - Salvaguarda da Rede Rodoviária no PDM  

 

IP: “Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade desta empresa, o EERRN, 

aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, regula a proteção das estradas nacionais e regionais constantes 

do Plano Rodoviário Nacional (2000) e respetivas faixas envolventes, fixando, também, as condições de 

segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, 

exploração e conservação, bem como das estradas nacionais desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, 

mas ainda sob jurisdição da IP, e das ligações à rede rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em 

vigor do Estatuto. O plano deverá respeitar este normativo”. 
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MS: O regulamento do PDM de Silves, ao identificar no seu artigo 9.º, concretamente na sua alínea h), 

os elementos que integram as servidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes no 

concelho de Silves, e, simultaneamente, ao remeter para a aplicação dos regime jurídicos específicos 

de cada uma das condicionantes ali previstas, está a salvaguardar a aplicação do disposto na Lei n.º 

34/2015, de 27 de abril. Em adição, cumpre referir que o artigo 8.º do regulamento do PDM de Silves, 

ao definir o regime concretamente aplicável, determina que as condicionantes se sobrepõem sempre 

ao regime de uso. Ainda assim, tal como referido na observação 1, o Município de Silves irá integrar na 

versão do PDM a submeter a discussão pública o normativo agora solicitado. Veja-se, a este respeito, 

a redacção normativa proposta na observação 1. 

 

OBSERVAÇÃO 3 - Tutela das Faixas Adjacentes às Estradas da Rede Rodoviária Nacional 

 

IP: “Como nota prévia, refere-se que a espacialização da estratégia de desenvolvimento municipal proposta no 

PDM, nomeadamente na planta de ordenamento, não deve comprometer o nível de serviço e função inerente às 

estradas da rede viária sob jurisdição da I.P., nem o cumprimento dos requisitos legais em matéria de ruído, 

desaconselhando-se veementemente a proposição de áreas residenciais ou equipamentos de utilização coletiva 

em faixas adjacentes às estradas da RRN”. 

 
MS: O Município de Silves revê-se e partilha dessa preocupação, pelo que, sempre que possível e que 

haja alternativas viáveis, não são propostas novas áreas residenciais ou de equipamentos em faixas 

adjacentes às estradas da Rede Rodoviária Nacional. 

 

OBSERVAÇÃO 4 - Segurança Rodoviária e Fluidez de Tráfego 

 

IP: “Deve igualmente ter-se em consideração que as propostas de qualificação funcional do solo urbano devem 

assegurar-se de que a articulação das futuras acessibilidades às estradas da rede rodoviária nacional seja 

sustentada na captação e ligação aos nós e intersecções previamente existentes, atendendo que as propostas 

de acessibilidades diretas constituem, regra geral, pontos de conflito que comprometem o nível de serviço das 

vias e condicionam a fluidez do tráfego, bem como a segurança da circulação”. 

 
MS: A segurança rodoviária e a fluidez do tráfego são preocupações do Município de Silves, 

transpostas para o PDM de Silves (vd. caps. III.7, III.8 e V.4). No entanto, para reforçar esta posição, foi 
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acrescentado no artigo 54.º (que corresponde ao artigo 56.º na versão do PDM2G para discussão 

pública) do regulamento do plano a seguinte norma: 

 

Artigo 54.º 

Infraestruturação 

 
1 - Não podem ser viabilizadas, aprovadas, autorizadas ou licenciadas novas operações urbanísticas, 

nomeadamente operações de loteamento, obras de urbanização ou obras de edificação, sem a 

criação/remodelação de infraestruturas urbanísticas em falta, do seu reforço quando as mesmas sejam 

insuficientes ou da sua manutenção quando estas já existam. 

2 - Quando admissível à luz das normas legais e regulamentares aplicáveis, a construção de edifícios 

ou qualquer outra forma de utilização, ocupação ou transformação do uso do solo para actividades 

humanas só pode ser viabilizada desde que: 

a) O local onde se pretendam implantar dispuser de via de acesso com caraterísticas apropriadas 

às exigências de circulação e tráfego gerado; e, 

b) No caso de tal via não existir, ela for construída concomitantemente com a operação 

urbanística em causa, nos termos do número seguinte. 

3 - A viabilização da construção de qualquer edificação em local que não dispuser de via de acesso é 

condicionada à construção de um acesso viário, público ou privado, entre o edifício e a referida via, 

com caraterísticas que garantam a possibilidade da sua utilização por veículos das forças de 

segurança, emergência e proteção civil. 

4 - A articulação das futuras acessibilidades às estradas da rede rodoviária nacional deve ser realizada 

por via de ligações aos nós e intersecções previamente existentes, salvo impossibilidade técnica, o que 

deverá ser concertado com a entidade da tutela materialmente competente. 

5 - É ainda exigido ao particular a execução, a seu cargo, de outras infraestruturas básicas necessárias 

à utilização e pleno funcionamento da edificação ou em função da natureza da atividade a instalar, tais 

como a rede de abastecimento de água e de saneamento, a rede de drenagem de águas pluviais, a 

rede elétrica, a rede de telecomunicações, entre outras legalmente exigíveis. 

6 - Quando existirem infraestruturas públicas com capacidade suficiente para suportar ou absorver o 

impacto da intervenção urbanística projetada, o seu promotor deve proceder à ligação às mesmas, sem 

prejuízo de, em caso de indisponibilidade ou incapacidade das redes públicas de infraestruturas, poder 

ser autorizada a adopção de soluções individuais e autónomas ou contratualizada com o interessado a 
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reabilitação, reforço ou extensão das redes públicas de infraestruturas, em função das especificidades 

do local. 

7 - Sempre que não existam, no todo ou em parte, infraestruturas públicas, e a inexistência destas não 

for impeditiva, por determinação legal ou regulamentar, da viabilização da ocupação, edificação ou 

utilização em causa, devem ser exigidas, para as infraestruturas em falta, soluções técnicas individuais 

e autónomas comprovadamente eficazes e ambientalmente sustentáveis, ficando a sua construção e 

manutenção da responsabilidade e encargo dos interessados. 

8 - Para efeitos do disposto no número anterior, o interessado deve apresentar, sempre que possível, 

soluções técnicas que tornem a construção auto-suficiente, sendo aconselhável a adoção de sistemas 

de utilização eficiente da água para as novas edificações. 

 

OBSERVAÇÃO 5 - Inserção de Legenda na Planta de Condicionantes 

 

IP: “Na Planta de Condicionantes: Relativamente às vias com designação EN124-1, não é feita a distinção entre 

as estradas V e Xi referidas no ponto 4. Sugere-se que a legenda contemple uma simbologia própria para as 

Estradas Nacionais desclassificadas, tendo em conta que não integram a rede nacional classificada. 

 
MS: De acordo com o n.º 2 do artigo 2.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, as 

estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues ao município regem-se pelas mesmas normas 

(em termos de condicionantes, por exemplo) do que as não desclassificadas. Nestes termos, e 

assumindo que o objetivo da planta de condicionantes é representar os elementos que constituem a 

condicionante, fazendo a ponte com o respetivo regime jurídico, consideramos que a desagregação 

agora solicitada não se justifica. 

 
Acresce sublinhar que, em caso de alteração das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública, o RJIGT prevê, no n.º 1 do seu artigo 123.º, um procedimento simplificado de dinâmica do 

PDM para integrar as alterações “que resultem da necessidade de redefinição do uso do solo, 

determinada pela cessação de servidões administrativas e de restrições de utilidade pública ou pela 

desafetação de bens imóveis do domínio público ou dos fins de utilidade pública a que se encontravam 

adstritos”. 
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OBSERVAÇÃO 6 - Denominação Correcta da EN270 

 

IP: “Na Planta de Condicionantes: (…) Relativamente ao troço da EN270 desclassificada, referida em X do ponto 

4, é utilizada a designação de EM 270, o que não se afigura correto dado ainda não ter sido efetuada a 

transferência deste troço para o Município”. 

 
MS: Essa situação constitui um lapso, pelo que foi retificada na versão do PDM a submeter a discussão 

pública. 

 

OBSERVAÇÃO 7 - Servidões da Rede Rodoviária e Ferroviária 

 

IP: “No Regulamento (Volume 11), embora no artigo 9.º sejam identificadas servidões da Rede Ferroviária, da 

Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, apenas é feita referência 

ao enquadramento normativo destas últimas no artigo 106.º. Sugere-se a criação de um artigo que defina as 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública associadas à rede rodoviária e ferroviária”. 

 

MS: Retomando o referido na ponderação da observação 1, o Município de Silves predispõe-se a 

integrar, na versão do PDM a submeter a discussão pública, um artigo referente à rede rodoviária 

nacional (veja-se redacção proposta na observação 1) e outro à rede ferroviária, com a seguinte 

redacção: 

 

Artigo 17.º 

Rede Ferroviária 

 
1 - A rede ferroviária com incidência no território municipal integra a Linha do Algarve e a Linha do Sul. 

2 - É constituída uma zona de servidão em benefício das infraestruturas ferroviárias, onde é interdito: 

a) Realizar edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a distância 

inferior a 10 metros na linha do Algarve e a 25 metros na linha do Sul; 

b) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 metros da linha férrea na 

linha do Algarve e a menos de 25 metros da linha férrea na linha do Sul. 

3 - A aferição rigorosa destas zonas de servidão deve ser efetuada mediante consulta à entidade de 

tutela materialmente competente. 
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OBSERVAÇÃO 8 - Alteração da Designação de EN264 para EM264 

 

IP: “Na proposta de plano - Volume 7: Páginas 6, 8 e 27 - Por razões de coerência das diversas peças do plano, 

sugere-se a alteração da designação de EN264 para EM264, dado tratar-se de uma estrada que já sofreu 

mutação dominial para a autarquia e tal como é utilizada na cartografia”. 

 
MS: Essa situação constitui um lapso, pelo que foi retificada na versão do PDM a submeter a discussão 

pública. 
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XIII.10.14 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS 

(ICNF) 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

ICNF: “recomendação de que o Estudo de caraterização da Linaria algarviana, no território municipal, com vista 

à sua salvaguarda, inscrito no Programa de Execução e Plano de Financiamento (…) preveja uma estimativa de 

50 000€ (…), na sua elaboração, em articulação com este Instituto. 

 

MS: Reconhecendo o interesse nesta sugestão, o Município de Silves procedeu à sua integração na 

versão do PDM para discussão pública. 
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XIII.10.15 INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P. (IMT) 

 

Incorpora a ponderação e tomada de posição do Município de Silves relativamente às matérias do 

parecer do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., emitido em sede da 2.ª reunião plenária da 

Comissão Consultiva de acompanhamento do procedimento de revisão do PDM de Silves, e constante 

do seu ofício n.º 0020/2020/DSEAP, de 15 de janeiro de 2020, posteriormente completado pelo email 

de 04 de março de 2020. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 - Dimensionamento das Zonas de Servidão 

 

IMT: “…identificam-se na alínea seguinte recomendações e correções a contemplar nos elementos de conteúdo 

documental que constituem a proposta do plano apresentado, designadamente:  

a) No âmbito das infraestruturas rodo e ferroviárias, verifica-se que: 

i. Nos elementos escritos e desenhados agora disponibilizados e constituintes do Plano, não é feita referência ao 

dimensionamento das zonas de servidão constituídas em benefício das infraestruturas rodoviárias da RRN nos 

termos estipulados no artigo 32.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado 

pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, bem como ao dimensionamento das zonas de servidão constituídas em 

benefício das infraestruturas ferroviárias, nos termos do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 04 de novembro, relativo 

ao domínio público ferroviário e em particular o estipulado nos seus artigos 15.º e 16.º”. 

 
MS: O dimensionamento das zonas de servidão constituídas em benefício das infraestruturas 

rodoviárias e ferroviárias consta do relatório de condicionantes (cap. IX.2) submetido à apreciação das 

entidades e serviços que tomaram presença na 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva de 

acompanhamento da revisão do PDM de Silves. À data as referidas zonas de servidão não foram 

cartografadas, atendendo às dificuldades de representação, não obstante as mesmas serem objecto de 

controlo, por via da aplicação de gestão do plano. Relativamente ao regulamento do plano, o Município 

de Silves adota como opção metodológica geral a não reprodução de conteúdos legais vigentes, antes 

remetendo para os mesmos, assumindo-se, por isso, que, por via da aplicação conjugada do disposto 

nos artigos 8.º e 9.º do regulamento, resulta salvaguardada a preocupação manifestada pelo IMT.  

 

Contudo, numa perspetiva construtiva, flexível e proactiva, o Município de Silves integrou, na versão do 

PDM de Silves a submeter a discussão pública, as zonas de servidão constituídas em benefício das 
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infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, concretamente na planta de condicionantes e no regulamento 

do plano, tal como se seguidamente se apresenta: 

 

Artigo 17.º 

Rede Ferroviária 

 
1 - A rede ferroviária com incidência no território municipal integra a Linha do Algarve e a Linha do Sul. 

2 - É constituída, nos termos do respetivo regime jurídico, uma zona de servidão em benefício das 

infraestruturas ferroviárias, onde é interdito: 

c) Realizar edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a distância 

inferior a 10 metros na linha do Algarve e a 25 metros na linha do Sul; 

d) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 metros da linha férrea na 

linha do Algarve e a menos de 25 metros da linha férrea na linha do Sul. 

3 - A aferição rigorosa destas zonas de servidão deve ser efetuada mediante consulta à entidade de 

tutela materialmente competente. 

 
Artigo 18.º 

Rede Rodoviária Nacional 

 
1- A rede rodoviária nacional no concelho de Silves é constituída por: 

a) Rede Nacional Fundamental: 

i) IP1/A2, sob jurisdição da Concessão da Brisa (entre o limite do concelho de 

Almodôvar/Silves e o limite do concelho de Silves/Albufeira); 

b) Rede Nacional Complementar: 

i) IC4/A22, sob a jurisdição da Concessão Algarve (entre o limite do Concelho de 

Lagoa/Silves e o limite do concelho de Silves / Lagoa e entre o limite do concelho de Lagoa 

/ Silves e o limite do concelho de Silves/ Albufeira); 

ii) IC1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. (entre o limite norte do Concelho 

de Silves e São Bartolomeu de Messines X ER124); 

iii) IC1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. e subconcessão Algarve Litoral. 

(entre São Bartolomeu de Messines e o limite de Concelho Silves/Albufeira); 

iv) EN124-1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e subconcessão Algarve 

Litoral (entre Silves e o limite de Concelho Silves/Lagoa); 
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c) Estradas Regionais: 

i) ER 124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. (entre o X com a EN124-1 

[Ponte sobre o Rio Arade em Silves)] e o limite nascente do Concelho Silves/Loulé; 

ii) ER 124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A e subconcessão Algarve 

Litoral[entre o limite poente do Concelho Silves /Portimão e o X com a EN124-1 (Ponte 

sobre o Rio Arade em Silves); 

iii) ER 125, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e subconcessão Algarve 

Litoral (entre o limite poente do Concelho de Silves/Lagoa e o limite nascente do concelho 

de Silves/Albufeira; 

d) Estradas desclassificadas: 

i) EN 124-3, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (acesso á barragem do 

Arade); 

ii) EN 270, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (X com a ER124 e o Limite de 

Concelho Silves/Albufeira); 

iii) EN124-1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (antiga EN124-1 entre a 

ligação á estação de Silves e o limite de Concelho Silves/Lagoa); 

iv) EN124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (entre a saída nascente de São 

Bartolomeu de Messines e a rotunda do nó da A2). 

2 - As infraestruturas rodoviárias beneficiam, nos termos do respetivo regime jurídico, de uma área de 

proteção, non aedificandi, com o seguinte dimensionamento: 

f) Auto-Estrada: 50 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 metros da 

zona da estrada; 

g) Itinerário Principal: 50 metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão 

de visibilidade e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada; 

h) Itinerário Complementar: 35 metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de 

servidão de visibilidade e nunca a menos de 15 metros da zona da estrada; 

i) Estradas Nacionais e restantes vias: 20 metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da 

zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 metros da zona da estrada; 

j) Nó de ligação: um círculo de 150 metros de raio centrado na interseção dos eixos das vias, 

qualquer que seja a classificação destas. 

3 - As operações urbanísticas que incidam na área de protecção à rede rodoviária nacional ficam 

sujeitas a autorização das entidades competentes. 
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OBSERVAÇÃO 2 - Menção de Legenda e Normas Aplicáveis na Planta de Condicionantes 

 

IMT: “…identificam-se na alínea seguinte recomendações e correções a contemplar nos elementos de conteúdo 

documental que constituem a proposta do plano apresentado, designadamente:  

a) No âmbito das infraestruturas rodo e ferroviárias, verifica-se que: 

ii. Ainda e no que se refere às recomendações e correções solicitadas no âmbito das plantas de condicionantes, 

não nos foi possível realizar a verificação da sua observância, uma vez que as mesmas não constam dos 

documentos agora disponibilizados. Assim, reitera-se o pedido anterior, respeitante à necessidade da planta de 

condicionantes remeter para a respetiva norma aplicável, devendo a respetiva legenda estar adequada ao 

articulado e ao conteúdo do regulamento”. 

 

MS: As plantas de condicionantes foram remetidas juntamente com toda a restante informação e na 

«planta de condicionantes património e infraestruturas» estão identificados os elementos da rede 

rodoviária e ferroviária que constituem condicionante, fazendo a ligação com o teor do regulamento do 

plano. 

 

OBSERVAÇÃO 3 - Identificação da EN124-1 e da ER124 na Planta de Condicionantes 

 

IMT: “Devendo ainda ser devidamente indicadas na Planta de condicionantes a EN 124-1 (e não a EN124), bem 

como a ER124”. 

 

MS: Esta situação foi clarificada no relatório de infraestruturas, cap. V.4., e retificada na planta de 

condicionantes na versão a submeter a discussão pública. 

 

OBSERVAÇÃO 4 - Jurisdição Municipal da ER267  

 

IMT: “Relativamente à ER267 verifica-se que a situação de facto corresponde à jurisdição municipal”. 

 

MS: Esta situação foi clarificada no relatório de infraestruturas, cap. V.4, na versão a submeter a 

discussão pública. 
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OBSERVAÇÃO 5 - Demarcação de Zonas de Servidão dos Nós de Ligação 

 

IMT: “Salientando-se ainda para a necessidade da demarcação das zonas de servidão dos Nós de ligação, “um 

círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer que seja a classificação destas”, 

caso existam, conforme o referido na alínea e) do n.º 8 do artigo 32.º do EERRN”. 

 
MS: Veja-se a este respeito a ponderação efetuada à observação 1. 

 

OBSERVAÇÃO 6 - Designação das Vias do Plano Rodoviário Nacional 

 

IMT: Deverá ainda o Regulamento Urbanístico e Relatório do Plano incluir a designação das vias do Plano 

Rodoviário Nacional que lhe são associadas, bem como a sua jurisdição e ainda as estradas desclassificadas, 

que se encontram sob jurisdição da “Infraestruturas de Portugal, S.A.”. 

 

MS: O relatório das infraestruturas (cap. V.4) identifica, carateriza e classifica a rede rodoviária 

nacional, integrando os conteúdos aqui solicitados. A este conteúdo acresce agora o já referido na 

observação 1. 
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XIII.10.16 CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ (CML) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

 

CML: o Geoparque é mencionado no Volume X “Conformidade do PDM e sua Operacionalização” mais 

concretamente, no ponto “IX.4.6.1. Programa de Execução” (pg. 108 e seguintes), onde o “Geoparque Silves – 

Loulé” (ao qual acresce agora o município de Albufeira). 

 

MS: Visando a atualidade dos dados, o plano foi corrigido, acrescentando também o Município de 

Albufeira a este projeto, mantendo a sua referência no programa de execução e plano de financiamento 

do PDM. 
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XIII.10.17 DOCAPESCA PORTOS E LOTAS, SA (DOCAPESCA) 

 

OBSERVAÇÃO 1 

DOCAPESCA: “uma vez que não consta registada na cartografia proposta a delimitação da Área de Jurisdição 

Portuária afeta à Docapesca, recomenda-se o seu registo, de acordo com o anexo ao Decreto-Lei nº 16/2014 de 

3 de fevereiro”. 

 

MS: Trata-se de um lapso que o Município de Silves corrigiu na versão do PDM de Silves a submeter a 

discussão pública. 
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XIII.10 Relatório de Ponderação 

 

ANEXO 1 

 

ATA DA 2.ª REUNIÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO 

CONSULTIVA DA REVISÃO DO PDM DE SILVES 
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Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 
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Folha de presenças 
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Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 
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Exposição do Vereador do Município de Silves 
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Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

 

 

 

 

Anexo 3 

Apresentação da proposta de plano 





2.ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva da revisão do PDM de Silves

Silves, 16 de janeiro de 2020



AGENDA

1. DIAGNÓSTICO SÍNTESE

2. O PDM DE 2.ª GERAÇÃO

3. PROPOSTA DE ORDENAMENTO

4. EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

5. CONFORMIDADE COM OS IGT

6. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

7. PROJETOS EM “MEMÓRIA”
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DIAGNÓSTICO SÍNTESE

2.ª Reunião da Comissão Consultiva da revisão do PDM de Silves

DOGU-OT/2020



LINHAS DE FORÇA 

Heterogeneidade 
territorial

Riqueza e 
diversidade 
patrimonial

Clima

Produtos regionais 
de elevada 
qualidade

Centralidade e 
acessibilidade

Eventos culturais 
de destaque

Crescimento 
demográfico

Recursos hídricos Capital humano

Iniciativas de 
investimento

Instrumentos que 
podem viabilizar 

as iniciativas

Diagnóstico
Visão prospetiva –

estratégia 
clarificada
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FRAQUEZAS

“Litoralização da 
população”

Duplo 
envelhecimento 

demográfico

Assimetrias 
territoriais

Carência de 
associativismo

Dinamismo 
incipiente

Fragilidade do 
tecido económico

Participação cívica 
incipiente

Cultura do 
individualismo 

(local e regional)

Comodismo

Desconfiança Burocracia

Monocultura da 
base económica

Perspetivas de 
desenvolvimento 

“monofocalizadas”

“Ambiente” urbano 
pouco qualificado

Subvalorização dos 
recursos

Forma de governo 
local

Exposição a 
fenómenos 
perigosos

Económico-
financeiros
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O PDM DE 2.ª GERAÇÃO

DO INSTRUMENTO E QUADRO BALIZADOR À ESTRATÉGIA
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1. gerar conhecimento

2. promover a competitividade

3. garantir a flexibilidade e 
transparência

4. fomentar a inovação

5. estimular e garantir a participação, 
parceria e subsidiariedade

6. promover a sustentabilidade

DESAFIOS AO INSTRUMENTO …
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PDM 2.ªG

legal

concetual

estratégia

PDM95

estado do 
ordenamento

prática

ELEMENTOS BALIZADORES…
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A ESTRATÉGIA
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Tempo

Missão
Visão

Estratégia

//

O ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA
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DESAFIOS VETORES

Dinamismo, Inovação, 
Qualificação e Diversificação da 

Base Económica

Aproveitamento, Valorização e 
Salvaguarda dos Recursos  e 

Património

Ordenamento do Território e 
Qualificação do Espaço

Governança, Cidadania e Coesão 
Social

Garantir a sustentabilidade ambiental no respeito pela resiliência e potencial 
dos recursos naturais e atentos aos fenómenos perigosos

2. Reduzir assimetrias territoriais e promover e potenciar a coesão territorial e 
social

1. Reter e captar população

10. Desburocratizar os serviços promovendo a celeridade processual, a
transparência e o rigor na praxis administrativa e técnica dos serviços públicos

5. Aproveitar as escalas de proximidade territorial e promover sinergias
multissetoriais, institucionais e administrativas

6. Renovar a imagem e reforçar a identidade territorial

7. Introduzir e potenciar boas práticas de governança

8. Respeitar a história com os olhos na modernidade e salvaguardar, valorizar 
e potenciar o património (histórico, natural e cultural)

9. Promover um território acessível para todos, funcional, permeável e 
confortável

4. Criar uma fileira de produtos e serviços de Silves certificados

3. Promover a dinamização e o alargamento da base económica
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Competitividade

Coesão 

Atratividade 

Sustentabilidade

Dinamismo, Inovação, 
Qualificação e Diversificação da 

Base Económica

Aproveitamento, Valorização e 
Salvaguarda dos Recursos e 

Património 

Governança, Cidadania e 
Coesão Social

Ordenamento do Território e 
Qualificação do Espaço
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PROPOSTA DE ORDENAMENTO
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Regime de Uso do Solo

Classificação do Solo Qualificação do Solo

Categorias e Subcategorias de Solo

Solo Urbano Solo Rústico

Plano Diretor Municipal

Determina o destino básico dos terrenos Define o conteúdo do aproveitamento  do  solo por referência às 
potencialidades de desenvolvimento do território, fixando os 

respetivos usos dominantes e a edificabilidade
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SOLO URBANOSOLO URBANO SOLO RÚSTICOSOLO RÚSTICO

REGIME DE USO DO SOLO

Espaço Central

Espaço habitacional

Unifamiliar

Plurifamiliar

Espaço Verde

Espaço de Atividade Económica

Área de Localização Empresarial e Comercial

Área de Comércio e Serviços

Espaço Agrícola

Espaço de Uso Especial

Equipamentos e Infraestruturas

Turismo

Espaço Urbano de Baixa Densidade

Espaço Florestal

Espaço Natural e Paisagístico

Espaços Naturais de Proteção

Espaços de Valor Ecológico

Espaço de Exploração de Recursos  Energéticos 
e Geológicos

Espaços de Ocupação Turística
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Espaço de Equipamentos, Infraestruturas e 
Outras Estruturas ou Ocupações

Aglomerados Rurais
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INFRAESTRUTURAS

Rede de 
Infraestruturas de 

Transporte

Rede de 
Abastecimento de 

Água

Rede de 
Drenagem de 

Águas Residuais
Outras Redes

Rede de Recolha, Depósito e Tratamento de 
Resíduos Sólidos

Rede de Telecomunicações

Rede de Abastecimento de Combustíveis

Rede de Abastecimento de Energia Elétrica

Rede Rodoviária Principal

Rede Rodoviária Local

Rede Rodoviária Distribuidora
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• Aumento da capacidade instalada dos equipamentos de primeira
necessidade.

Fecho da rede de equipamentos de primeira necessidade

• Aposta na diferenciação e inovação com recurso a tipologias que atendam
às caraterísticas de cada freguesia e do concelho e às complementaridades
que o mesmo pode desenvolver no seio da região.

Diversificação da oferta de equipamentos

• Potenciar os recursos existentes, aumentando a eficiência do investimento
público e a competitividade e a atratividade do concelho.

Reforço do dinamismo

• Beneficiar / promover intervenções de natureza pública e/ou privada que
visem o reforço da oferta de equipamentos ou a promoção da coesão
territorial.

Discriminação positiva
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PATRIMÓNIO CULTURAL

PATRIMÓNIO NATURAL E 
PAISAGÍSTICO

PATRIMÓNIO 
SOCIOCULTURAL

PATRIMÓNIO HISTÓRICO 
ARQUEOLÓGICO

Integrado na EEM

Valorizar e 
salvaguardar

Referente às práticas 
identitárias

Consolidar, diversificar, 
promover e 

descentralizar

Património 
classificado e 

em vias

Património 
com interesse*

Protegido por 
lei

Proteção, 
manutenção 
e valorização

UM RECURSO …

Notas:
* Destacam-se os imóveis com interesse de classificação
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ARTICULAÇÃO DE PLANOS
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• Funcho e Arade
• Odelouca

Plano de Ordenamento 
das Albufeiras de Águas 

Públicas

• Burgau – VilamouraPlano de Ordenamento da 
Orla Costeira

• Atalaia
• Morgado da Lameira
• Quinta do Paço
• Vila Fria

Plano de Urbanização

• Armação de Pera
• Horta da Caixa de Água
• Pateiro
• Praia Grande

Plano de Pormenor

PE
O

T
PT

A
M Revogado

Revogado
Revogado
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EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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SEDES DE FREGUESIA
áreas preferenciais para a elaboração de 

um PTAM de grande escala

UOPG

Instrumento 
Síntese

Instrumento 
Orientador

Da Política de Ordenamento e 
Estratégia de Desenvolvimento

Objetivos

Termos de Referência
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UOPG



Assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de
benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos.

da necessidade de salvaguardar a programação para as áreas de consolidação

O PDM de Silves não promove a prévia delimitação de unidades de execução.

UNIDADE DE 
EXECUÇÃO

da existência de malha a consolidar, essencialmente em áreas de transição urbano-rural
resulta

orientações

1. obrigatoriedade de elaboração de um contrato de urbanização

2. primar pela articulação e integração da solução urbana proposta

3. garantir a qualificação e coerência da solução urbana proposta

4. garantir que as áreas a integrar no domínio do Município sejam contíguas
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UNIDADES DE EXECUÇÃO
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MONITORIZAÇÃO E DINÂMICA
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MONITORIZAÇÃO

Revisão/Alteração

Anos

Entrada em vigor

0 10

Alteração
Revisão

Revisão

4 6

Jovem

Adulto

Sénior

2 8
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

2.ª Reunião da Comissão Consultiva da revisão do PDM de Silves

DOGU-OT/2020



FCD

FA

QE
QRE

Critérios de 
Avaliação

Objetivos 
Ambientais e de 
Sustentabilidade

Indicadores

Elementos essenciais para análise e avaliação dos efeitos 
significativos da estratégia do plano

Análise de Tendências

Análise e avaliação da estratégia e de possíveis alternativas 
(análise de compatibilidades)

Avaliação dos efeitos significativos resultantes da 
implementação da estratégia (oportunidades e riscos)

Medidas de Minimização e Controlo

Relatório de 
Definição do 

Âmbito

Relatório 
Ambiental

APROVAÇÃO

Declaração Ambiental
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COMPATIBILIDADE EXTERNA

 

AA PDM 

 

EMD PDM 

FCD1 FCD2 FCD3 FCD4 FCD5 

OGAS 
1.1 

OGAS 
1.2 

OGAS 
1.3 

OGA
S 2.1 

OGAS 
2.2 

OGAS 
2.3 

OGAS 
3.1 

OGAS 
3.2 

OGAS 
3.3 

OGAS 
3.4 

OGAS 
4.1 

OGAS 
4.2 

OGAS 
5.1 

OGAS 
5.2 

VETOR 1 
OE 1.1               

OE 1.2               

VETOR 2 

OE 2.1               

OE 2.2               

OE 2.3               

VETOR 3 
OE 3.1               

OE 3.2               

VETOR 4 

OE 4.1               

OE 4.2               

OE 4.3               

                 

 
Compatível 

 Incompatível 

 Sem relação 

 incompatibilidades dicotomia ambiente-economia minimizáveis através da adoção de medidas mitigadoras
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Uma síntese

2.ª Reunião da Comissão Consultiva da revisão do PDM de Silves

DOGU-OT/2020



Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Introdução de novas variáveis e maior rigor na sua delimitação

Parâmetros Urbanísticos
Com menor valor ; respeito da capacidade do território; carater utilitário

Espaços Industriais
Maior rigor na delimitação dos espaços; valorização da iniciativa e dos recursos locativos do território

Património
Maior rigor na identificação dos imóveis classificados (e em vias); identificação de imóveis com interesse de classificação

Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional
Diminuição da sua expressão territorial (-16% RAN e -12,2% REN); novas metodologias de trabalho; maior rigor na delimitação

CONTEXTO DIFERENTE

Legal, conceptual, técnico, 
conjuntural, estratégico, 

abordagem

PDM 95 PDM 2.ªG

// //////

Conteúdo documental
Gestão digital, cartografia, procedimentos, transparência, diversidade temática, abordagem territorial

Classificação e Qualificação do Solo 
Maior rigor na especificidade territorial (categorias funcionais) e na sua operacionalização (categorias operativas)
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“O desejo parte à conquista do tempo futuro para dar sentido à vivência do presente”

(GODET, 1993)
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Obrigado
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                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 

Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

 

 

 

 

Anexo 4 

Pareceres das entidades 

 





                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 

Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

 

 

 

 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO ALGARVE 

 

(Informação n.º I00093-2020001-INF-ORD, de 15.01.2020) 

(Informação n.º I00067-202001-INF-ORD, de 10.01.2020) 
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Informação Nº I00093-202001-INF-ORD Proc. Nº DSGT/PDM/2006/82043 Data: 15/01/2020

ASSUNTO: 2.ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva de acompanhamento 
da Revisão do PDM de Silves
Câmara Municipal de Silves

Despacho:

Visto, acompanhando-se quanto ao essencial, consubstanciando os fundamentos das posições a emitir pela 
CCDR do Algarve no âmbito da 2.ª reunião da Comissão Consultiva do PDM de Silves sobre o Relatório Ambiental 
(favorável), proposta de delimitação concelhia da REN (favorável condicionado) e proposta de ordenamento 
(desfavorável).

O Vice-Presidente, no uso da delegação de competências decorrente do Despacho do Presidente da CCDR do 
Algarve, de 8 de Agosto de 2016, publicado no Diário da República, II Série, N.º 190, de 3 de Outubro de 2016, 
sob a referência Despacho (extrato) n.º 11734/2016,

Nuno Marques
16-01-2020

Parecer:

Concordo com a presente informação, pela qual se procede à apreciação da proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Silves, em sede da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva de acompanhamento deste 
procedimento, no âmbito das competências específicas das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR), previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), incluindo, também, a aplicação dos Regimes Jurídicos da Avaliação Ambiental (dos 
efeitos determinados pelos planos e programas), do Ruído e da Reserva Ecológica Nacional, pelo que, com base 
nos fundamentos que constam da mesma e nos documentos anexos, conclui-se:

I. - o Relatório de Avaliação Ambiental do plano, continua a merecer apreciação favorável;
II - a componente acústica do plano, dá resposta ao previsto no respetivo regime jurídico;
III - a proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional, reúne condições para obter parecer favorável 
condicionado aos acertos de pormenor que ainda se justifica efetuar, em articulação com a Câmara Municipal e 
as demais entidades intervenientes; 
IV – a proposta de ordenamento, necessita de ser corrigida e completada nos aspetos indicados, referentes ao 
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e à conformidade ou compatibilidade com os 
instrumentos de gestão territorial aplicáveis, nomeadamente com o Plano Regional de Ordenamento do Território 
do Algarve, pelo que não reúne condições para merecer acolhimento;
V - quanto à transposição do conteúdo das normas dos planos especial e setorial, em vigor aplicáveis, essa 
apreciação competirá à Agência Portuguesa do Ambiente, IP e ao Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, IP, respetivamente.

Neste contexto, sem prejuízo do mérito das propostas em apreço, que são da responsabilidade do Município, 
propõe-se que a posição desta CCDR seja favorável quanto ao Relatório de avaliação ambiental, favorável 
condicionada quanto à delimitação da REN e desfavorável relativamente ao plano (ordenamento), admitindo-se 
alterar esta posição caso a autarquia acolha o sugerido.
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Assim, em resultado dos pareceres emitidos no âmbito das competências das entidades intervenientes, caberá à 
Câmara Municipal tomar a opção que entender mais adequada, sendo que desta reunião deverá resultar uma ata 
contendo as posições finais das entidades nela representadas, incluindo sobre a delimitação da REN municipal 
em apreço. Ponderadas as posições manifestadas e os interesses em presença, oportunamente, à CCDR emitirá 
o parecer final que traduz uma decisão global definitiva e vinculativa para toda a administração pública, sobre a 
proposta de plano, a qual integrará a análise sobre o relatório ambiental (conforme é previsto no referido artigo 
85.º do RJIGT.

À consideração superior.
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território

Jorge Eusébio
15-01-2020

INFORMAÇÃO

I - INTRODUÇÃO

Na sequência da solicitação, pela Câmara Municipal de Silves (CMS), através do ofício n.º 

14695, de 25.11.2019, do agendamento da segunda reunião plenária da Comissão 

Consultiva (CC) de acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal (PDMS), e da 

disponibilização da documentação necessária para a ponderação e votação final da proposta 

do plano, nos termos do artigo 13.º da Portaria n.º 277/2015, de 10.09.2018, foram 

convocados1 os representantes das entidades que constituem a respetiva CC, para a 

segunda reunião plenária, a qual ocorrerá no próximo dia 16.01.2020, às 10.00 horas, no 

auditório do Município de Silves (edifício principal da Câmara, Largo do Município), com a 

seguinte ordem de trabalhos:

a) Aprovação da ata da 1.ª reunião da Comissão Consultiva 

b) Ponderação e votação final da proposta de plano, incluindo:

i) Relatório Ambiental

ii) Delimitação da REN

iii)Delimitação da RAN

II - ANTECEDENTES

1 Email S05126-201912-ORD #PROC:DSGT/PDM/2006/82043#, de 17.12.2019, tendo a documentação referente à 
proposta de plano em análise sido remetida aos representantes que constituem a CC, através de email da CCDR de 
10.12.2019.
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O Plano Diretor Municipal de Silves (PDMS) foi aprovado pela RCM n.º 161/95, de 4 de 

dezembro e, conforme referido em relatório, desde a sua aprovação sofreu diversos 

processos de alteração, retificação e correções que tiveram como objetivo adequá-lo 

pontualmente, conforme os casos, à dinâmica territorial ou ultrapassar incongruências 

técnicas - de representação cartográfica, ilegibilidade gráfica, distorção de fonte e lacunas 

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

território.

A 1 de agosto de 2005 a Câmara Municipal de Silves deliberou, dar início à sua revisão, 

tendo os trabalhos de elaboração sido concluídos com a realização e aprovação da proposta 

de plano pela então Comissão de Acompanhamento, que se realizou no dia 28 de junho do 

ano de 2013.

Com a publicação do Aviso n.º 6114/2018, de 23.04, foi determinada a prorrogação do 

prazo para elaboração da revisão do PDMS, por um período de 18 meses, com efeitos 

retroagidos à data de 16 de março de 2018. 

Em 02.10.2018 teve lugar a primeira reunião plenária da revisão do PDMS.

Através do Aviso n.º 17538/2019, publicado no Diário da República N.º 211 de 4 de 

novembro de 2019 foi publicada a decisão de reabertura do procedimento de revisão do 

PDMS, com a salvaguarda do aproveitamento de todos os atos anteriormente praticados 

(nomeadamente autorizações, aprovações, homologações, certificações, entre outros), das 

diligências e formalidades procedimentais observadas no cumprimento desses atos e da lei, 

dos pareceres e pronúncias emitidas em sede de 1.ª reunião da Comissão Consultiva de 

acompanhamento e no âmbito da concertação sectorial e dos demais elementos instrutórios 

e conteúdos produzidos até à presente data, tudo de acordo e nos termos do disposto no 

artigo 197.º, n.º 1, do RJIGT, e fixar um prazo de dez meses para a conclusão da revisão do 

PDMS, contado a partir de 16 de setembro de 2019.

Por solicitação da CMS, realizou-se, em 06.01.2020, reunião de acompanhamento técnico 

com os nossos serviços, na sequência da qual a autarquia efetuou alterações/retificações na 

proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Silves, constantes em documento enviado 

por mail, a esta CCDR, em 09.01.2020, designado Adenda a qual inclui a Folha 16-

Fig.IX.1.1.Ordenamento – Regime de uso do solo, no entendimento que tais alterações 
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integrarão a proposta final de plano a submeter à discussão pública, prevista no artigo 89.º 

RJIGT.

Admitindo a possibilidade de tais alterações, poderem ter interferência com a esfera de 

competências de outras entidades, no sentido permitir a sua apreciação e de garantir 

transparência do procedimento, os elementos em causa foram remetidos às entidades que 

integram a CC.

III – ELEMENTOS CONSTITUINTES DO PLANO

(Encontram−se listados no Anexo I)

IV – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO

Conforme refere o regulamento, o PDMS apresenta a seguinte estratégia e objetivos:

A proposta de revisão do PDM de Silves, em apreciação, estabelece a estratégia de 

ordenamento e desenvolvimento territorial do Município de Silves e define as orientações e 

as políticas para o território municipal, assim como a programação da respetiva execução e 

as regras para a contratualização com os vários atores que intervém no território.

A estratégia municipal de ordenamento e desenvolvimento do território assenta em quatro 

vetores fundamentais de ação estratégica relacionados entre si e que integram os seguintes 

objetivos estratégicos:

a) Dinamismo, inovação, qualificação e diversificação da base económica:

i) Promover a diversificação da base económica;

ii) Incentivar a qualificação e inovação da base económica.

b) Aproveitamento, valorização e salvaguarda dos recursos naturais e patrimoniais:

i) Salvaguardar e manter em estado favorável os recursos naturais e patrimoniais;

ii) Fomentar a sustentabilidade dos recursos;

iii) Prevenir e monitorizar situações de risco.

c) Ordenamento do território e qualificação do espaço:

i) Promover a qualificação do espaço;

ii) Promover um desenvolvimento urbano policêntrico.

d) Governança, cidadania e coesão social:

i) Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial;

ii) Reforçar os mecanismos de cidadania e de boa governança;

iii) Promover a coesão social.
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V – ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES 
APLICÁVEIS2

5.1. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)3 
regulamentado pelo DR n.º 15/2015, de 19 de agosto

5.1.1.Conteúdo material

A presente proposta cumpre, genericamente, o conteúdo previsto no art.º 96º do RJIGT.

5.1.2.Conteúdo documental

Foi verificado o cumprimento do estipulado no artigo 97º do referido RJIGT. 

Relativamente ao estabelecido no n.º 4 do artigo 187º do RJIGT, quanto aos indicadores 

qualitativos e quantitativos que apoiem a permanente avaliação da adequação e 

concretização da disciplina consagrada nos programas e planos territoriais vigentes, o 

relatório foi reforçado, dando resposta ao referido no anterior parecer desta CCDR emitido 

no âmbito da 1ª reunião plenária da CC.

Foi, ainda, incluída a planta de compromissos urbanísticos, exigível por força da alínea c) do 

n.º 3 do artigo 97.º do RJIGT, referenciada na alínea g) do n.º 2 do artigo 6.º do 

regulamento do PDMS em revisão.

5.1.3 Classificação e qualificação do solo

Conforme referido no volume IX do respetivo relatório, o PDMS propõe-se proceder à 

classificação e qualificação do solo, definindo regras de ocupação, transformação e 

utilização do solo e estabelecendo o aproveitamento do solo em função do uso dominante 

da categoria em que se integra, privilegiando este uso, interditando as utilizações que o 

prejudicam ou comprometem e estimulando utilizações compatíveis que favorecem a 

multifuncionalidade do uso do solo (n.º 3, artigo 12.º do DR n.º 15/2015).

De acordo com a planta de ordenamento e respetivo regulamento o PDMS apresenta a 

sistematização constante no quadro seguinte: 

2 Conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio.
3 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio
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Categorias Subcategorias

Espaço Agrícola

Espaço Florestal 

Espaço de Valor Ecológico

Espaço Natural e Paisagístico

Espaço Natural de Proteção

Espaço de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos

Espaço de Ocupação Turística

Espaço de Equipamentos Infraestruturas e Outras Estruturas ou Ocupações

S
ol

o 
R

ú
st

ic
o

Aglomerados Rurais

Espaço Central

Unifamiliar

Espaço habitacional

Plurifamiliar

Espaço Verde

Equipamentos e Infraestruturas

Espaço de Uso Especial

Turismo

Área de Localização Empresarial e 
Comercial

Espaço de Atividades Económicas

Área de Comércio e Serviços

S
ol

o 
U

rb
an

o

Espaço Urbano de Baixa Densidade
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a) Aglomerados Rurais (AR)/ Espaço Urbano de Baixa Densidade (EUBD) 

Relativamente à dicotomia Aglomerados Rurais (AR)/ Espaço Urbano de Baixa 

Densidade (EUBD), em resposta ao parecer desta CCDR emitido no âmbito da 1ª 

reunião plenária da CC, a fundamentação foi reforçada com um desenvolvimento que se 

considera adequado, no entendimento que PROT Algarve atribui ao município 

competência para “(…)uma análise mais pormenorizada e rigorosa do respetivo 

território municipal e, bem assim, a aferição, detalhe e eventual modelação dos 

parâmetros de referência indicados, com soluções melhor adaptadas, devidamente 

fundamentadas”  do que as constantes no “Quadro de Referência para intervenção nas 

áreas de edificação dispersa (Quadro V.2, pág. 4994 e 4995)”.

b) PU do NDT do Morgado da Lameira 

Ao contrário do preconizado na versão de plano submetida à primeira reunião plenária 

da comissão consultiva a CMS optou, agora, por manter em vigor o PU do NDT do 

Morgado da Lameira, remetendo a sua dinâmica para o previsto no artigo 199.º do 

RJIGT.

Na sequência da receção da Adenda referida no ponto II da presente informação, 

verifica-se que foram ultrapassada as reservas manifestadas por esta CCDR no parecer 

emitido no âmbito da 1.ª reunião plenária da CC, no sentido de classificar como urbano 

apenas aquele solo que se encontre total ou parcialmente urbanizado ou edificado (sem 

prejuízo dos direitos que resultem dos títulos válidos e eficazes, nomeadamente dos 

alvarás de loteamento), visto que a CMS propõe agora proceder à classificação e 

qualificação da área em causa em conformidade. 

Assim nada há a referir quanto à proposta entretanto enviada de classificação e 

qualificação do solo na área afeta ao PU do NDT da Lameira, conforme consta na Folha 

16-Fig. IX.1.1.Ordenamento – Regime de uso do solo constante na Adenda, no 

pressuposto que a mesma integrará a versão final da proposta do plano.

c) Estrutura Ecológica Municipal
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De acordo com a informação I00067-202001-INF-ORD, de 10.01.2020 prestada pela 

Divisão de Ordenamento do Território Conservação da Natureza e Valorização da 

Paisagem, da CCDR Algarve:

“Considera-se que a EEM – que integra um conjunto de áreas que, pelas suas 

especificidades biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade ecológica e do 

seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para 

a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do território municipal – 

se encontra bem estruturada, apresentando a caracterização, o Modelo Conceptual de 

delimitação da EEM e cartografia com a delimitação da EEM. Integra diversos domínios 

e áreas distintas de valorização, proteção e conservação, que são integrados em 3 

categorias:

• Valores naturais, que agregam elementos isolados ou associados a sistemas que, 

pelas suas caraterísticas biofísicas, contribuem substancialmente para os pressupostos 

da EEM [e.g., praias, arribas e dunas, áreas classificadas da RN2000 ou os relevos 

tabulares (relevos que incluem formações com sensibilidades distintas a processos 

erosivos)];

• Elementos de continuidade que integram corredores ecológicos de continuidade de 

habitats;

• Elementos de prevenção de risco como forma de destacar as áreas suscetíveis a 

fenómenos perigosos, nomeadamente Zonas ameaçadas pelas cheias (todo o 

território), áreas de suscetibilidade elevada a cheias nos perímetros urbanos de Silves 

(troços do Barranco da Caixa de Água e Barranco do Caniné) e de Algoz, ou áreas com 

elevados riscos de erosão hídrica do solo.

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) é igualmente regulamentada no art.º 115º da 

proposta de regulamento do plano.

A Estrutura Ecológica Municipal, representada na planta de ordenamento, divide-se em 

Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar.

Nas áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal aplica-se o regime de uso 

previsto para a respetiva categoria de espaço, articulado com os regimes legais 

aplicáveis às mesmas áreas, nomeadamente em matéria de servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública.
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A EEM incorpora na sua quase totalidade a delimitação da Estrutura Regional de 

Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) prevista no Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Algarve (PROT), as unidades ecológicas e os respetivos sistemas, bem 

com as prioridades de conservação, que se refletem na EEM fundamental e 

complementar, incorporando ainda outros valores naturais e de prevenção de riscos 

naturais. A EEM cumpre assim no plano formal e técnico, os conteúdos processuais e os 

critérios de delimitação considerados adequados.”

d) Servidões e Restrições de Utilidade Pública

Encontram-se identificadas na planta de condicionantes e serão objeto de análise/ 

verificação por parte das entidades com competências específicas nas matérias em 

causa.

No âmbito das competências desta CCDR em matéria de aplicação do Regime Jurídico 

da REN foi emitida a informação n.º I00067-202001-INF-ORD, de 10.01.2020, pela 

Divisão de Ordenamento do Território Conservação da Natureza e Valorização da 

Paisagem, da CCDR Algarve (em anexo), na qual, nos termos dos respetivos parecer e 

despacho, se conclui:

“(…)

- A proposta de definição da REN/Bruta matriz REN está em condições de ser validada 

pela CCDR, face ao aditamento técnico apresentado, de adequação às novas 

orientações estratégicas da REN (OENR), [para as tipologias AEIPRA (com inclusão dos 

aluviões e das cabeceiras das linhas de água), AEREHS e AIV];

- A extensão metodológica prevista nas OENR para as faixas de proteção de arribas 

(componentes biodiversidade e paisagem) não tem tradução no território municipal, 

porquanto o único troço de arribas identificado ocorre no alinhamento da frente urbana 

de Armação de Pera;

- A proposta de definição da Estrutura Ecológica Municipal dá provimento, em termos 

conceptuais e técnicos, aos critérios aplicáveis;

- Considerem-se de aceitar os critérios da proposta de exclusões da REN e os polígonos 

de exclusão apresentados, sem prejuízo de ajustamentos de forma que venham a ser 

considerados pelas demais entidades intervenientes (motivados pela dimensão de 

algumas manchas a excluir e pelas sobreposições previstas), conforme exposto nos 

sexto e nono parágrafos do ponto V. da informação anexa.”

e) Avaliação Ambiental Estratégica
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A informação n.º I02980-201912-INF-ORD, de 03.12.2019, prestada pela Direção de 

Serviços de Ambiente, da CCDR Algarve, refere:

“(…) Considera-se que o Relatório Ambiental que acompanha a versão atual da revisão 

do PDM de Silves, continua a merecer a emissão de parecer favorável, no âmbito das 

competências da Divisão de Avaliação Ambiental.”

f) Regulamento Geral do Ruído

A CMS procedeu à elaboração do mapa de ruído da situação futura, em resposta ao 

solicitado pela CCDR.

g) Programação da Execução

A CMS procedeu ao reforço da programação da execução da proposta de plano em resposta 

às reservas manifestadas por esta CCDR no parecer emitido no âmbito da 1.ª reunião 

plenária da CC.

5.2. Regulamento

Da análise técnica efetuada à proposta do regulamento em apreço, tendo como objeto a 

estrutura do mesmo, bem como a sua conformidade com disposições legais e 

regulamentares em vigor, indicam-se as seguintes normas que suscitam dúvidas:

Art.º 31.º, (Faixa costeira do litoral sul), n.º 3 e n.º 4 – Deve ser recuperada a 

redação acordada para a redação dos números 3 e 4 do artigo 29.º da versão “agosto de 

2018” do regulamento, visto que: o território municipal de Silves não apresenta quaisquer 

espaços enquadráveis na figura de “Espaços de Ocupação Turística” do PROT Algarve (ponto 

3.2.2 do Cap. V), sendo que a alínea d) invocada apenas é suscetível de ser utilizada em 

sede de planos de urbanização ou de pormenor a elaborar nos termos definidos no mesmo 

ponto 3.2.2 do PROT; também não existem apoios balneares e marítimos na “retaguarda da 

zona terrestre de proteção”, pelo que a redação do nº4 deve ser corrigido em conformidade.

Art.º 61.º, (Regime de edificabilidade-Solo rústico) n.º 1 – Nesta norma deve-se 

acrescentar a necessidade de cumprimento do regime estabelecido no Artigo 31.º (Faixa 

costeira do litoral sul), que estabelece os condicionamentos decorrentes do PROT Algarve.

Art.º 61.º, n.º 5 – De acordo com a Adenda ao regulamento, entregue em reunião de 

trabalho realizada em 06.01.2020 esta norma foi corrigida, sendo proposta a seguinte 
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redação: «Não se admite o aumento do número de pisos existentes, com exceção para as 

intervenções a realizar na categoria de aglomerado rural e de espaço de equipamentos, 

infraestruturas e outras estruturas ou ocupações». Esta redação deverá constar da versão 

final do regulamento. 

Art.º 61.º, n.º 10 – O articulado desta norma continua a incumprir as orientações 

transmitidas pela CCDR Algarve4 sobre a «Localização de parques de campismo e 

caravanismo no quadro dos princípios e diretrizes estabelecidos no PROT Algarve», 

nomeadamente no ponto 8.3 do referido documento, verificando-se que: não identifica a 

classificação permitida em função da unidade territorial onde se localize o parque de 

campismo, (4 e 5 estrelas para a Unidade Territorial Litoral Sul e Barrocal e 3 e 4 para as 

restantes); não refere a não admissibilidade de instalações de carácter complementar 

destinadas a alojamento, nem os demais critérios de qualificação e parâmetros de ocupação 

definidos no referido documento.

Art.º 63.º (Regime de edificabilidade-Espaço agrícola), nº2 e n.º 3 - De acordo com 

a Adenda ao regulamento referida no ponto II da presente informação, a CMS propõe-se a 

alterar a redação desta norma, para: «2 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e 

aferido o cumprimento do disposto no número anterior, as novas edificações isoladas não 

podem, em qualquer circunstância, exceder no total 2.500m2 de área de construção, 

de acordo com os seguintes limites: Habitação - 500m2; Restantes usos - 2.000m2.

3 - Nos espaços agrícolas, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no 

n.º 1 do presente artigo, as obras de ampliação de edificações existentes não podem, em 

qualquer circunstância, exceder no total 2.800m2 de área de construção, de acordo com 

os seguintes limites: Habitação - 300m2; Empreendimentos turísticos - 2.000m2; Restantes 

usos - 500m2.», (sublinhado nosso).

Da análise efetuada à redação proposta, considera-se que a mesma continua a não dar 

cumprimento às reservas manifestadas pela CCDR, sendo ainda de referir que, a alteração 

introduzida e acima sublinhada, quando refere que «não podem, em qualquer circunstância, 

exceder (…)», não se articula com as exceções previstas nos nº4 e nº5 do mesmo artigo. 

Art.º n.º 65.º (Regime de edificabilidade-Espaço florestal -), n.º 1 – Ponderar a 

introdução de uma chamada de atenção para os condicionamentos decorrentes do Sistema 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios, pelas restrições que os mesmos podem impor ao 

regime de edificabilidade definido.

4 A coberto do ofício S02946-201206-PRE, de 02.07.2012, dirigido a todas as Câmaras Municipais da Região.



 

I00093-202001-INF-ORD - 12/16

   

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro ● Portugal
Tel: +351 289 895 200 ● Fax: +351 289 895 299
E-mail:geral@ccdr-alg.pt ● www.ccdr-alg.pt

Art.º 65.º (Regime de edificabilidade-Espaço florestal -), nº2 e n.º 3 - De acordo 

com a Adenda ao regulamento referida no ponto II da presente informação, a CMS propõe-

se a alterar a redação desta norma, para: «2 - Nos espaços florestais, desde que 

demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no número anterior, as novas edificações 

isoladas não podem, em qualquer circunstância, exceder no total 2.500 m2 de área de 

construção, de acordo com os seguintes limites: a) Habitação - 500 m2; b) Restantes usos - 

2.000 m2.

3 - Nos espaços florestais, desde que demonstrado e aferido o cumprimento do disposto no 

n.º 1 do presente artigo, as obras de ampliação de edificações existentes não podem, em 

qualquer circunstância, exceder no total 2.800 m2 de área de construção, de acordo 

com os seguintes limites: a) Habitação - 300 m2; b) Empreendimentos turísticos - 

2.000 m2; c) Restantes usos - 500 m2.», (sublinhado nosso).

Da análise efetuada à redação proposta, considera-se que a mesma continua a não dar 

cumprimento às reservas manifestadas pela CCDR, sendo ainda de referir que, a alteração 

introduzida e acima sublinhada, quando refere que «não podem, em qualquer circunstância, 

exceder (…)», não se articula com as exceções previstas nos nº4 e nº5 do mesmo artigo. 

Art.º n.º 67.º, (Espaços naturais de proteção) n.º 3, al. b) e Artº 68º (Regime de 

edificabilidade) - Reitera-se que não se compreende a redação e o alcance do artigo 67.º  

n.º 3, alínea b), na sua articulação com os n.ºs 1 e 2 do artigo 68.º (Regime de 

edificabilidade), todos da proposta de regulamento, na medida que: na alínea b) do nº3 do 

art.º67º define-se como uso compatível «a habitação própria e permanente do agricultor ou 

silvicultor», mas no nº1 do art.º 68º «só são permitidas obras de conservação, 

manutenção, alteração, ampliação e demolição de edificações existentes», não permitindo 

novas construções para habitação própria e permanente do agricultor ou silvicultor; por 

outro lado, não há também qualquer referência às restrições à edificabilidade decorrentes 

da faixa costeira do litoral sul, a que alude o Art.º 31.º da proposta de regulamento, 

questão relevante na medida que uma parte desta subcategoria dos Espaços naturais de 

proteção está abrangida nos 2000m da citada Faixa costeira do litoral sul.

Art.º 70.º, (Ações interditas e permitidas - Espaços de valor ecológico) n.º 3 – 

Questiona-se se nas ações permitidas não foram considerados os apoios de praia, porque 

não há previsão para os mesmos no Plano de Ordenamento da Orla Costeira em vigor.

Art.º 74.º, (Regime de edificabilidade-Espaço de ocupação turística), n.º 2, f) – 

Reitera-se o que foi atrás referido a propósito da redação do artigo Art.º 61.º, n.º 10 da 

proposta de regulamento bem como o referido no ponto 6.2.1., da presente informação, 
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sendo que esta norma não pode ser aceite porque não assegura a compatibilidade com o 

PROT Algarve.

Art.º 78.º, (Regime de edificabilidade - Aglomerados rurais), n.º 3 a n.º 6 - A 

aplicabilidade desta norma suscita dúvidas, oportunamente debatidas com a CMS, em sede 

de reuniões técnicas de acompanhamento, realizadas na sequência da 1ª CC, sendo que a 

CCDR mantém as mesmas reservas quanto à sua aplicabilidade, mas a CMS considera estar 

garantida a sua exequibilidade prática. 

Art.º 97.º, (Usos admitidos e regime de edificabilidade - Espaço de uso especial de 

turismo), n.º 4 – De acordo com a Adenda ao regulamento, entregue em reunião de 

trabalho realizada em 06.01.2020, foi introduzida uma alteração na «Folha 16-

Fig.IX.1.1.Ordenamento – Regime de uso do solo», questionando-se se esta norma se 

mantém oportuna, uma vez que o Relatório de ponderação associa este ponto às opções do 

município relativamente ao PU do NDT da Lameira.

Art.º139º, (Legalização de operações urbanísticas) – A redação desta norma continua 

a suscitar dúvidas, não quanto à oportunidade nem quanto ao seu enquadramento legal, - 

face ao disposto no artigo 59º (Regularização de operações urbanísticas) da Lei nº 31/2014, 

de 30 de maio, na sua redação atual, conjugada com o disposto no artigo 102º-A 

(Legalização) do Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro, na sua redação atual -, mas 

quanto à sua abrangência, questão que foi oportunamente debatida com a CMS, em sede 

de reuniões técnicas de acompanhamento realizadas na sequência da 1ª CC, tendo a CMS 

ponderado no âmbito do relatório de ponderação (vide Volume XVII – Anexos) e proposto a 

redação atual. Apenas a título de exemplo, refira-se que na alínea e) do nº1 foi introduzida 

uma norma para salvaguardar a «Zona Terrestre de Proteção» que integra a Faixa Costeira 

do PROT Algarve, nada se referindo sobre a «Margem», questão que entre outras já 

anteriormente mencionadas suscitam dúvidas.

VI – VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE 
PLANO COM OS PROGRAMAS TERRITORIAIS EXISTENTES5

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

urbanística vinculativas dos particulares previstas nos planos especiais são objeto de 

transposição para o PDMS, deixando assim de vincular diretamente os particulares. Este 

procedimento foi efetuado com o acompanhamento das entidades de tutela, em várias 

reuniões de trabalho, tendo sido identificado o conteúdo das normas a transpor. Efetuada 

5 Conforme o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio.
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essa integração na presente proposta, cabe às citadas entidades de tutela pronunciarem-se 

no âmbito da Comissão Consultiva.

6.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)6

Verifica-se convergência entre os objetivos do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) e vetores do presente PDM, conforme ilustrado na 

Figura IX.3.2. constante no volume X do PDMS.

6.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT ALGARVE) 7

No Volume X do relatório do PDMS é abordada a questão da compatibilidade entre os 

objetivos estratégicos do PDMS e o PROT Algarve, bem como a convergência e articulação 

com o modelo territorial definido por aquele plano regional, garantindo-se, 

simultaneamente, a necessidade de adaptação/articulação com o DR 15/2015, de 19.08, 

concluindo-se que tal compatibilidade se encontra genericamente assegurada. 

No entanto, acompanhando-se o atrás referido, subsiste matéria cuja compatibilidade com o 

PROT Algarve não se encontra totalmente garantida, nomeadamente no que se refere às 

normas específicas de caráter territorial do PROT Algarve, conforme abordado nos 

comentários ao articulado do regulamento, salientando-se:  

6.2.1. Parques de campismo e caravanismo

A proposta do plano continua a incumprir as orientações transmitidas pela CCDR Algarve a 

todas as Câmaras Municipais, a coberto do ofício S02946-201206-PRE, de 02.07.2012, 

sobre a «Localização de parques de campismo e caravanismo no quadro dos princípios e 

diretrizes estabelecidos no PROT Algarve», que aqui se dão por reproduzidas, 

nomeadamente porque prevê instalações de caráter complementar destinadas a alojamento 

nos parques de campismo e caravanismo a localizar em solo rústico, e não considera os 

demais critérios de qualificação e parâmetros de ocupação definidos no referido documento, 

questão que não se conforma com as orientações acima mencionadas, não se verificando 

assim, nesta matéria, a compatibilidade com o PROT Algarve.

6 Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, atualmente em processo de alteração determinada pela RCM n.º 44/2016, de 23.08
7 Aprovado pela RCM n.º102/2007, de 3 de Agosto posteriormente retificada pela Declaração de Retificação n.º 85-
C/2007 de 2 de outubro
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VII – Conclusão

Sem prejuízo do mérito da presente proposta, que não foi objeto de análise na presente 

informação, face ao exposto e de acordo com as matérias que compete a esta Comissão de 

Coordenação apreciar, no âmbito do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 85.º do 

RJIGT, propõe-se que, sobre a proposta de revisão do PDM de Silves, se transmita:

1. Relativamente à proposta de ordenamento da revisão do PDM de Silves, a mesma 

não reúne condições para obter parecer favorável da CCDR, carecendo de ser 

corrigida e completada, nomeadamente nos seguintes aspetos:

a) Verifica-se o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, desde 

que sejam observados os aspetos focados no ponto 5.2 da presente informação 

e revista a classificação e qualificação do solo nos termos referidos na alínea b) 

do ponto 5.1.3 da presente informação;

b) No que se refere à conformidade ou compatibilidade com os instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis, subsiste a incompatibilidade identificada em 6.2.1. 

da presente informação, alertando-se ainda para a necessidade de validação pela 

entidade com tutela em razão da matéria, da transposição dos planos especiais, 

em vigor, para o PDM em revisão. 

2. Relativamente ao Relatório Ambiental que acompanha a versão atual da revisão do 

PDM de Silves, o mesmo merece parecer favorável.

3. Relativamente à delimitação da REN municipal, conclui-se pela emissão de parecer 

favorável condicionado a ajustamentos pontuais, em resultado da conjugação de 

posições das diferentes entidades intervenientes, designadamente na aferição de 

pequenas áreas a excluir, bem como acertos, também de pormenor, no relatório 

“XIII.5. Metodologia de elaboração da REN”.

Submete-se o assunto à consideração superior

Na presente informação colaboraram a Arq.ª Conceição Calado e a Dr.ª Alexandra Sena.

Os Técnicos  

Chefe de Divisão
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Manuel Vieira

Isabel Moura



ANEXO I 

(à Informação I00093-202001 -INF-ORD, de 15.01.2020) 

O PDM de Silves é constituído pelos seguintes elementos fundamentais: 

a) Regulamento e os seguintes Anexos, que dele são parte integrante: 

i. Anexo I: Conceitos; 

ii. Anexo II: Síntese do Regime de Uso do Solo; 

iii. Anexo III: Regime de Edificabilidade em Solo Rústico; 

iv. Anexo IV: Regime de Edificabilidade em Solo Urbano; 

v. Anexo V: Orientações para a Implementação dos Núcleos de Desenvolvimento 

Turístico, Núcleos de Desenvolvimento Económico, Estabelecimentos Hoteleiros 

Isolados e Campos de Golfe; 

vi. Anexo VI: Património Classificado e “Em Vias de Classificação”; 

vii. Anexo VII: Objetivos Gerais e Conteúdos Programáticos para as Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão; 

viii. Anexo VIII: Projetos Âncora; 

b) Planta de Ordenamento, elaborada à escala 1:10.000 e dividida em: 

i. Ordenamento - Regime de uso; 

ii. Ordenamento - Limites ao regime de uso. 

c) Planta de Condicionantes, elaborada à escala 1:10.000 e dividida em: 

i. Condicionantes - Recursos naturais; 

ii. Condicionantes - Património e infraestruturas; 

iii. Condicionantes - Perigosidade e áreas percorridas por incêndios rurais. 

3 - O PDM de Silves é acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Estudos de caraterização do território municipal; 

b) Relatório que explicita os objetivos estratégicos e as opções de base territorial 

adotadas para o modelo de organização espacial, bem como a respetiva 

fundamentação técnica, suportada na avaliação das condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais, para a sua execução; 

c) Relatório ambiental, incluindo definição de âmbito e resumo não técnico; 

d) Programa de execução e plano de financiamento; 

e) Planta de enquadramento regional; 



f) Planta da situação existente, com a ocupação do solo; 

g) Relatório, plantas e fichas dos compromissos urbanísticos; 

h) Carta da estrutura ecológica municipal; 

i) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de 

ponderação; 

j) Carta de perigosidade aos incêndios; 

k) Mapas de ruído; 

l) Zonas ameaçadas pelas cheias e zonas inundáveis. 

m) Ficha de dados estatísticos (Vol. XV do Relatório) 

 

Nota: As áreas perigosas e áreas de risco, referidas no artigo 13.º do RJIGT, 

constam no Volume IV – Território Biofísico. Dos Fenómenos Perigosos, Saúde e 

Segurança Pública 
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Informação Nº I00067-202001-INF-ORD Proc. Nº  DSGT/PDM/2006/82043 Data: 10/01/2020 

  ASSUNTO: Proposta de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do 
município de Silves, no âmbito da Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Silves 
Ref.ª CCDR: DSGT/PDM/2006/82043 
Proposta da delimitação da matriz REN do município de Silves e propostas 
de exclusão (elementos escritos e gráficos com o registo de entrada n.º 
E07703-201911-PRE, de 28 de novembro e convocatória para a 2.ª Reunião 
Plenária da Comissão Consultiva (CC) de acompanhamento à Revisão do 
PDM de Silves com registo de saída S05126-201912-ORD,de 17 de 
dezembro) 

  

Despacho: 

 
 
Concordo. 
 
Atendendo à fundamentação invocada na presente informação e no parecer infra, sobre a proposta de 
delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do Município de Silves (a qual integra a REN Bruta e a proposta 
de delimitação municipal com as exclusões previstas), conclui-se pela emissão de parecer favorável condicionado 
a ajustamentos pontuais, em resultado da conjugação de posições das diferentes entidades intervenientes, 
designadamente na aferição de pequenas áreas a excluir, bem como acertos, também de pormenor, no relatório 
“XIII.5. Metodologia de elaboração da REN”. 
 
Quanto à Estrutura Ecológica Municipal proposta considera-se, igualmente, em condições de merecer 
acolhimento. 
 
À Divisão de Gestão Territorial e Qualificação da Cidade, para consideração no parecer global sobre os 
documentos em análise, a qual suportará tecnicamente a posição desta Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, na 2.ª reunião da Comissão Consultiva da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Silves, dado que a delimitação da REN ocorreu em simultâneo com a referida revisão do plano. 
 
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território. 
 
 

 
Jorge Eusébio 
15-01-2020 
 
 
 

 

 

 

Parecer: 

 
 
Concordo com o essencial da presente informação, no entendimento que: 
 
- A proposta de definição da REN/Bruta matriz REN está em condições de ser validada pela CCDR, face ao 
aditamento técnico apresentado, de adequação às novas orientações estratégicas da REN (OENR), [para as 
tipologias AEIPRA (com inclusão dos aluviões e das cabeceiras das linhas de água), AEREHS e AIV]; 
 
- A extensão metodológica prevista nas OENR para as faixas de proteção de arribas (componentes biodiversidade 
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e paisagem) não tem tradução no território municipal, porquanto o único troço de arribas identificado ocorre no 
alinhamento da frente urbana de Armação de Pera; 
 
- A proposta de definição da Estrutura Ecológica Municipal dá provimento, em termos conceptuais e técnicos, aos 
critérios aplicáveis; 
 
- Considerem-se de aceitar os critérios da proposta de exclusões da REN e os polígonos de exclusão 
apresentados, sem prejuízo de ajustamentos de forma que venham a ser considerados pelas demais entidades 
intervenientes (motivados pela dimensão de algumas manchas a excluir e pelas sobreposições previstas), 
conforme exposto nos sexto e nono parágrafos do ponto V. desta informação. 
 
À Consideração Superior 
 
14/01/2020 
Henrique J. Cabeleira 
(Chefe de Divisão de Ordenamento do Território, Conservação da Natureza e Valorização da Paisagem) 
 
 

 
 
 
 

INFORMAÇÃO 

1. Notas preliminares: 

A proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do município de Silves é apresentada 

em simultâneo com a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves com vista à 

submissão da mesma à 2ª reunião da Comissão Consultiva (CC) de acompanhamento da revisão do 

PDM. 

Esta proposta de REN (versão de 28.11.2019) ocupa 62,9% da área do concelho e regista um valor de 

aproximadamente 8,6% inferior ao da REN ainda em vigor (71,5%). 

É aduzido um Relatório-Metodologia de elaboração da REN, (capítulo XIII.5, Vol. 15 - Anexos - 

Metodologias e Dados Estatísticos) e um Quadro de exclusões (Quadro XIII.5.8) sobre áreas 

efetivamente comprometidas (C) e sobre áreas para satisfação de carências existentes (E), num total 

de 63, onde consta a síntese da fundamentação, a qualificação do solo e uso proposto, a percentagem 

da tipologia e da área do concelho abrangida. 

A proposta REN é apresentada em formato analógico (pdf) e em formato vetorial (shapefile), com a 

delimitação das propostas de exclusão e foi tida em consideração a REN em vigor naquele município1. 

A proposta é materializada com base em cartografia vetorial (altimetria) à escala 1:10 000 (CMS/DGT, 

2018), e ortofotomapas 1:10 000 (DGT, 2015), ambos georreferenciados, suportada por trabalho de 

campo e apoiada em sistema de informação geográfica (SIG) – realização de operações de análise 

espacial, modelação geográfica e automatização da delimitação dos critérios definidos e respetiva 

parametrização. A modelação do relevo em Modelo Digital de Terreno, no contexto deste trabalho foi 

                                           
1 Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, na sua redação atual. 
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realizada à escala 1:10.000, com uma resolução de célula de 5 metros. O sistema de projeção e de 

referência utilizado foi o designado pela Direção Geral do Território (DGT) de PT-TM06/ETRS89. Para 

os limites administrativos, foi utilizada a cartografia da edição mais recente da Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP), publicada pela DGT.  

A proposta de delimitação da REN seguiu o procedimento estabelecido no artigo 15º do Regime 

Jurídico da REN (RJREN)2, em articulação com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT)3, e elaborada de acordo com os critérios base definidos nesses diplomas e nos 

seguintes documentos:  

• Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OENR) previstas no RJREN - que compreendem as 

diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas na REN, tendo sido consideradas as 

adaptações necessárias decorrentes das novas orientações estratégicas instituídas pela Portaria n.º 

336/2019, de 26 de setembro. 

• Recomendações Técnicas (RT) da Comissão Nacional do Território (CNT) que visaram apoiar a 

interpretação das OENR na delimitação da tipologia Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo 

(AEREHS), e trabalhos subsequentes apresentados pela Direção Geral do Território (DGT) e pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). 

De acordo com diretrizes e os critérios determinados para a delimitação das áreas a integrar na REN a 

nível municipal, a proposta apresenta para cada uma das seguintes tipologias, os objetivos de 

proteção; os critérios subjacentes à delimitação e aplicação dos critérios ao território do concelho; as 

fontes de informação e um cartograma por tipologia: 

1. Áreas de proteção do litoral  

 Faixa marítima de proteção costeira proteção; 

 Praias; 

 Dunas costeiras litorais; 

 Arribas e respetivas faixas de proteção; 

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

2. Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre  

 Cursos de água e respetivos leitos e margens;  

 Lagoas, lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção;  

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

respetivos leitos, margens e faixas de proteção;  

 Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos.  

3. Áreas de prevenção de riscos naturais  

                                           
2 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de 

agosto. 
3 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
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 Zonas ameaçadas pelo mar; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias;  

 Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo;  

 Áreas de instabilidade de vertentes.  

 

2. Análise 

Tendo sido estabilizada a REN bruta/ matriz REN para o concelho na fase anterior do processo, a 

análise abrange as categorias de áreas a integrar na REN, cuja metodologia apresenta ajustamentos 

ou alterações decorrentes dos critérios de delimitação considerados adequados ao abrigo das novas 

Orientações Estratégicas de Âmbito Nacional e Regional (OERN), e do Regime Jurídico da REN (RJREN) 

em vigor, consubstanciando a matriz de apoio ao desenvolvimento de elaboração da revisão do PDM. 

2.1. Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA) 

De acordo com as novas orientações estratégicas e nos termos do ponto 2.4., alíneas c) e e) 

respetivamente, para a delimitação das AEIPRA devem considerar-se, para além da informação 

anteriormente observada, “as aluviões, bem como algumas áreas de fracturação, que sejam 

importantes para a manutenção dos ecossistemas fluviais na época de estiagem” e as “áreas que 

assegurem 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, designadamente 

nas cabeceiras das bacias hidrográficas”. 

Foram assim acrescentadas às AEIPRA, as aluviões com expressão associadas aos principais cursos de 

água, e aos fundos de vale que os canalizam, compreendendo muitas vezes sectores do leito maior. 

Para a identificação e delimitação dos cursos de água foi utilizado a Carta Geológica do Algarve à 

escala 1:100 000 (SGP, 1992), e 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. Os trabalhos foram 

completados com trabalho de campo para ajustamentos dos dados obtidos na informação cartográfica. 

As AEIPRA relacionadas com as aluviões estão associadas aos vales do Rio Arade e Odelouca, bem 

como à Ribeira de Alcantarilha. 

Foram também acrescentadas as cabeceiras das linhas de água, que asseguram as condições naturais 

de apanhamento e infiltração das águas pluviais, e que têm repercussões no regime dos cursos de 

água e na redução do escoamento superficial e da erosão. Compreendem as cabeceiras dos principais 

cursos de água do concelho, a Ribeira de Odelouca/Arade e de Alcantarilha. 

 

2.2. Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS) 

De acordo com os elementos enviados, a metodologia apresentada para a delimitação das “Áreas de 

Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo”, seguiu o estabelecido nas Orientações Estratégica Nacionais 
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e Regionais (OENR) da REN revistas, pela aplicação da Equação Universal de Perda do Solo (EUPS) 

adaptada a Portugal continental e à unidade de gestão da bacia hidrográfica e respeita os 

procedimentos metodológicos desenvolvidos na secção IV, ponto 4 das OENR.  

Para estimar a erosão específica do solo (A), foi feita a ponderação dos fatores da EUPS, com 

aplicação da expressão: A = 2,24 × R × K × LS, adaptada às especificidades do território municipal 

e à unidade de análise bacia hidrográfica, tendo sido utilizados os seguintes fatores no cálculo da 

erosão: 

 Fator R – foi utilizado o trabalho desenvolvido dor Selma Pena (2016), cedido, pela APA, em 

formato matricial, com uma resolução espacial de 1 km, considerada desadequada para a escala e 

objetivos de delimitação da REN municipal, pelo que foi recalculado 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. 

 Fator K – Foram considerados na aplicação do fator de erodibilidade dos solos os valores de 

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

Serviço de Reconhecimento Agrário (SROA), onde os valores de K são apresentados em unidades 

do Sistema Internacional (SI), isto é, t h ha MJ-1 ha-1 mm-1. 

 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%). O fator LS foi obtido com recurso ao modelo desenvolvido 

por MITASOVA, et al. (1996) disponível em ambiente Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

conforme previsto no ponto 4 da Secção IV das OEREN. 

Para efeitos de integração na REN foram consideradas, as que apresentam um potencial de perda de 

solo acima das 25 t/ha/ano, à qual foi posteriormente aplicado um processo de generalização 

cartográfica, e adaptação às características do território, de modo a homogeneizar as manchas e a 

garantir a contiguidade espacial, conectividade e coerência da delimitação. 

Atendendo ao modelo aplicado, as áreas do sector da serra que integram esta ocorrência, são 

principalmente o sector sudoeste do concelho como o mais propenso à erosão hídrica do solo. 

 

2.3. Áreas de instabilidade de vertentes (AIV) 

As “Áreas de Instabilidade de Vertentes” são representadas por movimentos de massa que se podem 

apresentar em diversos tipos, desde os mais impercetíveis (como o creep) aos mais rápidos (como os 

desabamentos ou as escoadas), embora possam ter consequências igualmente gravosas. Estas são 

áreas potencialmente perigosas pelas suas características e localização sendo considerada a proteção 

de pessoas e bens nestas áreas fundamentais ao nível do ordenamento e do planeamento do 

território.  
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As OENR da REN consideram o método do valor informativo como o mais adequado para determinar a 

instabilidade de vertentes, cuja metodologia se baseia no critério que analisa quantitativamente, sob 

a forma de scores (ponderação de variáveis), as ilações existentes entre as classes de cada variável 

(fatores naturais condicionantes) e os movimentos de vertente previamente levantados em campo. 

A delimitação das áreas de instabilidade de vertentes obedeceu aos seguintes procedimentos: 

Inventariação, determinação da tipologia e análise dos movimentos de vertentes já verificados no 

território, através de levantamento de campo efetuado 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 antropicamente), excepto quando apresentavam uma grande cicatriz de 

deslizamento recente ou atual.  

Os movimentos com expressão são reduzidos (11) e ocupam uma área total de 26ha, não 

apresentando área suficiente que permita extrapolar a ocorrência de outros fenómenos com 

características idênticas no território municipal (68 000ha) a partir do método do valor informativo 

(estatística espacial). 

Os movimentos de vertente identificados 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, no sector norte do concelho (maciço antigo), tendo-se constatado que a sua existência se 

deve à ação antrópica, principalmente com a abertura de taludes de estrada com significativa 

dimensão (altura do talude) em conjugação com outros fatores como sectores de erosão de cursos de 

água (Monte Sulão, Boião, Monte da Corxa), mas também com a ferrovia (Messines e Monte de São 

José). 

Pela análise efetuada a Câmara Municipal concluiu 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 fatores 

condicionantes e replicar esses dados para o restante território. 

Não havendo os movimentos de massa em número ou dimensão suficiente para utilizar o mencionado 

modelo preditivo, foi delimitada uma área acrescida com uma faixa de segurança de 10m definida 

para o exterior dos limites de cada um dos movimentos identificados, a integrar a REN, sendo que os 

restantes movimentos de massa (de pequena dimensão), são considerados na cartografia relativa aos 

“limites ao regime de uso”, na categoria de “suscetibilidade aos fenómenos perigosos”, com a entrada 

“áreas críticas de instabilidade de vertentes”. 

Em acréscimo e no sentido de validar esta metodologia, foi realizada uma visita de campo ao 

concelho, no dia 7 de junho, com técnicos desta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
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Regional (CCDR) e do Município, com vista à verificação e validação da existência de áreas de 

instabilidade de vertentes a incluir na REN, designadamente as atrás referidas, podendo assim 

concluir-se 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 um uma relação de causalidade com os fatores naturais condicionantes e replicar esses 

dados para o restante território. 

 

3. Estrutura Ecológica Municipal (EEM) 

Considera-se que a EEM – que integra um conjunto de áreas que, pelas suas especificidades 

biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por 

função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização 

ambiental e paisagística do território municipal – se encontra bem estruturada, apresentando a 

caracterização, o Modelo Conceptual de delimitação da EEM e cartografia com a delimitação da EEM. 

Integra diversos domínios e áreas distintas de valorização, proteção e conservação, que são 

integrados em 3 categorias:  

 Valores naturais, que agregam elementos isolados ou associados a sistemas que, pelas suas 

caraterísticas biofísicas, contribuem substancialmente para os pressupostos da EEM [e.g., praias, 

arribas e dunas, áreas classificadas da RN2000 ou os relevos tabulares (relevos que incluem 

formações com sensibilidades distintas a processos erosivos)]; 

 Elementos de continuidade que integram corredores ecológicos de continuidade de habitats; 

 Elementos de prevenção de risco como forma de destacar as áreas suscetíveis a fenómenos 

perigosos, nomeadamente Zonas ameaçadas pelas cheias (todo o território), áreas de 

suscetibilidade elevada a cheias nos perímetros urbanos de Silves (troços do Barranco da Caixa 

de Água e Barranco do Caniné) e de Algoz, ou áreas com elevados riscos de erosão hídrica do 

solo. 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) é igualmente regulamentada no art.º 115º da proposta de 

regulamento do plano. 

A Estrutura Ecológica Municipal, representada na planta de ordenamento, divide-se em Estrutura 

Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar. 

Nas áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal aplica-se o regime de uso previsto para a 

respetiva categoria de espaço, articulado com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas, 

nomeadamente em matéria de servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

A EEM incorpora na sua quase totalidade a delimitação da Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental (ERPVA) prevista no Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

(PROT), as unidades ecológicas e os respetivos sistemas, bem com as prioridades de conservação, que 
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se refletem na EEM fundamental e complementar, incorporando ainda outros valores naturais e de 

prevenção de riscos naturais. A EEM cumpre assim no plano formal e técnico, os conteúdos 

processuais e os critérios de delimitação considerados adequados. 

 

4. Propostas de exclusão: 

As propostas de exclusões apresentadas, resultam do confronto da REN bruta/matriz REN com as 

áreas urbanas/edificadas da solução de ordenamento preconizada pela Câmara Municipal, 

designadamente em espaços comprometidos com áreas sociais (residenciais, industriais e de 

equipamentos) em solo rústico e urbano, e em áreas para satisfação de carências existentes, 

designadamente espaços de equipamentos e infraestruturas e áreas não consolidadas em perímetros 

urbanos, ficando a salvaguarda de pessoas e bens assegurada pela cartografia de suscetibilidade a 

fenómenos naturais e respetivas disposições contidas em sede de regulamento do PDM. 

 

Foram apresentadas 63 propostas de exclusão, decorrentes de conflitos existentes 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 limites da REN e aqueles ajustaram-se a esta.  

Quando a REN ocorre em perímetro urbano, foi preconizada a sua exclusão uma vez que a 

manutenção da REN em perímetros urbanos não contribui para a concretização das disposições 

definidas para a sua gestão. 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 também quando coincidentes com a 

suscetibilidade elevada, 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 na proposta de regulamento do PDM. 

No sector norte os conflitos estão sobretudo localizados sobre pequenos aglomerados rurais, cuja 

delimitação é condicionada pela morfologia, pelo que nalgumas situações as tipologias da REN 

acabam por conflituar com os perímetros, normalmente em áreas consolidadas. No entanto também 

ocorrem conflitos em áreas urbanas, como no perímetro urbano de São Marcos da Serra ou na ALEC 

de Monte Costa.  

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 (Silves e Algoz), embora as áreas conflituantes sejam muito pouco 

expressivas, como ocorre em Alcantarilha, com área inferior a 200m2. 
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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, Margens dos cursos de água, Margem das águas de 

transição e Faixa de proteção das águas de transição, quase na sua totalidade sobrepostas no sector 

sul da cidade, mas também a situação de Armação de Pera, 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 proteção das arribas, com grande relevância na área 

urbana de Armação de Pera ou em margens dos cursos de água. 

De um modo geral as áreas a excluir são pouco significativas, quer em termos de área por tipologia, 

quer em termos de área global do concelho. A tipologia Faixa de proteção 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 Pera, bem como a área de exclusão de Zonas ameaçadas 

pelo mar, num total de 7,1%. A ocorrência “Faixa de proteção das águas de transição” apresenta uma 

redução proposta de 6,5% da sua área total, seguida das “Zonas ameaçadas pelas cheias”, com 1,1% 

de exclusão total. 

A maior parte da área a excluir encontra-se sobre áreas efetivamente comprometidas dos perímetros 

urbanos, sendo que as áreas para as quais é proposta a exclusão para satisfação de carências 

existentes é apenas 0,1%. No total, as áreas que se propõe excluir correspondem a 0,2% da área de 

REN Bruta, valor que é empolado pelas áreas a excluir na ocorrência “Faixas de proteção das arribas”. 

As propostas de exclusão foram analisadas em trabalho conjunto com a APA/ Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve (ARH), sem prejuízo dos pareceres a emitir pelas demais entidades 

com assento na Comissão Consultiva, agendada para apreciação da proposta, de que poderá resultar 

a eventual necessidade de ajustamentos pontuais. 

Não obstante a concordância com as exclusões propostas, tal não invalida que possa vir a ser 

considerada a reintegração de algumas das áreas excluídas, conforme o previsto no art.º 18º do 

RJREN, caso não sejam concretizadas para o fim previsto e venham a ser classificadas como solo 

rural, no âmbito do estabelecido no Regime Jurídico do Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

em observação do disposto no art.º 199.º do RJIGT. 

 

5. Conclusões 

A proposta delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), do município de Silves em apreço, 

abrange 427 790 226 m2 (62,9 %) do território municipal, se tivermos em conta apenas a REN Bruta. 

A área de REN final apresentada com as exclusões propostas (426 866 826 m2), estará ainda 

dependente da apreciação das demais entidades intervenientes. 

As maiores diferenças, relativamente à REN em vigor registam-se para as “Áreas Estratégicas de 

Proteção e Recarga de Aquíferos” (AEPRA) e “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” 

(AEREHS), com diminuição na área de 1,4% e 6,2% respetivamente. 
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A REN bruta é mais expressiva no setor norte do concelho, na tipologia “Áreas de elevado risco de 

erosão hídrica do solo” (cerca de 4% da área do concelho), fruto, principalmente, do modelado do 

terreno e do seu substrato, de xistos e grauvaques, com declive muito acentuado. 

Consideram-se corretas as opções tomadas na delimitação das AEREHS, das AEIPRA e das AIV, 

nomeadamente os ajustamentos feitos para adequação às novas OENR. 

As exclusões propostas encontram-se devidamente identificadas e justificadas no quadro de exclusões 

apresentado, o que garante a possibilidade de reintegração prevista no artigo 18.º do RJREN. 

Não obstante o trabalho realizado sobre a proposta em apreço, haverá ainda a necessidade de 

verificação conjunta das várias entidades intervenientes no procedimento, com vista à confirmação 

dos polígonos das áreas a excluir, considerando-se, também, a possibilidade da sua ponderação face à 

existência de pequenas áreas a excluir e eventual correção dos limites, não só das tipologias, mas 

também das áreas de sobreposição propostas. 

Alerta-se ainda que, no que se refere às considerações finais (XIII.5.6) do documento “XIII.5. 

Metodologia de elaboração da REN”, a delimitação da REN para o Município de Silves é uma só e não 

pode ficar condicionada à delimitação de REN proposta no âmbito de outros planos, nomeadamente 

dos Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP), conforme é referido.  

Considera-se pois que a proposta de delimitação da REN do Município de Silves cumpre os requisitos 

previstos no RJREN e nas respetivas OENR, 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 dos processos ecológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das atividades humanas. 

As questões de pormenor atrás expostas poderão determinar ajustamentos no Relatório da 

metodologia da REN e nas propostas de exclusão apresentadas. 

Propõe-se que proposta de delimitação da REN final do município de Silves apresentada pela Câmara 

Municipal seja objeto de parecer favorável condicionado à apresentação dos elementos mencionados, 

não obstante considerar-se que esta delimitação garante a proteção dos valores ecológicos e a 

exposição perante riscos naturais na área do território municipal, estando o procedimento em 

condições de prosseguir a tramitação processual com vista à sua aprovação.  

 

À consideração superior, 

A técnica superior, 

 

   

 

Alexandra Sena 
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V. REF. E-mail 

V. DATA 17 dezembro 2019 

N. REF. OF/22923/CDOS08/2019 

N. DATA 2019-12-31 

 

 

 

 Exmo. Senhor 

 Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve 

 Praça da Liberdade, nº. 2 

 8000-164 FARO 

  

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE FARO 

Rua Dr. João Lúcio, n.º 8/10  

8000-329 Faro – Portugal 

T.: 351 289 887 510 | www.prociv.pt 

1/1 

ASSUNTO 

Convocatória para a 2.ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva (CC) de 

acompanhamento à Revisão do PDM de Silves - S05126-201912-ORD 

#PROC:DSGT/PDM/2006/82043# 

 

No seguimento do v/ e-mail, datado de 17 de dezembro de 2019, atinente ao assunto em 

epígrafe, e de acordo com a ordem de trabalhos apresentada informa-se que: 

1) Aprova-se a ata da 1.ª reunião da Comissão Consultiva. 

2) No âmbito da proposta de plano, emite-se parecer favorável. 

3) No âmbito da proposta de Relatório Ambiental, emite-se parecer favorável.. 

4) No âmbito da proposta de delimitação da REN o parecer desta Autoridade acompanha 

com o das entidades com competências próprias em razão da matéria atribuídas pelo 

Regime Jurídico da REN, designadamente a CCDR e da APA/ARH, com a referência às 

respetivas medidas de mitigação de riscos para pessoas e bens, considerando as 

necessárias medidas de adaptação aos previsíveis impactes das alterações climáticas, e 

que as mesmas sejam posteriormente integradas no regulamento do respetivo plano de 

ordenamento do território. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Comandante Operacional Distrital 

 

 

 

Vítor Norberto de Morais Vaz Pinto 
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Direção Regional de Cultura do Algarve 
Rua Professor António Pinheiro e Rosa, n.º 1, 8005-546 FARO 

TEL 289 896 070  FAX 289 896 071  EMAIL geral@cultalg.pt  www.cultalg.pt 

Assunto :  2.ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva (CC) de acompanhamento à 

Revisão do PDM de Silves – S05126-201912-ORD 

#PROC:DSGT/PDM/2006/82043# 

 

Requerente :  CM de Silves 

 

Local :  Município de Silves  

 

Servidão Administrativa 

:  

Diversas (ver ‘Atlas do Património Classificado e em Vias de 

Classificação’ acessível no sítio Internet da DGPC 

https://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm  

Património 

Arqueológico: 

Diverso, registado no sistema de informação Endovélico 

acessível no Portal do Arqueólogo 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php  

 

Inf. n.º SI: S-2020/513850 (CS: 1411192) Nº DRCAlg (cód. manual) 200050 

N.º Proc.: 
DSBC_DRCAlg/2012/08-13/39/PDM/452 
(CS:198766) 

Data Ent. Proc.: 10/12/2019 

 

Data: 15/01/2020 

Técnico: Rui Parreira (diretor de serviços dos bens culturais) 

 

1. Enquadramento legal 

A presente apreciação destina-se a emissão de parecer vinculativo para efeitos de 

aprovação de PMOT e fundamenta-se nas disposições da legislação em vigor, 

nomeadamente: 

 Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do Património Cultural. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 24 de maio, que aprova o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Algarve (DR, 1.ª série, n.º 149, de 03/08/2007); 

 Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, que regulamenta a avaliação ambiental 

estratégica dos instrumentos de gestão territorial. 

 Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de 

classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de 

protecção e do plano de pormenor de salvaguarda. 

 Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural, 

na sua redação mais recente; 

 Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio, que cria as Direções Regionais de Cultura, na 

sua redação mais recente; 

 Portaria n.º 227/2012, de 3 de agosto, que fixa a estrutura nuclear das Direções 

Regionais de Cultura, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 262/2019, de 26 de 

agosto; 

 Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que publica o Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos. 

 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

https://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php
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 Resolução da Assembleia da República n.º 71/97, de 9 de outubro de 1997, que aprova a 

Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista), aberta à 

assinatura em La Valetta, Malta, em 16 de Janeiro de 1992.  

 Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro, que aprova a Convenção Europeia da Paisagem. 

 

2. Abrangência 

Na prossecução das competências previstas nas alíneas g) e h) do n.º 3 do Decreto-Lei n.º 

114/2012, de 25 de maio, procede-se à apreciação e, em representação da DRCAlgarve e 

no uso das competências que me são delegadas pela Diretora Regional, emite-se o 

competente parecer sobre os elementos da revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

remetidos pela CCDR-Algarve, para efeitos de pronúncia sobre a proposta final de plano no 

âmbito da convocatória em epígrafe. 

3. Antecedentes processuais  

Existem antecedentes relativos a este Plano nesta Direção Regional, tendo os serviços 

colaborado com o Município de Silves participando na elaboração do Plano, em 

conformidade com o disposto na alínea g) do n.º 3 do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114/2012, 

de 25 de maio e na alínea k) do n.º 1 do Artigo 2.º da Portaria n.º 227/2012, de 3 de agosto. 

4. Situação de referência / Análise da área de incidência 

4.1. O Plano abrange todo o território do Município de Silves. 

4.2. O Plano inclui áreas de servidão administrativa de proteção aos bens culturais 

imóveis classificados e respetivas zonas de proteção, conforme inventário na base de 

dados Ulisses da DGPC e registo no Atlas do Património Cultural Classificado e em 

Vias de Classificação.  

4.3. O Plano abrange áreas arqueológicas evidentes ou presumíveis, referenciadas em 

função da ocorrência, ou probabilidade de ocorrência, de vestígios; ainda que não 

referencie edifícios que presumivelmente incorporem no cerne da sua construção 

elementos arquitetónicos antigos constitui-se como instrumento fundamental de 

salvaguarda do património arqueológico. 

4.4. O Plano incide em paisagens culturais que integram elementos diversificados de 

arquitetura vernácula. 

4.5. O Plano incide em espaços conotados com manifestações do património cultural 

imaterial com caráter identitário. 

4.6. O Plano incide sobre equipamentos coletivos de criação, difusão e uso cultural / 

infraestruturas culturais. 

5. Caraterização da Proposta 

5.1. Pretende a entidade requerente, CM de Silves, aprovar a proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal. 

5.2. Para o efeito, e no que aos bens culturais diz respeito, apresenta Planta de 

Condicionantes que inclui os bens imóveis classificados (FIG. IX.2.1 - 

CONDICIONANTES - Património e Infraestruturas) e Regulamento aplicável à 

proteção dos bens culturais patrimonializados (Capítulo III) arqueológicos (Artigo 

25.º) e classificados de âmbito nacional e municipal (Artigo 26.º), bem como 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/02/031A00/10171028.pdf
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elementos Anexos ao Plano, nomeadamente as fichas individualizadas dos bens 

culturais classificados e em vias de classificação (vol. 11, XIII.2.). 

6. Adequação do Plano aos IGT e outras normas, regulamentos e legislação vigentes 

6.1. No setor da cultura, a metodologia de elaboração de PMOT conta já com alguns 

documentos de caráter orientativo (PROTAL, Metodologia para a Caraterização do 

Património Arqueológico no âmbito dos PMOT promovida pela DGPC, convenções 

do Conselho da Europa e cartas internacionais da UNESCO, entre outras), e estudos 

setoriais de caraterização e de definição de opções estratégicas regionais (p. ex. 

Plano Regional de Intervenções Prioritárias para o Algarve / PRIPALG) que permitem 

apurar as estratégias de investimento nos diversos items de natureza cultural, bem 

como um esboço de metodologia de monitorização / avaliação (elaboração de Carta 

de Risco do património classificado e em vias de classificação pela DGPC e DRCs). 

6.2. Este enquadramento impulsiona a concretização de objetivos estratégicos mínimos 

do Plano no setor da cultura, designadamente: 

 Estudo e promoção dos recursos patrimoniais (com eventual inserção em circuitos 

temáticos de base regional) e desenvolvimento de ações de prevenção, 

salvaguarda e valorização; 

 Promover o empreendedorismo no desenvolvimento das Indústrias Culturais e 

Criativas no setor das ciências e técnicas do património aplicadas à reabilitação e à 

conservação dos bens culturais; 

 Criar pontos de interesse e uma imagem de marca que diferencie o destino Silves 

de outros territórios, na perspetiva de contribuir para a diversificação e qualificação 

do destino Algarve; 

6.3. Verifica-se que a proposta tem em conta os planos, programas e politicas de 

hierarquia superior que a enquadram estrategicamente, nomeadamente as 

orientações estratégicas de base territorial e os objetivos operativos do PROT-

Algarve, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 24 de 

Maio (DR, 1.ª série, n.º 149, de 03/08/2007), no domínio da salvaguarda e 

valorização do Património Cultural Histórico-Arqueológico. 

6.4. O parecer da DRCAlg é emitido exclusivamente ao abrigo e para os efeitos da 

legislação e das normas legais acima enunciadas e não constitui condição suficiente 

nem substitui outros pronunciamentos, necessários obter, por parte do proponente ou 

da entidade de gestão, junto de outros organismos com jurisdição sobre a matéria em 

causa ou sobre o território no qual o Plano em apreço incide, ao abrigo de regimes 

jurídicos específicos, designadamente os regimes jurídicos de Reserva Ecológica 

Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), Regime Hídrico (RH) e demais 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis e vigentes para o território do 

Município de Silves, só podendo ser aprovado desde que se verifique essa 

conformidade. 

7. Mérito da proposta e análise de alternativas 

7.1. A Lei de Bases do Património dispõe que, para além da classificação, a proteção dos 

bens culturais assenta igualmente na inventariação, consistindo esta no levantamento 

sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes a 

nível nacional, com vista à respetiva identificação e gestão por parte do órgão 
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competente da Administração Central (n.º 1 do Artigo 19.º e alíneas a) e b) do n.º 1 

do Artigo 76.º da Lei 107/2001, de 8 de outubro). Neste sentido, verifica-se que a 

proposta tem em conta o atual quadro legal de tutela dos bens culturais e identifica 

corretamente os bens culturais imóveis com carácter patrimonial que deverão ser 

salvaguardados. 

7.2. Relativamente ao património arqueológico, emite-se parecer favorável ao conteúdo 

do Artigo 25.º do Regulamento, preconizando-se a inclusão em anexo de uma carta 

do património arqueológico que permita a identificação em cartografia da localização 

de cada uma das áreas arqueológicas com Código Nacional de Sítio (CNS) e de 

fichas individualizadas de cada uma destas áreas (Ficha de Sítio, com conteúdos 

concordantes com o modelo em uso pela Tutela do Património, cuja apresentação é 

obrigatória em sede do Relatório de Trabalhos Arqueológicos cuja autorização foi 

concedida pela DGPC com vista à revisão do Plano mas cujo relatório final não foi 

apresentado, tendo sido já ultrapasados os prazos legais), possibilitando a sua 

atualização em sede de regulamento municipal. 

7.3. Relativamente ao património classificado, concorda-se com o conteúdo do Artigo 26.º 

do Regulamento mas recomenda-se que a designação «bens culturais de interesse» 

seja alterada para «bens culturais classificados e em vias de classificação». 

7.4. Emite-se parecer favorável à Planta de Condicionantes, que identifica a localização 

do bens culturais classificados e em vias de classificação sendo adequadamente 

complementada com as fichas individualizadas dos mesmos anexas ao Plano (vol. 

11, XIII.2.), permitindo a identificação em cartografia da delimitação de cada um dos 

bens classificados e respetiva zona de proteção (ZGP ou ZEP, conforme os casos), 

possibilitando a sua atualização em sede de regulamento municipal. 

7.5. Atento o exposto, preconizam-se as seguintes alterações no Regulamento:  

Onde se lê Deve-se ler  Fundamento/Comentário 

Artigo 25.º, n.º 1 

... e as ocorrências arqueológicas 

identificadas pelo Código Nacional 

de Sítio e sua área de proteção, e 

estão ... 

Artigo 25.º, n.º 1 

... e as ocorrências arqueológicas 

que figuram na Carta Arqueológica, 

identificadas pelo Código Nacional 

de Sítio, e estão ... 

As áreas arqueológicas onde existe, 

ou com fundamento se presume a 

existência de património arqueológico 

não classificado (sem servidão 

administrativa e sem área de proteção 

envolvente) figura na Carta 

Arqueológica que integra os elementos 

complementares do Plano.  

Os processos de licenciamento ou 

comunicação prévia de operações 

urbanísticas ou de loteamento que 

incidem em áreas arqueológicas, 

devem observar as medidas 

cautelares que se baseiam nas 

ocorrências patrimoniais, tal como se 

encontram definidas na legislação 

aplicável, preventivas e/ou mitigadoras 

de impactes negativos sobre o 

património arqueológico. 

Artigo 26.º: 

bens culturais de interesse 

Artigo 26.º 

bens culturais classificados. 

A patrimonialização dos bens culturais 

assenta nos procedimentos 

classificatórios e nos âmbitos (nacional 

ou municipal) e categorias de 

classificação (monumento, conjunto, 

sítio) tal como se encontram definidos 



 

Direção Regional de Cultura do Algarve 
Rua Professor António Pinheiro e Rosa, n.º 1, 8005-546 FARO 

TEL 289 896 070  FAX 289 896 071  EMAIL geral@cultalg.pt  www.cultalg.pt 

na legislação aplicável, mais 

concretamente no Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de outubro, que 

estabelece o procedimento de 

classificação dos bens imóveis de 

interesse cultural, bem como o regime 

das zonas de protecção e do plano de 

pormenor de salvaguarda. 

 

 

8. Proposta de tomada de decisão 

Face ao exposto, em representação da DRCAlg e no uso das competências que para este 

efeito me são delegadas pela Diretora Regional, emito parecer favorável à aprovação do 

Plano, preconizando-se a introdução das alterações acima referidas nos pontos 7.2., 7.3. 

e 7.5. 





                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 

Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Rua do Alportel , 104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 
grfar@infraestruturasdeportugal.pt 
 
 
Largo da Estação nº 17 – Apartado 497 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
  

 Exmº (a) Senhor (a) 

CCDR- Algarve- Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve 

Praça da Liberdade, 2 

8000-164 FARO  

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA 

S05126-201912-
ORD 

 17-12-2019 008-2331155  
2608019 

007 
2020-01-15 

 
Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

2.ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva de acompanhamento à 
Revisão do PDM de Silves  

 

 

1. ENQUADRAMENTO: 

Através da comunicação, remetida por via eletrónica, com a ref.ª S05126-201912-ORD, no 

dia 17-12-2019, convocou a IP para a segunda reunião da Comissão Consultiva da revisão do 

PDM de Silves. PROC:DSGT/PDM/2006/82043. 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

2. REDE RODOVIÁRIA 

Considerando as infraestruturas rodoferroviárias sob responsabilidade da I.P., esclarece-

se que a área abrangida pelo Plano é servida por rede rodoviária e rede ferroviária. 

Neste contexto, importa salientar que as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) 

deverão respeitar a identificação, hierarquização e nomeação exposta no Plano 

Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela 

Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, no âmbito 

do qual a RRN é constituída pela Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais-IP) e 

pela Rede Nacional Complementar (Itinerários Complementares-IC e Estradas Nacionais 

-EN).  

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais”, as quais, de 
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2.8

acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as 

comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e 

complementar à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao Decreto-Lei. 

Para além das estradas acima referidas, há ainda a referir as estradas não incluídas no 

PRN, “Estradas Nacionais Desclassificadas”, as quais se manterão sob jurisdição da 

IP até integração na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação 

dominial entre a IP e a Câmara Municipal. 

Esta distinção, entre as estradas que se encontram desclassificadas pelo PRN mas que 

se mantêm sob jurisdição da I.P., SA e as desclassificadas que já se encontram 

entregues ao respetivo município, deve ser explícita nos elementos constantes do 

presente plano. 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que aprova o 

novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 

26 de julho de 2015, cujo âmbito de aplicação se estende também às estradas regionais 

(ER) e às estradas nacionais (EN) desclassificadas, ainda não entregues aos municípios. 

O novo Estatuto revoga, para além da Lei n.º 2037, de 19 de Agosto de 1949 (anterior 

Estatuto), os diplomas mencionados no artigo 5.º da Lei n.º 34/2015.  

Como tal, a revisão do PDM de Silves deverá respeitar as novas disposições legais em 

matéria de proteção da rede rodoviária, sendo de salientar que o novo EERRN (artigo 

43º) atribui à IP, enquanto Administração Rodoviária, poderes de autoridade pública na 

área de jurisdição rodoviária, isto é, a área abrangida pelos bens do domínio público 

rodoviário do Estado, cuja composição abrange as estradas a que se aplica o EERRN, 

bem como as zonas de servidão rodoviária e a designada zona de respeito (cf. definição 

no artigo 3º, vv)). 

 

3. REDE FERROVIÁRIA 

Relativamente à rede ferroviária, salienta-se que devem ser tidos em conta os seguintes 

diplomas legais que regulam a mesma rede. Em primeiro lugar, o regime de proteção da rede 

ferroviária, definido pelo Decreto-Lei n.º 276/2003 de 4 de Novembro, que aprova o domínio 

público ferroviário. De seguida, o Decreto-Lei n.º 568/1999, de 23 de Dezembro, que aprova o 
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3.8

regulamento de passagens de nível. 
 

4. INFRAESTRUTURAS SOB JURISDIÇÃO DA IP NA ÁREA DE INCIDÊNCIA DO PLANO 

A área do município de Silves é atravessada pela Linha do Sul e pela Linha do Algarve 

da rede Ferroviária, sob gestão da IP. 

O parecer remetido para a 1ª Reunião Plenária continha alguns lapsos que procurámos 

concertar com o IMT. 

De acordo com o PRN, a Rede Rodoviária Nacional, no concelho de Silves é constituída 

por: 

a. Rede Nacional Fundamental: 

i. IP1/A2 (PRN/RNA), sob jurisdição da Concessão da Brisa 

 

b. Rede Nacional Complementar 

ii. IC4/A22 (PRN/RNA), sob a jurisdição da Concessão Algarve; 

iii. IC1, (entre o limite norte do Concelho de Silves e São Bartolomeu de 

Messines X ER124) sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A.; 

iv. IC1, (entre São Bartolomeu de Messines e o limite de Concelho 

Silves/Albufeira)  sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. e 

subconcessão Algarve Litoral; 

v. EN124-1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e 

subconcessão Algarve Litoral; 

c. Estradas Regionais 

vi. ER 124, (entre o limite poente do Concelho Silves/Portimão e o X com a 

EN124-1 (Ponte sobre o Rio Arade em Silves)) sob a jurisdição da 

Infraestruturas de Portugal, S.A e subconcessão Algarve Litoral 

vii. ER 124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A.(entre o X 

com a EN124-1 (Ponte sobre o Rio Arade em Silves) e o limite nascente 
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4.8

do Concelho Silves/Loulé); 

viii. ER 125, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e 

subconcessão Algarve Litoral; 

 

• Estradas Nacionais Desclassificadas 

Verifica-se ainda que no concelho do Silves existem alguns troços de estrada, 

não incluídas no PRN (desclassificadas), que ainda se encontram sob jurisdição 

da Infraestruturas de Portugal, S.A, pelo que deverão as mesmas ser 

devidamente identificadas nos elementos do PDM, nomeadamente:  

ix. EN 124-3, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (acesso á 

barragem do Arade); 

x. Um troço da EN 270, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A 

(X com a ER124 e LC Silves/Albufeira); 

xi. EN124-1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (antiga 

EN124-1 entre a ligação á estação de Silves e o limite de Concelho 

Silves/Lagoa); 

xii. EN124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (entre a saída 

nascente de São Bartolomeu de Messines e a rotunda do nó da A2. 

As zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade, aplicáveis às tipologias 

rodoviárias atrás mencionadas, estão definidas nos artigos 32.º e 33.º, respetivamente, 

do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) anexo à Lei n.º 34/2015 

de 27 de abril.  

Para além destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 

42º do EERRN, as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos 

termos em que se encontra definida no artigo 43º, estão sujeitas a parecer prévio 

vinculativo da administração rodoviária, nas condições requeridas pelo mesmo. 
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5.8

Considera-se que a hierarquia atrás descrita deverá estar refletida nos documentos da 

Revisão do PDM, nomeadamente, nas Plantas de Condicionantes, da Rede Viária, bem 

como em qualquer componente escrita que lhe faça referência.  

Ainda se reforça que todas as restantes vias presentes na área sujeita a plano, não 

classificadas em sede de PRN2000, e transferidas para a autarquia, pertencem ao 

património viário municipal. 

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade desta empresa, 

o EERRN, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, regula a proteção das estradas 

nacionais e regionais constantes do Plano Rodoviário Nacional (2000) e respetivas faixas 

envolventes, fixando, também, as condições de segurança e circulação dos seus 

utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração 

e conservação, bem como das estradas nacionais desclassificadas, isto é, não 

classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição da IP, e das ligações à rede rodoviária 

nacional, em exploração à data da entrada em vigor do Estatuto.  

O plano deverá respeitar este normativo. 

 

5. ANÁLISE DOS ELEMENTOS APRESENTADOS  

Como nota prévia, refere-se que a espacialização da estratégia de desenvolvimento 

municipal proposta no PDM, nomeadamente na planta de ordenamento, não deve 

comprometer o nível de serviço e função inerente às estradas da rede viária sob jurisdição 

da I.P., nem o cumprimento dos requisitos legais em matéria de ruído, desaconselhando-se 

veementemente a proposição de áreas residenciais ou equipamentos de utilização coletiva 

em faixas adjacentes às estradas da RRN.  

Deve igualmente ter-se em consideração que as propostas de qualificação funcional do solo 

urbano devem assegurar-se de que a articulação das futuras acessibilidades às estradas da 

rede rodoviária nacional seja sustentada na captação e ligação aos nós e intersecções 

previamente existentes, atendendo que as propostas de acessibilidades diretas constituem, 

regra geral, pontos de conflito que comprometem o nível de serviço das vias e condicionam a 

fluidez do tráfego, bem como a segurança da circulação. 
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6.8

Considera-se de referir o seguinte: 

• Na Planta de Condicionantes: 

o Relativamente às vias com designação EN124-1, não é feita a distinção 

entre as estradas V e Xi referidas no ponto 4. Sugere-se que a legenda 

contemple uma simbologia própria para as Estradas Nacionais 

desclassificadas, tendo em conta que não integram a rede nacional 

classificada; 

o Relativamente ao troço da EN270 desclassificada, referida em X do ponto 

4, é utilizada a designação de EM 270, o que não se afigura correto dado 

ainda não ter sido efetuada a transferência deste troço para o Município;  

• No Regulamento (Volume 11) – Embora no artigo 9º sejam identificadas 

servidões da Rede Ferroviária, da Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 

e Estradas Nacionais Desclassificadas apenas é feita referência ao 

enquadramento normativo destas últimas no artigo 106º. Sugere-se a criação de 

um artigo que defina as Servidões e Restrições de Utilidade Pública associadas à 

rede rodoviária e ferroviária. 

• Na proposta de plano - Volume 7: 

o Páginas 6, 8 e 27 – Por razões de coerência das diversas peças do plano, 

sugere-se a alteração da designação de EN264 para EM264, dado tratar-

se de uma estrada que já sofreu mutação dominial para a autarquia e tal 

como é utilizada na cartografia; 

 

6. AMBIENTE SONORO  

6.1 DOMÍNIO RODOVIÁRIO 

Em termos de ambiente sonoro rodoviário, as preocupações da Infraestruturas de 

Portugal prendem-se sobretudo com a realização de operações urbanísticas na 

envolvente das vias sob sua jurisdição que conduzam ao aparecimento de novos 

recetores sensíveis em zonas onde se verificam situações de incumprimento do 

Regulamento Geral de Ruído. 
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7.8

No caso concreto do concelho de Silves considera-se que esta questão está 

devidamente salvaguardada através das disposições do artigo 43º - Zonamento Acústico 

- do Regulamento do PDM, o qual remete para o promotor urbanístico a responsabilidade 

de demonstrar o cumprimento da legislação em vigor e a adoção de medidas de 

minimização de ruído nas situações de incumprimento. Este artigo salvaguarda ainda a 

necessidade de realização de um estudo, o qual será objeto de parecer prévio por parte 

da IP, nas situações em que as intervenções a realizar incidam na área de jurisdição 

desta empresa. 

6.2 DOMÍNIO FERROVIÁRIO 

Em termos de ambiente sonoro ferroviário, tendo em conta o disposto nos números 3 e 4 

do artigo 43.º da proposta de Regulamento do PDM de Silves em revisão, considera-se 

plenamente salvaguardada a capacidade de exploração da Linha do Sul e da Linha do 

Algarve pelo que, do ponto de vista do ruído ferroviário, não se afigura necessário 

acrescentar mais comentários. 

 

7. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ÂMBITO E RELATÓRIO AMBIENTAL (NOV. 2019) 

No âmbito do procedimento de AAE, no que respeita à representação da IP, SA, importa 

referir que o entendimento desta empresa tem sido o de que a pertinência do seu 

contributo decorre da sua qualidade como “entidade representativa de interesse a 

ponderar” (ERIP), ou seja, como entidade com competências específicas no sector 

rodoferroviário, e não propriamente nas componentes ambientais (como ar, água, clima, 

biodiversidade, solo e subsolo), as quais correspondem, de uma forma geral, aos 

critérios que permitem qualificar um plano como suscetível de ter efeitos significativos no 

ambiente e, portanto, como sujeito a um procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). 

Mesmo na perspetiva de que as vias rodoferroviárias podem acarretar riscos e/ou danos 

ambientais (como é o caso do ruído enquanto fator gerador de poluição) é a Proposta de 

Plano, em última instância, que à IP, SA caberá avaliar (sendo que a defesa, em geral, 
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8.8

contra as fontes de poluição sonora – para utilizar o mesmo exemplo - competirá a outras 

entidades). 

Não obstante, numa lógica de colaboração ativa para a melhoria do processo, no que 

respeita ao Quadro de Referência Estratégica (QRE), no qual se identificam as macro 

orientações de política nacional e internacional, bem como os objetivos de longo prazo 

estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade, verifica-se que foi 

contemplado o PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL (PRN2000) como um dos 

instrumentos estratégicos relevantes na análise do presente PDM, opção que merece a 

nossa concordância, atento o fato de se estar perante um plano sectorial, possível 

territorializar, à escala adequada, as propostas do Plano com incidência no concelho de 

Silves. 

Apreciação fundamentada na relevância que a temática da mobilidade e acessibilidades 

apresenta ao nível dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD), em particular no que 

respeita ao FCD2-Estruturação e Qualificação do Território. 

Em complemento salvaguarda-se que todas as referências à rede rodoferroviária 

deverão estar em sintonia com os restantes elementos apresentados. 

Em conclusão do exposto, emite-se parecer favorável à Proposta de Plano da Revisão do PDM 

de Silves, devendo as recomendações apresentadas no presente parecer ser consideradas no 

documento final. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Gestor Regional, 

 

 

 

Luís Pinelo 

(Ao abrigo da Decisão DRP/01/2019) 
 (CAA/) 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 

Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

 

 

 

 

 

TURISMO DE PORTUGAL, I.P. 
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Informação de Serviço n.º 2020.I.604 [DVO/DEOT/ML] 

 

Assunto: Revisão do PDM de Silves – Proposta de Plano (14.01.9/265) 

__________________________________________________________________ 

 

Visto. Concordo. 

 

Emite-se parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Silves, condicionado à 

retificação dos aspetos de compatibilidade com Instrumentos de Gestão Territorial 

existentes (PROT Algarve), bem como ao cumprimento de normas legais e 

regulamentares aplicáveis, devidamente identificados no ponto VII do parecer técnico 

que antecede. 

 

Alerta-se, ainda, para os demais aspetos identificados, relativos a questões de 

discordância técnica, bem como à necessidade de reforçar os requisitos de 

sustentabilidade, em particular no que toca ao uso turístico.  

 

Comunique-se à CCDR Algarve, e dê-se conhecimento à Câmara Municipal de Silves. 

Leonor Picão  

 
 
 
Diretora Coordenadora  
 
(por subdelegação de competências) 
 
15.01.2020 
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Informação de Serviço n.º INT/2020/604 [DVO/DEOT/ML] 
Assunto: Revisão do PDM de Silves – Proposta de Plano (14.01.9/265)  
 
__________________________________________________________________ 
 
Visto. Concordo. 

 
A Informação que antecede analisa a proposta final da revisão do PDM de Silves, e é emitida 
no seguimento de convocatória da CCDR Algarve para a reunião da Comissão Consultiva, 
agendada para o próximo dia 15 de janeiro. 
 
Concordando com a análise e apreciação efetuadas, verifica-se que a proposta de Plano 

encontra-se bem elaborada e está globalmente em sintonia com os respetivos objetivos de 
desenvolvimento turístico, encontrando-se genericamente em linha com a Estratégia para o 
Turismo 2027 (ET27), sublinhando-se neste ponto a necessidade de reforçar os requisitos de 
sustentabilidade na instalação de empreendimentos turísticos.  
 
A Informação de serviço identifica, contudo, alguns aspetos relativos ao cumprimento de 
normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como de compatibilidade com o PROT 

Algarve, e ainda de discordância técnica. 
 
Assim, proponho a emissão de parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Silves, 
condicionado à retificação dos aspetos de compatibilidade com Instrumentos de Gestão 
Territorial existentes, in casu o PROT Algarve, bem como ao cumprimento de normas legais e 
regulamentares aplicáveis, devidamente identificados no ponto VII da Informação de serviço. 
 

Alerta-se, ainda, para os demais aspetos identificados, relativos a questões de discordância 

técnica. 
 
À consideração superior, com proposta de comunicação à CCDR Algarve, e conhecimento à 
Câmara Municipal de Silves. 
 

A Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 
 

 
Fernanda Praça 

(15.01.2020) 
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Informação de Serviço n.º INT/2020/604 [DVO/DEOT/ML] 
14/01/2020 
Assunto: Revisão do PDM de Silves – Proposta de Plano (14.01.9/265)  
 
 
 
A presente informação refere-se aos elementos apresentados pela Câmara Municipal de Silves (CMS) 
que acompanham a convocatória da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR Algarve) para a segunda e última reunião da Comissão Consultiva (CC) da Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Silves (PDMS), agendada para o próximo dia 16 de janeiro. 
 
A convocatória e o link para os elementos do Plano foram enviados através dos emails da CCDR 
Algarve correspondentes à entrada n.º ENT/2019/27226, de 10 de dezembro, e n.º 
ENT/2019/27930, de 19 de dezembro, destes serviços, considerando ainda a adenda correspondente 
à entrada n.º ENT/2020/886, de 10 de janeiro (email da CCDR Algarve de 9 de janeiro).  
 
 
I – ANTECEDENTES 
 
O Plano Diretor Municipal de Silves (PDMS), ratificado pela RCM n.º 161/95 publicada no DR n.º 279, 
Série I-B, de 95.12.04, alterado pela Declaração n.º 166/2005, de 2005.08.02, Declaração n.º 
10/2008, de 2008.01.08, Declaração n.º 106/2008, de 2008.03.14, alterado por adaptação pela 
Deliberação n.º 887/2008, de 2008.03.26, e alterado pelo Aviso n.º 26109/2008 e Aviso n.º 
9330/2017, de 2017.08.14, e ainda retificado pelos Avisos n.º 1879/2008 e n.º 1880/2008 de 
2008.01.23, pela Declaração n.º 222/2008, pela Retificação n.º 1684/2008, pelo Aviso n.º 
21662/2008 e pela Declaração de Retificação n.º 786/2009, encontra-se numa 2ª fase do 
procedimento de revisão, por deliberação da CMS de 23 de setembro de 2015, nomeadamente 
integrando o Turismo de Portugal, IP. (TP) a respetiva CC nos termos do Aviso (extrato) n.º 
15128/2016, de 2 de dezembro. 
 
O TP acompanhou a 1ª fase do procedimento de revisão do PDMS, através da Comissão de 
Acompanhamento constituída na sequência da deliberação camarária de agosto de 2005, tendo 
emitido, nesse âmbito, as informações n.º DQO/DOT/2012.I.877, de 27 de janeiro, n.º 
INT/2013/1597, de 11 de fevereiro, e n.º INT/2013/6267, de 1 de julho, todas de teor favorável 
condicionado, a última das quais constante no respetivo parecer final. 
 
Na atual 2ª fase do procedimento de revisão do PDMS o TP pronunciou-se sobre a proposta preliminar 
de Plano, através da Informação de Serviço n.º INT/2018/10685 [DVO/DEOT/ML], de 1 de outubro, 
de teor favorável condicionado, consubstanciado a posição destes serviços na 1ª Reunião Plenária 
da Comissão Consultiva de acompanhamento da Revisão do PDMS, realizada a 2 de outubro de 2018. 
 
 
II - PROPOSTA DE PLANO  
 
O Plano é constituído por 19 volumes, dos quais os primeiros 7 Correspondem à fase de 
caracterização e diagnóstico.  
O volume XI corresponde ao regulamento. 
Os volumes XII a XIV são relativos à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 
Os volumes XV a XIX correspondem a anexos, incluindo “metodologias e dados estatísticos” e 
“relatório de ruído”. 
 
 
Na ótica do turismo destaca-se de entre os objetivos da presente revisão a promoção de 
competitividade (concretizar um modelo de desenvolvimento e políticas que valorizem e potenciem 
o concelho de Silves no contexto regional, nacional e internacional), a inovação (dinâmica e pró-
atividade do plano), o incentivo da qualificação e diversificação da base económica e a promoção da 
sustentabilidade (incluindo o turismo acessível). 
 



 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 

 

  
                  

                                                                                                                                                                                                                                          Pág. 2/9 
           Turismo de Portugal, IP 

Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

 
 

O PDMS estabelece “limites ao regime de uso do solo”, aplicáveis sem prejuízo do disposto nos 
regimes jurídicos das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública, que incluem, 
conforme já estabelecido na anterior versão do Plano, nomeadamente: Suscetibilidade a Fenómenos 
Perigosos; Proteção de Bens Culturais; Proteção de Recursos Naturais (não são admitidos novas 
extrações de água subterrânea, a faixa de proteção do litoral passa a englobar disposições para o 
litoral arenoso equivalentes às das zonas ameaçadas pelas cheias, referência às Sub-regiões 
homogéneas do PROF do Algarve e a áreas ocupadas pela espécie Linária Algarviana); Execução de 
infraestruturas; e Saúde Pública. 
 
O PDMS prevê a salvaguarda das condições ambientais envolventes aos empreendimentos turísticos 
(nomeadamente acautelando afastamento mínimos em relação a exploração de recursos energéticos 
e geológicos e em relação a pecuárias) e prevê um mecanismo de descriminação positiva em solo 
urbano e em aglomerados rurais, ao nível de capacidade edificatória ou de taxas urbanísticas, que 
beneficia, nomeadamente, todas as tipologias de empreendimentos turísticos à exceção de 
apartamentos turísticos e que promove a adoção de medidas de eficiência energética e a redução da 
edificação dispersa. Salienta-se que no âmbito dos mecanismos de execução do PDMS se admite a 
transferência de créditos de edificabilidade em operações urbanísticas que, nomeadamente, reforcem 
a oferta de alojamento turístico. 
 
O Plano salvaguarda as preexistências e estipula o prazo de 8 anos, a partir da vigência do PDMS, 
para a conclusão das operações urbanísticas licenciadas, autorizadas, admitidas, aprovadas ou 
viabilizadas pela entidade competente, sob pena de ser declarada a sua caducidade. 
 
Em Solo Urbano o Plano admite turismo, pressupondo a admissão da totalidade das tipologias de 
empreendimentos turísticos e das instalações de recreio e lazer, em consonância com o PROT do 
Algarve, nas categorias com maior representatividade do solo urbano, nomeadamente nos Espaços 
Centrais, Espaços Habitacionais unifamiliares e plurifamiliares, Área de Comércio e Serviços dos 
Espaços de Atividades Económicas, Espaços de Uso Especial Turísticos e Espaços Urbanos de Baixa 
Densidade (neste último caso limitado às tipologias TER1, TH2, Hotel, Pousada e PCC3). 
 
O PDMS prevê a aplicação aos empreendimentos turísticos, em solo urbano, dos parâmetros 
referentes à subcategoria espaço de uso especial turismo (beneficiando a edificabilidade dos 
estabelecimentos hoteleiros relativamente aos aldeamentos turísticos) e à categoria de espaço de 
ocupação turística no caso dos parques de campismo e caravanismo. 
A instalação de parques de campismo e de caravanismo, bem como áreas de serviço de 
autocaravanas, é admitida em todo o território municipal integrado em solo urbano, exceto nos 
espaços verdes, espaços de atividade económica e nos espaços de uso especial de equipamentos e 
infraestruturas. 
 
No Solo Rústico é admitido o seguinte uso turístico: 
 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RÚSTICO ATIVIDADE TURÍSTICA ADMITIDA 

Espaço Agrícola TH; TER; PCC;  
Espaço Florestal TH; TER; PCC; Instalações de recreio e lazer 
Espaços Naturais e Paisagísticos: de Proteção Agroturismo; Instalações de recreio e lazer 
Espaços Naturais e Paisagísticos: de Valor Ecológico Instalações de recreio e lazer 
Espaços Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos - 
Espaços de Ocupação Turística (EOT) PCC e Áreas de Serviço de Autocaravanas 
Espaços de Equipamentos, Infraestruturas e outras 
Estruturas e Ocupações 

- 

Aglomerados Rurais TH; TER; HO; PO; PCC; Instalações de recreio e 
lazer 

  
A instalação de parques de campismo e de caravanismo e de áreas de serviço de autocaravanas (que 
não se encontram previstos no PROT Algarve) é admitida fora da faixa costeira em quase todas as 
categorias de solo rústico (na faixa costeira apenas se admite a conservação e ampliação de parques 
                                                           
1 Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural 
2 Empreendimentos de Turismo de Habitação 
3 Parques de Campismo e de Caravanismo 
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de campismo e de caravanismo existentes) exigindo-se, na atual versão do Plano, que a propriedade 
tenha a dimensão mínima de 5ha e vindo clarificar que se pretende admitir em EOT apenas esta 
tipologia de empreendimento turístico. 
 
Importa salientar que a versão em análise da Revisão do PDMS, em relação à versão anteriormente 
analisada, vem admitir as atividades de recreio e lazer nos Espaços Naturais de Proteção e nos 
Aglomerados Rurais e admitir nos Espaços Naturais de Proteção a implementação de 
empreendimentos de agroturismo e nos Aglomerados Rurais a implementação de Hotéis e Pousadas. 
 
O PDMS prevê, em conformidade com o PROT Algarve, a localização, sem zonamento prévio, de 
Investimentos Estruturantes, nomeadamente os Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT), os 
Núcleos de Desenvolvimento Económico (NDE) e os Estabelecimentos Hoteleiros Isolados (EHI) do 
PROT Algarve, cujo regime de edificabilidade se sobrepõe ao regime de edificabilidade de cada 
categoria e subcategoria de espaço do solo rústico. São estabelecidos critérios de sustentabilidade 
para a implementação de campos de golfe. 
 
Os golfes existentes no concelho foram enquadrados na qualificação “Espaços de Equipamentos, 
Infraestruturas e outras Estruturas e Ocupações” do solo rústico que, no entanto, apenas refere 
equipamentos de utilização coletiva de várias valências entre as quais o desporto. 
 
São propostas 9 UOPG abrangendo 8 perímetros urbanos e uma área industrial destacando-se a 
UOPG 3 de Armação de Pêra e a UOPG 7 de Silves, por integrarem nos seus objetivos a qualificação 
da oferta turística. 
 
O PDMS mantém em vigor o Plano de Pormenor da Praia Grande (PPPG) (Aviso n.º 1119/2008, de 
11 de janeiro), PP do NDT da Quinta do Pateiro (PPNDTQP) (Aviso n.º 4879/2008, de 22 de fevereiro), 
Plano de Urbanização do NDT da Atalaia (PUNDTA) (Aviso n.º 3257/2008, de 11 de fevereiro), Plano 
de Urbanização do Morgado da Lameira (PUML) (Regulamento n.º 117/2010, de 23 de fevereiro) e 
Plano de Urbanização do NDT da Quinta do Paço (PUNDTQP) (Aviso n.º 3591/2008, de 13 de 
fevereiro) e propõe a revogação do Plano de Urbanização do NDT de Vila Fria (PUNDTVF) (Aviso n.º 
1118/2008 , de 11 de janeiro), já parcialmente implementado (empreendimento com projeto de 
arquitetura e com um Pedido de Informação Prévia de loteamento apreciados favoravelmente por 
estes serviços, com campos de golfe em funcionamento).  
 
 
 
III – APRECIAÇÃO GLOBAL 
 
Cumpre salientar, do ponto de vista do turismo, o seguinte: 
 

1. A proposta de Plano encontra-se bem elaborada e está globalmente em sintonia com os 
respetivos objetivos de desenvolvimento turístico, conformando-se com a Estratégia para o 
Turismo 2027 (ET27), aprovada pela RCM n.º 134/2017, de 27 de setembro, em termos de 
desafios globais de coesão, contribuição para a redução da sazonalidade, critérios de 
sustentabilidade na instalação de campos de golfe e ações de promoção da regeneração 
urbana e qualificação do espaço público e do património que se enquadram globalmente no 
eixo estratégico “Valorizar o território e as comunidades” da ET27, contudo, as metas de 
sustentabilidade da Estratégia do Turismo, referidas na ET27, deverão ser exigidas para a 
totalidade dos empreendimentos turísticos a implementar em solo rústico e solo urbano, sem 
prejuízo das exigências que nesta matéria já são acauteladas nos critérios de qualificação 
dos NDT.  

2. De acordo com o SIGTUR (Sistema de Informação Geográfica do Turismo de Portugal 
https://sigtur.turismodeportugal.pt/ ) no concelho de Silves existem 14 empreendimentos 
turísticos com um total de 3.585 camas/utentes. Destes empreendimentos turísticos 
existentes 5 localizam-se em solo urbano (2 hotéis, um aldeamento turístico, um 
apartamentos turísticos e um hotel rural), 8 estão em solo rústico em categorias cujo o uso 
é compatível (5 TER e 3 PCC), e um empreendimento de tipologia hotel está em Espaço 
Agrícola em zona de risco de inundação onde não é admitida edificabilidade.  No que se refere 
a empreendimentos relativamente aos quais estes serviços emitiram apreciação favorável 
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sobre projeto de arquitetura (12, com um total de 2.214 camas) verifica-se que metade 
estão em solo urbano, prevêem-se dois hotéis rurais em Espaço Agrícola (uso compatível), 
estando os restantes estabelecimentos hoteleiros previstos em espaços agrícolas e espaço 
florestal onde se deverá averiguar a eventual existência de aprovações válidas constitutivas 
de direitos edificatórios visto tratar-se de uma tipologia turística apenas admitida se 
reconduzida a EHI. Salienta-se, por fim, que recentemente estes serviços se pronunciaram 
favoravelmente sobre o PIP de um loteamento para a implantação de um aldeamento 
turístico em área do PU do NDT de Vila Fria, que o PDMS pretende revogar, verificando-se 
que a área do mesmo é qualificada como Espaço Agrícola. 
Ilustra-se a oferta turística (excluindo estabelecimentos de alojamento local, campos de golfe 
e estabelecimentos de animação turística), no concelho de Silves, na seguinte figura obtida 
no SIGTUR: 
 
Oferta Turística do Concelho de Silves 

 
(Fonte: SIGTUR Turismo de Portugal – 14.01.2020) 
 
Legenda 

Empreendimentos Turísticos existentes Loteamentos apreciados favoravelmente TP 

 

 Emp. Turísticos com parecer favorável TP PP apreciados favoravelmente TP 

 

PIP de Emp. Turísticos parecer favorável TP  PU apreciados favoravelmente TP 

 

 

3. A atual proposta corrige alguns aspetos apontados por estes serviços no último parecer 
emitido (informação n.º INT/2018/10685, de 1 de outubro), nomeadamente: estabelece 
critérios ambientais aplicáveis aos campos de golfe, em consonância com o PROT Algarve; 
as instalações de recreio e lazer são consideradas compatíveis com os Espaços Naturais de 
Proteção e os Aglomerados Rurais passam a admitir, respetivamente, empreendimentos de 
agroturismo, e hotéis e pousadas; e é estabelecido um prazo para conclusão das operações 
urbanísticas consideradas pré-existências nos termos do PDMS. 

4. Na atual proposta de plano estes serviços têm discordância técnica das seguintes opções: 

a) O Plano mantem a não admissão de instalações de recreio e lazer nos Espaços 
Agrícolas e a contradição entre as peças do plano quanto à sua admissibilidade nos 
Espaços Florestais (que inclusivamente incluem áreas de reconhecido potencial 
cinegético) o que se considera negativo visto estes equipamentos serem 
potencialmente qualificadoras da oferta turística e contribuírem para o aumento da 
estada dos turistas e usufruto das potencialidades endógenas alternativas ao produto 
sol e mar, entrando em contradição com os objetivos estratégicos do Plano (que 
identificou como produtos turísticos a potenciar no concelho o turismo desportivo e 
o turismo de natureza); 
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b) Considera-se que as áreas de implementação de um NDT (atual Vila Fria e aquando 
da eventual implementação futura de outros NDT) deveriam corresponder a EOT 
(solo rústico), de acordo com os atuais critérios de classificação e qualificação do 
solo constantes no DR n.º 15/2015, de 19 de agosto, atendendo a que não dispõem 
de nível de serviços e equipamentos públicos de um aglomerado urbano e de modo 
a salvaguardar estas áreas de densificação futura. Discorda-se, por conseguinte, 
também, que se admitam apenas PCC nos EOT (regime mais restritivo para turismo 
que as categorias do solo rústico com mais representatividade - Espaço Agrícola e 
Espaço Florestal) e que nos Espaços de Uso Especial de Turismo (solo urbano), no 
qual se propõe a qualificação de parte das áreas edificáveis do PU do NDT de Vila 
Fria e do PU do NDT do Morgado da Lameira não tenham sido transpostos os 
parâmetros urbanísticos principalmente do PU que será revogado (Vila Fria); 

c) O PDMS não acautela a solução do problema, identificado na fase de caracterização, 
relativo à existência, no concelho, de 4 PMOT sem execução (NDT do PROTAL de 
1991) totalizando cerca de 6297 camas (PPPG, PPNDTQP, PUNDTA e PUNDTQP) 
considerando-se que o mecanismo de transição (da versão de 2013) que consistia 
na obrigação dos PMOT em vigor apresentarem, no 4º ano de vigência do PDMS 
revisto, uma execução objetiva de 30% do total das camas previstas com alvará de 
autorização de utilização para fins turísticos, sob pena de ser determinada a sua 
alteração ou revogação, ou disposição equivalente, deveria ser adotado 

d) O plano deveria promover a reabilitação de edificado com interesse patrimonial 
existente em solo urbano e a requalificação de empreendimentos turísticos existentes 
em detrimento da nova edificação, em solo rústico, nomeadamente admitindo no 
primeiro caso a adoção de parâmetros mais favoráveis do que para a nova edificação, 
e no segundo caso a ampliação das construções existentes, licenciadas ou com ato 
administrativo válido à data da entrada em vigor do PDM, desde que esteja em causa 
a garantia de condições necessárias à viabilidade da utilização instalada, e 
contemplando critérios de adequada inserção urbanística e paisagística. 

 
 

IV - CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS: 

A dotação de estacionamento para os empreendimentos turísticos não poderá estar omissa no 
PDMS (que apenas regula esta matéria relativamente aos Parques de Campismo e de 
Caravanismo), por analogia ao conteúdo dos PDM estabelecido no Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)4.  

 

V - COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA DE PLANO COM OS IGT EFICAZES 

1. O PDMS prevê a incorporação de parte do normativo do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
– Burgau / Vilamoura (RCM n.º 33/99, de 27 de abril), do Plano de Ordenamento das Albufeiras 
do Funcho e do Arade (POAFA) (RCM n.º 174/2008, de 21 de novembro), e do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Odelouca (POAO) (RCM n.º 103/2009, de 25 de setembro). 

2. O PDMS conforma-se globalmente com o PROT do Algarve no que se refere à salvaguarda do 
regime da faixa costeira, às tipologias turísticas admitidas em solo rústico e investimentos 
estruturantes e globalmente respeita as suas disposições em termos de parâmetros urbanísticos, 
à exceção do seguinte:  

i. Nos Anexos II e III, em contradição com o articulado do regulamento, são admitidas 
as classificações de Hotel e Pousada em Espaços Agrícolas e em Espaços Florestais 
sem referenciar o necessário enquadramento das mesmas como Estabelecimentos 
Hoteleiros Isolados (EHI), o que contraria as disposições do PROT do Algarve; 

                                                           
4 Aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio 
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ii. Em ampliações de empreendimentos turísticos o PROTAL apenas admite a 
manutenção do número de pisos preexistente (ponto 3.3.5 do Capítulo V). 

 
 
VI - APRECIAÇÃO DOCUMENTAL 
 
Analisando concretamente os elementos do Plano, cumpre referir, do ponto de vista do turismo, o 
seguinte: 
 

1. Estudos de Caracterização e Diagnóstico 

O Capítulo IV.2.6.2, referente à procura turística, e o Capítulo IV.2.6.3, referente à oferta 
turística, ambos do Volume V, foram retificados dando global satisfação aos reparos da anterior 
informação destes serviços (destacando-se que a oferta de alojamento existente passou a 
basear-se nos dados do SIGTUR https://sigtur.turismodeportugal.pt/), tendo igualmente sido 
realçados os aspetos de conformidade da estratégia de desenvolvimento turístico adotada no 
PDMS com a ET27. 

 
2. Regulamento 

 
a) Art.º 49.º Considera-se que, de acordo com as metas de sustentabilidade ambiental da ET27, 

deverão ser exigidas em todas as tipologias de empreendimentos turísticos, a implementar 
em solo rústico ou solo urbano, sem prejuízo das exigências que nesta matéria já são 
acauteladas nos critérios de qualificação dos NDT, os seguintes requisitos ambientais: 

 Concentração da edificação e das áreas impermeabilizadas; 

 Minimização das áreas impermeabilizadas recorrendo a materiais permeáveis ou 
semipermeáveis nos espaços exteriores, incluindo zonas viárias e pedonais; 

 Soluções arquitetónicas adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da 
identidade regional, com adequada inserção na morfologia do terreno; 

 Soluções paisagísticas valorizadoras do património natural do local e da envolvente, 
recorrendo a espécies autóctones ou outras adaptadas às condições edafoclimáticas 
do local, e com maior capacidade de captura de carbono; 

 Eficiência hídrica: tratamento e reutilização de águas residuais e pluviais, de acordo 
com critérios do PNUEA e respetivos instrumentos operativos; 

 Eficiência energética: adoção de meios de transporte “amigos do ambiente” e de 
medidas mitigadoras dos consumos nos espaços exteriores e nos edifícios, incluindo 
a sua orientação e exposição solar, e a utilização de fontes de energia renovável; 

 Tratamento de resíduos: adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem 
de resíduos sólidos, de preferência com recurso a soluções regionais. 

b) Art.º 50.º Considera-se que se deveria admitir, nas preexistências afetas ao uso turístico, a 
possibilidade de ampliação das construções existentes, licenciadas ou com ato administrativo 
válido à data da entrada em vigor do PDM, com prevalência sobre a desconformidade 
instituída pela revisão do plano, desde que esteja em causa a garantia de condições 
necessárias à viabilidade da utilização instalada, e contemplando critérios de adequada 
inserção urbanística e paisagística. 

c) Art.º 51.º Sugere-se que seja estabelecido que a altura máxima da fachada na edificação em 
vertente seja verificada a partir da cota mais baixa da implantação da construção no terreno 
(e não da cota de soleira), sempre que o declive do terreno proporcione a construção em 
cave com frente livre, sobretudo em zonas de grande visibilidade, de modo a evitar 
volumetrias dissonantes. 

d) Art.º 56.º n.º 1 n.º 3 Considera-se que a dotação de estacionamento público não deverá ser 
aplicada a Empreendimentos Turísticos atendendo a que o estacionamento privado dos 
empreendimentos procura já dar resposta às respetivas necessidades de procura, podendo 
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ser utilizado por todos os seus utentes (incluindo os utentes dos respetivos equipamentos e 
serviços) e não deverá ser exigido nas operações de loteamento em solo rústico destinadas 
à concretização de empreendimentos turísticos por implicar encargos para o município com 
a sua manutenção, sem concorrer para a qualificação da oferta. Considera-se, assim, que 
em alternativa à exigência de estacionamento público, se exija maior dotação de 
estacionamento privativo ou permitir a opção, mesmo em solo urbano (de modo a evitar 
situações de desqualificação urbanística), de ser atribuída uma compensação ao município. 

e) Art.º 56.º n.º 2 Deverá estabelecer-se uma dotação mínima de estacionamento para 
empreendimentos turísticos (aconselha-se a consulta ao documento “Guia Orientador para a 
Abordagem ao Setor do Turismo na Revisão de PDM”, elaborado por este Instituto, disponível 
em http://www.turismodeportugal.pt (Desenvolvimento e Apoio às Empresas > Planear e 
Iniciar > Ordenamento Turístico > O Turismo nos IGT) considerando que: 

i. A dotação estabelecida para ‘serviços’ não deverá ser aplicada a empreendimentos 
turísticos pois resulta numa dotação excessiva5; 

ii. A legislação específica (Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, alterada pela Portaria 
n.º 309/2015, de 25 de setembro) não regula a dotação mínima de estacionamento 
para estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais de categorias inferiores a 4* nem 
para as restantes modalidades TER; 

iii. Poderá justificar-se, face à procura turística e características do município, exigir uma 
dotação de estacionamento superior à mínima estabelecida na legislação específica 
para os estabelecimentos hoteleiros e hotéis rurais de 4* e 5*, aldeamentos turísticos 
e apartamentos turísticos.  

f) Art.º 62.º n.º 3 Considera-se que na alínea b) deveria acrescentar-se, como uso compatível, 
as instalações de recreio e lazer (alterando correspondentemente o Anexo II). 

g) Art.º 62.º e art.º 64.º Existe contradição entre o disposto nestes artigos e a admissão de 
exploração de recursos geológicos em Espaços Agrícolas e em Espaços Florestais 
referenciada no n.º 6 do art.º 72.º e no Anexo III. 

h) Art.º 74.º n.º 3 Deverá clarificar-se o alcance pretendido com a presente disposição, 
nomeadamente a que se refere a menção à ‘respetiva categoria e subcategoria de espaço’.  

i) Art.º 75.º n.º 1 e n.º 2 Considerando que os campos de golfe existentes no concelho são 
qualificados nesta categoria de solo, deverá a redação do artigo englobar os campos de golfe 
quer fazendo expressa referência aos mesmos quer mencionando a admissão de 
equipamentos desportivos, mas sem que estejam enquadrados como um dos tipos de 
equipamento de utilização coletiva atendendo a que estes últimos prosseguem fins de 
utilidade pública e a ‘satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos’.  

j) Art.º 90.º n.º 3 A referência na alínea b) a ‘equipamentos de utilização coletiva (públicos 
e/ou privados)’ não engloba a realidade dos equipamentos de animação turística atendendo 
a que estes não se destinam ‘à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos’, de acordo 
com a definição de equipamentos de utilização coletiva constante no DR n.º 5/2019, de 27 
de setembro. Assim, mantem-se omisso o regime de edificabilidade aplicável aos 
equipamentos de animação turística nos Espaços Habitacionais.  

k) Art.º 97.º Acrescentar um novo número que salvaguarde a aplicação, nas áreas 
anteriormente reguladas pelo PU do NDT da Vila Fria, dos parâmetros previstos nesse plano 
que se prevê revogar (que para o efeito deverão ser transpostos), de modo a evitar a 
densificação desta área. 

                                                           
5 Por exemplo, num hotel de 4* com 3.250 m2 de área de construção e 50 unidades de alojamento (UA), a aplicação do 
parâmetro 1 lugar/15 m2 resulta num total de 217 lugares de estacionamento privado, o que significa que a cada UA 
correspondem mais de 4 lugares 
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l) Art.º 102.º Reitera-se que se considera mais adequado limitar à tipologia Estabelecimento 
hoteleiro a compatibilidade admitida do uso turístico com as áreas de comércio e serviços, 
considerando-se que se deveria fazer menção ‘quando preexistente’ nos termos disposto no 
Anexo II. 

 
m) Anexo II 

i. Foi introduzida, na nota 5 da Tabela, a admissão de hotéis e pousadas em Espaços 
Agrícolas e em Espaços Florestais, contudo os art.º 62.º e art.º 64.º, respetivamente, 
não preveem este tipo de empreendimento turístico nas referidas categorias de solo. 
Na realidade, nos termos do PROT do Algarve, os hotéis e pousadas apenas se podem 
localizar no solo rústico enquadrados na figura de Estabelecimentos Hoteleiros 
Isolados (EHI), pelo que se deverá eliminar a referência a hotéis e pousadas nesta 
nota 5 ou esclarecer-se que estas classificações de empreendimentos turísticos se 
têm que enquadrar como EHI, de modo a resolver a contradição entre elementos do 
Plano e garantir a compatibilidade com o PROT do Algarve; 

ii. Deveria admitir-se equipamentos de animação turística de recreio e lazer 
(englobados no uso turismo) nos Espaços Agrícolas e nos Espaços Florestais (neste 
último caso em coerência com o disposto no n.º 3 do art.º 64.º que considera o 
aproveitamento dos recursos cinegéticos e as atividades de recreio e lazer como usos 
dominantes); 

iii. Deverá acrescentar-se na nota 10, referente aos termos de compatibilidade do uso 
turístico com os Espaços Naturais e Paisagísticos, a admissão de agroturismo nos 
Espaços Naturais de Proteção, conforme decorre do n.º 3 do art.º 67.º. 

 
n) Anexo III 

i. Deverá eliminar-se a referência a hotéis e pousadas em Espaços Agrícolas e em 
Espaços Florestais, em conformidade com os usos admitidos nos art.º 62.º e art.º 
64.º, respetivamente, e de modo a haver conformidade com as disposições do PROT 
do Algarve, que estabelece parâmetros específicos para os Estabelecimentos 
Hoteleiros Isolados (EHI) que é a figura na qual se devem enquadrar os hotéis e 
pousadas.   

ii. Em ampliações de empreendimentos turísticos o PROTAL apenas admite a 
manutenção do número de pisos preexistente (ponto 3.3.5 do Capítulo V). 

 
o) Anexo IV 

i. Deveria acrescentar-se, na nota 5, que os parâmetros urbanísticos aplicáveis aos 
estabelecimentos hoteleiros são extensíveis aos hotéis rurais construídos de raiz.  

ii. Na nota 5 encontram-se omissos parâmetros urbanísticos aplicáveis às tipologias 
turísticas TER e TH, que pressupõem a reabilitação de edificações preexistentes, e 
que deverá ser extensível aos estabelecimentos hoteleiros em caso de ampliação de 
construções existentes com interesse patrimonial que se poderia concretizar na 
aplicação, se mais favorável, de uma percentagem máxima de ampliação da 
construção preexistente em alternativa aos parâmetros urbanísticos previstos, de 
modo a privilegiar a reabilitação do património edificado existente em detrimento da 
construção nova. 

iii. Relativamente aos parâmetros urbanísticos dos Espaço de Uso Especial Turismo 
deverá acrescentar-se uma nota que salvaguarde que os mesmos não devem ser 
aplicáveis às áreas anteriormente reguladas pelo PU do NDT da Vila Fria de modo a 
não densificar estas áreas (quase triplica a atual capacidade edificatória). 

 
3. Planta de Ordenamento- Regime de Uso 

 
Na Planta de Ordenamento deverão ser identificados, com grafismo específico, eventuais 
percursos pedonais e cicláveis de fruição turística e ou religiosa consolidados, ou seja, com 
traçado sinalizado e com entidade gestora definida, de modo a serem acautelados em 
intervenções sobre o território. 
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VII – CONCLUSÃO 
 
Face ao exposto, propõe-se, do ponto de vista do turismo, a emissão de parecer favorável 
condicionado, à proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Silves, que deverá ser retificado 
nos aspetos referentes: 

Incumprimento de normas legais e regulamentares: parte IV e alínea e) do ponto 2 da parte VI 
Inconformidade da proposta de plano com IGT: alíneas do ponto 2 da parte V, e alíneas m)i, 
n)i, e n)ii do ponto 2 da parte VI. 

 
Estes serviços têm discordância técnica com as seguintes soluções defendidas pela Câmara 
Municipal: ponto 1 e alíneas do ponto 4 da parte III, e alíneas a), b), c), d), f), i), j), k), l), m)ii, e 
alíneas, o)i, o)ii, e o)iii do ponto 2 e ponto 3 da parte VI desta informação. 
 
O Plano deve ser clarificado corrigindo, nomeadamente, os aspetos identificados nas alíneas g), h), 
m)iii do ponto 2 da parte VI. 
 
Propõe-se a transmissão da presente informação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve e à Câmara Municipal de Silves. 

À consideração superior, 

 

15/01/2020

X
Marta Lazana
arquiteta
Assinado por: MARTA RODRIGUES LAZANA .  
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IM.SGI.014.09 

Exmos. Senhores 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, Nº.2 
8000-164 - FARO 
 

 
Sua Referência Sua Comunicação Nossa Referência Data 

    
 

Assunto: Convocatória para a 2.ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva (CC) de acompanhamento à 

Revisão do PDM de Silves - S05126-201912-ORD #PROC:DSGT/PDM/2006/82043# 

 

Em resposta ao email de 17 Dez. 2019, e atento à ordem de trabalhos proposta para a 2.ª reunião plenária da 

CC do procedimento em causa, comunica-se que: 

 

a)      Aprovação da ata da 1.ª reunião da Comissão Consultiva: Concorda-se. 

 

b)      Proposta de Revisão do PDM: 

Atendendo à pronúncia do município de Loulé na 1.ª reunião da CC, na qual se manifestou nada obstar 

à proposta de plano, sugerindo no entanto  que fosse incorporada referência ao projeto intermunicipal 

do Geoparque, verifica-se que na proposta atualizada e pese embora o assunto não conste na proposta 

de regulamento, planta de ordenamento e de condicionantes, admite-se tratar-se de opção do 

município, até porque se refere a um projeto intermunicipal que é Aspirante a Geoparque Mundial da 

UNESCO, não tendo ainda sido aprovada a candidatura. 

 

Não obstante, o Geoparque é mencionado no Volume X “Conformidade do PDM e sua 

Operacionalização” mais concretamente, no ponto “IX.4.6.1. Programa de Execução” (pg. 108 e 

seguintes), onde o “Geoparque Silves – Loulé” (ao qual acresce agora o município de Albufeira), 

integra-se na identificação dos projetos de desenvolvimento de iniciativa municipal (Património) relativos 

à “Classificação do património Natural”, cuja prioridade assume a categoria “amarela” , definida como 

“(…) as ações que não assumem uma relevância imediata (na conjuntura económica e social atual) 

e/ou cujo plano de financiamento, à luz dos meios disponíveis e face aos instrumentos de financiamento 

existentes são de difícil planeamento e programação, e cuja responsabilidade poderá depender ou não 

diretamente do município como ator privilegiado”. 

 

Em síntese, o Programa de Execução, define as prioridades de ação, ou seja, a programação e 

execução ou operacionalização no terreno da estratégia assumida pelo Plano, “(…)ainda que num 
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quadro indicativo e de relativa flexibilidade pois nessa sede serão fundamentais ajustes permanentes 

em relação a múltiplos fatores que se conjugam e que concorrem para esse fim”.  

 

Refira-se por fim que embora a referência ao Geoparque seja pontual , verifica-se que são abordadas 

outras temáticas que contribuem igualmente para reforçar/consolidar o projeto Geoparque, reforçando e 

explorando tradições e recursos endógenos do território, como por exemplo, a  Atividade Económica 

através da Promoção de Sinergias Locais com a medida “Concertar um modelo de cooperação dos 

produtores de laranja, mel, medronho, vinhos e enchidos”.  

 

Assim, considera-se que estão previstas medidas identificadas no Quadro IX.7.7. do documento em 

causa, “alinhadas” com o âmbito do Projeto Geoparque.  

 

Relatório Ambiental; Delimitação da REN; Delimitação da RAN: Nada a apontar, considerando-se 

que as entidades com competências na matéria melhor se pronunciarão. 

 

c)       Confirmação nominal dos participantes na CC: Heloísa Madeira (Vereadora, membro efetivo), que 

se fará acompanhar pelos vogais suplentes (Jorge Aleixo, Diretor de Departamento de Administração 

do Território, e Jack Alpestana, Chefe Divisão de Planeamento). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019/12/DP/207 

DPAT/DP/JA/IR 
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Luisa.Brazia

De: Luisa.Brazia
Enviado: 17 de janeiro de 2020 10:07
Para: Luisa.Brazia
Assunto: FW: Pré-agendamento da 2.ª CC da revisão do PDM de Silves
Anexos: INFRAESTRUTURAS RNTGN - SILVES.dwg; Carta REN 7010-2018_CCDR Algarve.pdf

Importância: Alta

De: Vítor Fernandes [REN Gasodutos] [mailto:vitor.fernandes@ren.pt]  
Enviada: terça-feira, 7 de janeiro de 2020 16:05 
Para: DSOT - CCDR Algarve 
Cc: André Santos; Manuel Severina 
Assunto: RE: Pré-agendamento da 2.ª CC da revisão do PDM de Silves 
Importância: Alta 
  
Exmos. Senhores, 

  

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves em curso e no seguimento 

da análise realizada aos elementos que nos foram disponibilizados para suporte à apreciação, 

verificamos que, na generalidade, foram observados e implementados os nossos comentários remetidos 

através da nossa carta com a referência REN – 7010/2018 (GA-PJ), datada de 27/09/2018, cuja 

digitalização se anexa.  

Não obstante, verificamos que a Figura IX.2.1 “CONDICIONANTES (PATRIMÓNIO E INFRAESTRUTURAS), 

apesar ter sido alvo do ajuste na simbologia por nós proposto, olvidou a simbologia para as 

infraestruturas da Rede Nacional de Distribuição de eletricidade (RND) e que a parte geográfica não 

diferencia as linhas da RNT (Rede Nacional de Transporte de eletricidade) das linhas da RND. Deste 

modo e por considerarmos essencial que seja promovida a correção desta peça desenhada, anexamos 

ficheiro vetorial (formato ACAD) e georreferenciado (PT-TM06/ETRS89) das infraestruturas da RNT que 

cruzam o concelho de Silves. 

Relativamente a eventuais futuras novas infraestruturas que venham a integrar as concessões da RNT 

e/ou da RNTGN e que venham a ser preconizadas para o concelho de Silves, importará referir que, no 

quadro do sistema de gestão territorial desenhado pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio), a competência dos 

órgãos municipais para, no âmbito dos diferentes instrumentos de planeamento de âmbito local, definir 

o modelo de desenvolvimento do território, incluindo os poderes de decisão sobre a mais adequada 

ocupação do solo em vista do interesse público, reporta-se à definição do interesse público local, não 

se sobrepondo nem afastando as atribuições de outras entidades públicas que prosseguem interesses 

públicos de natureza supra local, em especial os que são identificados em programas periódicos 

públicos avaliados pela administração central, como o são os projetos de infraestruturas de importância 
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nacional ou as decisões sobre a localização de grandes empreendimentos públicos com incidência 

territorial (v. artigo 39.º n.ºs 2 do RJIGT). 

Isto não significa que os interesses públicos nacionais não possam ou não devam estar identificados e 

refletidos no plano municipal, significa tão só que não caberá ao Município definir a forma de os 

concretizar ou prosseguir. Sem prejuízo de o Município poder participar na execução desses programas 

através de mecanismos de descentralização ou de cooperação interadministrativa instituídos por lei ou 

por contrato, situação que, todavia, não se ajusta à execução de projetos de dimensão nacional e de 

extensão linear, designadamente para construção e/ou exploração de infraestruturas como são as de 

transporte de eletricidade em muito alta tensão ou de transporte de gás natural em alta pressão, 

concebidas para satisfação de necessidades gerais e não meramente locais. 

Os Municípios dispõem, no âmbito das competências para a elaboração de planos, de grande margem de 

liberdade na conformação do uso, ocupação e transformação do solo. Contudo, essa margem de 

liberdade – discricionariedade – não é ilimitada, havendo fatores externos ao Município que 

condicionam a atividade de planeamento. 

Toda a infraestrutura da RNT e da RNTGN está funcionalizada ao interesse público de primeira 

grandeza, garantindo a disponibilidade de bens imprescindíveis ao desenvolvimento social e económico 

e à qualidade de vida das pessoas, sendo essencial para a sustentabilidade ao viabilizar o 

aproveitamento da energia de fonte renovável e por essa via contribuindo para o objetivo nacional e 

transeuropeu de redução da dependência energética e de emissões de gases de estufa. 

Com efeito, tendo por base a programação das infraestruturas de transporte de energia elétrica, aos 

Municípios deve caber criar as condições regulamentares de compatibilização dessas mesmas 

infraestruturas com as opções delineadas para o território, em cumprimento do princípio da 

coordenação externa, do princípio da proporcionalidade e do princípio da competência (artigo 24.º do 

Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio). É de manifesto interesse público a natureza das 

infraestruturas da rede de transporte de energia elétrica, pois dão satisfação à necessidade geral 

básica de dotar o território nacional de uma rede de transporte de energia elétrica, sendo de 

reconhecida utilidade pública ex vi lege e por força dos respetivos contratos de concessão. 

Ficando a aguardar a oportuna convocatória para a 2ª Reunião Plenária da CC da revisão do PDM de 

Silves, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

Vítor Fernandes (Lic. Eng.ª Civil) 
Gestão de Ativos - Projeto 

 
APOIO ÀS CONCESSÕES 
www.ren.pt 
Tel.: (+351) 21 001 39 76 | Tm: (+351) 91 928 16 79 
vitor.fernandes@ren.pt 
  
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE. PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR! 
THIS EMAIL IS ENVIRONMENT FRIENDLY. THINK BEFORE PRINTING! 
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Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.  
Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 21 001 3500 e elimine-o imediatamente.  
This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee. 
If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 and delete it immediately. 
  

De: Manuel Severina <manuel.severina@ren.pt>  
Enviada: 10 de dezembro de 2019 10:52 
Para: Vítor Fernandes [REN Gasodutos] <vitor.fernandes@ren.pt> 
Cc: André Santos <andre.santos@ren.pt> 
Assunto: FW: Pré-agendamento da 2.ª CC da revisão do PDM de Silves 
  
Para conhecimento e efeitos 
  
Manuel Severina 
  

From: DSOT - CCDR Algarve <dsot@ccdr-alg.pt>  
Sent: 10 de dezembro de 2019 09:16 
To: maxime.sousabispo@cm-silves.pt; arhalg.geral@apambiente.pt; arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt; Susana 
Pais <susana.pais@prociv.pt>; gbarros@dgadr.pt; nuno.neves@dgeg.pt; vleal@dgterritorio.pt; 
ruicosta@drapalg.min-agricultura.pt; geral@cultalg.pt; atendimento.dsral@dgeste.mec.pt; 
docapesca@docapesca.pt; info@iapmei.pt; carlos.afonso@infraestruturasdeportugal.pt; sonia.picamilho@ipdj.pt; 
acsilva@imt-ip.pt; marta.lazana@turismodeportugal.pt; santos.jv@sapo.pt; antonio.silva@cm-albufeira.pt; 
expediente@cm-lagoa.pt; heloisa.madeira@cm-loule.pt; Rosalina Cristina - Município de Monchique 
<rosalina.cristina@cm-monchique.pt>; Agostinho Escudeiro <a.escudeiro@cm-portimao.pt>; arbsl@netvisao.pt; 
m.victorio@adp.pt; nuno@algar.com.pt; nelson.rodrigues@edp.pt; luis-f-machado@telecom.pt; Manuel Severina 
<manuel.severina@ren.pt>; dcnfalg@icnf.pt 
Cc: Nuno Marques <nmarques@ccdr-alg.pt>; Jorge Eusébio <jeusebio@ccdr-alg.pt>; Manuel Vieira <mvieira@ccdr-
alg.pt> 
Subject: Pré-agendamento da 2.ª CC da revisão do PDM de Silves 
  
Exmos. Senhores 
  
Encarrega-me o Sr. Vice-Presidente, Dr. Nuno Marques, de transmitir o seguinte: 
  
A Câmara Municipal de Silves (CMS), por ofício n.º14695, datado de 25.11.2019 (entrada nº E07703-201911, de 
28.11.2019), solicitou o agendamento da 2ª reunião plenária da Comissão Consultiva (CC) da revisão do PDM e 
enviou os elementos do plano para que as entidades que integram a Comissão Consultiva (CC) se possam 
pronunciar. 

1.    Disponibilização dos documentos de suporte à apreciação 
De acordo com o artigo 11º do regulamento de organização e funcionamento da CC para a revisão do PDM de 
Silves, aprovado na 1ª Reunião Plenária da CC que ocorreu no dia 02.10.2018, as reuniões são convocadas com 
10 dias úteis de antecedência, (cf. nº2), sendo que a referida convocatória é efetuada após os documentos de 
suporte à apreciação dos assuntos terem sido disponibilizados (na plataforma) com antecedência de 15 dias 
úteis, salvo se outro prazo se revelar mais adequado, (cf. nº3). 
  
Atendendo que o referido regulamento de organização e funcionamento da CC parte do pressuposto que a 
convocatória é realizada através da plataforma colaborativa de gestão territorial, o que não acontece no caso em 
apreço, optou-se por disponibilizar desde já os documentos de suporte à apreciação, que foram enviados pela 
CMS, e que podem ser consultados através do seguinte link, disponibilizado pela Câmara Municipal: 
  

       https://drive.google.com/drive/folders/1MAVVD1aplHKSGTalfCQK9xwD9P6BanpH?usp=sharing 

  
Para qualquer dificuldade de acesso aos links acima apostos, deverá ser contactada diretamente a CM de Silves. 
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2.     Convocatória e Ordem do dia 

Oportunamente, decorrido o prazo de 15 dias úteis acima mencionado e após o esclarecimento de dúvidas ainda 
pendentes com a CMS, o Presidente da CC formalizará a convocatória para a 2ª Reunião Plenária da CC da revisão 
do PDM de Silves, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, nos termos do nº2 do artigo 11º do regulamento 
de organização e funcionamento da CC e do disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 13.º da Portaria n.º 277/2015, 
de 10 de setembro.  
  
Da convocatória da reunião, para além do dia, da hora e do local da reunião, constará também a ordem de 
trabalhos, de que se remete a versão provisória, sem prejuízo de outros assuntos que os membros da CC 
pretendam ver incluídos, (cf. nºs 6 a 9 do artigo 11º do regulamento acima mencionado): 
  
i.        Aprovação e assinatura da ata da 1ª Reunião Plenária CC da Revisão do PDM de Silves, que ocorreu dia 

02.10.2018, (cf. nº7 do artº 14º do regulamento de organização e funcionamento da CC). 
ii.      Ponderação e votação final da proposta da revisão do PDM de Silves, com todo o seu conteúdo material e 

documental, [proposta de Ordenamento; Relatório da Avaliação Ambiental (Estratégica); propostas de 
exclusão e delimitação da REN Final; e propostas de exclusão e delimitação da RAN final]. 

  
Com os melhores cumprimentos 
  
Emails de contacto: 
CCDR – Isabel Moura  imoura@ccdr-alg.pt 
CMSilves - Luisa.Brazia Luisa.Brazia@cm-silves.pt 
  
  
  
Isabel Moura 
DSOT - DGTQC 

CCDR Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299 
www.ccdr-alg.pt  
 
Pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.  
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Ata da 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 

 

(Ofício n.º 119, de 07.01.2020) 
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DIREÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

 

(Ofício n.º 118, de 15.01.2020) 
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE 

 

(Ofício n.º 005/20 DSPP, de 06.01.2020) 
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INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P. 

 

(Ofício n.º of. 0020/2020/DSEAP, de 15.01.2020) 

 





 

Sede: Avenida das Forças Armadas, 40 - 1649-022 Lisboa - Portugal 
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Contribuinte n.º 508 195 446 

 

 

 

Câmara Municipal de Silves 

Largo do Município 

8300-117 Silves  

 

 

 

 

S/ Referência S/ Comunicação         N/ Referência          Data 

  

Of.: 0020/2020/DSEAP 
046200151041224 
Proc. N.º 09.02.233.DSEAP 

 

   15-01-2020 

 
 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves 
Convocatória para a 2.ª e última Reunião Plenária da Comissão Consultiva (CC) de 
acompanhamento à Revisão do PDM de Silves 

 

 

Para conhecimento e devidos efeitos, junto se envia cópia do parecer emitido pelo IMT, IP 

sobre a proposta de revisão do Plano, nesta data enviada à CCDR Algarve. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 

 

 

 

 

Isabel da Silveira Botelho 

Diretora de Serviços de 
Estudos, Avaliação e Prospetiva 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Cópia do ofício 0021/2020/DSEAP (046200151041530) dirigido à CCDR Algarve 

 
DSEAP/SG/ACS 





 

Sede: Avenida das Forças Armadas, 40 - 1649-022 Lisboa - Portugal 

Tel. (351) 217 949 000 - Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt - www.imt-ip.pt 

Contribuinte n.º 508 195 446 

 

 
Presidente da Comissão de Coordenação e 

desenvolvimento Regional do Algarve  

Dr. Francisco Guerra 

 

Praça da Liberdade 2,  

8000-164 Faro 

 

 
S/ Referência 
Proc.º N.º DSGT/PDM/2006/82043 
N.º S05126-201912-ORD 

 

 
 
  S/ Comunicação 
Email DSOT - CCDR Algarve 
17/12/2019 

 

 
   
  
     N/ Referência 

   Of.: 0021/2020/DSEAP 
    046200151041530 

Proc. N.º 09.02.233.DSEAP 

 

Data 
15-01-2020    

 

    

 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Silves 

Convocatória para a 2.ª e última Reunião Plenária da Comissão Consultiva 

(CC) de acompanhamento à Revisão do PDM de Silves  

 

1. Na sequência da V. notificação acima referenciada, este Instituto, na qualidade de 

entidade integrante da Comissão Consultiva (CC), vem emitir o seguinte parecer para 

efeito do disposto no artigo 85º do RJIGT, aprovado pelo DL 80/2015, de 14 de maio. 

2. Neste contexto e da análise efetuada aos documentos disponibilizados referentes à 

proposta da Revisão do PDM de Silves, e reiterando o teor do parecer anteriormente 

emitido por este Instituto, conclui-se que a estruturação territorial proposta no plano 

adequa-se genericamente com o enquadramento regional e sub-regional do PROT 

Algarve. 

3. No entanto e relativamente ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, no âmbito das questões setoriais da competência do IMT, I.P., identificam-

se na alínea seguinte recomendações e correções a contemplar nos elementos de 

conteúdo documental que constituem a proposta do plano apresentado, 

designadamente: 

a) No âmbito das infraestruturas rodo e ferroviárias, verifica-se que: 

i. Nos elementos escritos e desenhados agora disponibilizados e constituintes 

do Plano, não é feita referência ao dimensionamento das zonas de servidão 

constituídas em benefício das infraestruturas rodoviárias da RRN nos termos 

estipulados no artigo 32.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional (EERRN), aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, bem como 

ao dimensionamento das zonas de servidão constituídas em benefício das 

infraestruturas ferroviárias, nos termos do DL nº 276/2003, de 4 de novembro, 

relativo ao domínio público ferroviário e em particular o estipulado nos artigos 

15º e 16º. 

ii. Ainda e no que se refere às recomendações e correções solicitadas no 

âmbito das plantas de condicionantes, não nos foi possível realizar a 

verificação da sua observância uma vez que as mesmas não constam dos 

documentos agora disponibilizados. 
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Assim, reitera-se o pedido anterior, respeitante à necessidade da planta de 

condicionantes remeter para a respetiva norma aplicável, devendo a respetiva 

legenda estar adequada ao articulado e ao conteúdo do Regulamento. 

Devendo ainda ser devidamente indicadas na Planta de condicionantes a EN 

124-1 (e não a EN124), bem como a ER124. 

Relativamente à ER267 verifica-se que a situação de facto1 corresponde à 

jurisdição municipal. 

Salientando-se ainda para a necessidade da demarcação das zonas de 

servidão dos Nós de ligação, “um círculo de 150 m de raio centrado na 

interseção dos eixos das vias, qualquer que seja a classificação destas”, caso 
existam, conforme o referido na alínea e) do n.º 8, do artigo 32.º do EERRN. 

Deverá ainda o Regulamento Urbanístico e Relatório do Plano, incluir a 

designação das vias do PRN que lhe são associadas, bem como a sua 

jurisdição e ainda as estradas desclassificadas, que se encontram sob 

jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. 

4. Considerando o exposto, o IMT, I.P., emite parecer favorável à Proposta da 

Revisão do PDM de Silves, condicionado à observância das recomendações e 

correções, especificadas na alínea a) do número anterior.  

Com os melhores cumprimentos, 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Isabel da Silveira Botelho 

Diretora de Serviços de 
Estudos, Avaliação e Prospetiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DSEAP/SG/ACS 

                                                        
1 Sem prejuízo da necessidade de regularização da situação de direito conforme previsto no nº 

2 do artigo 13º do PRN2000 
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(Email de 03.01.2020) 
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Luisa.Brazia

De: Isabel Moura <imoura@ccdr-alg.pt>
Enviado: 9 de janeiro de 2020 16:56
Para: Luisa.Brazia
Assunto: FW:  Pré-Agendamento da 2ª. CC da revisão do PDM de Silves
Anexos: Área de Jurisdição Portuária - Silves.jpg

  
  
Isabel Moura 
DSOT - DGTQC 

CCDR Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299 
www.ccdr-alg.pt  
 
Pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.  
  
De: Conceição Andrés [mailto:conceicao.andres@docapesca.pt]  
Enviada: sexta-feira, 3 de janeiro de 2020 15:49 
Para: DSOT - CCDR Algarve 
Cc: Rogério Neves 
Assunto: FW: Pré-Agendamento da 2ª. CC da revisão do PDM de Silves 
  
Exmºs. Srs 
A Docapesca Portos e Lotas, SA nada tem a opor à proposta apresentada para a revisão do PDM de Silves. No 
entanto, e uma vez que não consta registada na cartografia proposta a delimitação da Área de Jurisdição Portuária 
afeta à Docapesca, recomenda-se o seu registo, de acordo com o anexo ao Decreto-Lei nº 16/2014 de 3 de 
fevereiro.  
Para o efeito junto se anexa layout com a indicação dos limites da Área de Jurisdição da Docapesca Portos e Lotas, 
SA, no concelho de Silves, área que abrange o Rio Arade e suas margens, desde a ponte romana na cidade de Silves 
até ao limite de concelho a jusante. 
Com os melhores cumprimentos,  
  
  
Conceição Andrés 
Direção de Assessoria Jurídica e Gestão Dominial 
  
Tel: (+351) 21 393 61 00 
Fax: (+351) 21 393 61 49 
E-mail: conceicao.andres@docapesca.pt 
Extensão: 1433 e 3814 
  
Avenida de Brasília – Pedrouços 
1400-038 Lisboa 
http://www.docapesca.pt  
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INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 

FLORESTAS 

 

(Ofício n.º 2327, de 16.01.2020) 
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DOCUMENTAÇÃO DE CONCERTAÇÃO COM A AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE / ADMINISTRAÇÃO DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALGARVE 

(reuniões de 17 de janeiro de 2020 e 12 de fevereiro de 2020) 

(mails de concertação) 

 

 









 

1 
 

 

Memorando 
  

Revisão do PDM de Silves 

 

Reunião de trabalho 

17/01/2020 (das 10.00h às 13.30h) 

 

Objetivo 

Em resultado do parecer emitido por este Serviço (S002633-202001, de 16/01/2020) 

no âmbito da 2ª CC (16/01/2020), a Câmara Municipal de Silves solicitou a realização 

de reunião de trabalho com vista a analisar, em ambiente SIG, os desfasamentos, 

imprecisões e eventuais erros constantes da cartografia analisada. 

 

Presenças 

CM de Silves: Ricardo Tomé e José Fernandes 

ARH Algarve: Pedro Coelho, Marques Afonso, Sandra Correia e Zélia Martins 

 

Aspetos discutidos e síntese do acordado 

A reunião centrou-se no ponto 3.i) do supra citado ofício, relativo à delimitação da 

REN, e nalguns aspetos do ponto 4., respeitante às peças desenhadas.  

 

1. REN 

 

A conclusão de que “A carta da REN (proposta final) não apresenta contiguidade entre 

as tipologias associadas às áreas de proteção do litoral, traduzindo-se na existência 

de espaços sem qualquer classificação.”, foi consensual. A CM de Silves 

comprometeu-se em rever as tipologias: 

 

a) Praia – O limite superior será corrigido de forma a coincidir com a LMPMAVE (por 

sua vez coincidente com a base da arriba). 

 

b) Dunas – A inclusão da área a norte do acesso à praia (Praia Grande) carece de 

ponderação, quer por parte da ARH (verificar as propostas do Plano de Praia no 

âmbito do POC OV), quer por parte da CM Silves (interligação dessa área com o 

o projeto da ponte sobre a Ribª de Alcantarilha entre o Parque Urbano de 

Armação de Pêra e a Praia Grande). 

 

c) d) Arribas e faixas de proteção - A ARH vai reenviar os ficheiros disponibilizados 

a 14/12/2018, com a informação das faixas de proteção de nível I e II do POC 

OV. A ARH propõe que nos troços onde se verifica a interrupção da arriba, mas 

onde se mantêm as faixas de proteção associadas a essa tipologia, seja dada 

continuidade à mesma.  

 

e) Águas de transição - Uma decisão final na demarcação desta tipologia entre a 

Ribª do Falacho e a cidade de Silves fica dependente de ponderação da ARH. 
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f) Cursos de água (leito e margens) – A CM de Silves irá reavaliar a delimitação 

desta tipologia, considerando o seguinte: 

 Garantir coerência entre o que está representado na Carta da REN e na Planta 

de Condicionantes – Recursos Naturais para o Domínio Hídrico. 

 O leito dos cursos de água corresponderá à cheia média (base para a 

demarcação das Zonas Ameaçadas por Cheias e Inundações Naturais com 

suscetibilidade elevada constante da Planta de Ordenamento - Limites ao 

Regime de Uso). 

 Sobre a indicação de que os CALM deveriam estar igualmente identificados 

nas áreas reconhecidas como ZAC (REN), esta ARH, não obstante entender 

que esta relação seria desejável, admite a sua não marcação, desde que 

fundamentada, e tendo presente que as OE do RJREN a tal não obriga. 

 Avaliar o remate dos CALM na sua transição com outras tipologias (lagoas e 

albufeiras). 

 

g) Albufeiras – ver nota no último ponto da alínea anterior. 

 

h) Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos – A CM de 

Silves considera que na área indicada ocorrem aluviões poluídos, estando sujeita 

à influência da maré, pelo que não terá características geomorfológicas que a 

permitam associar a esta tipologia. A ARH irá avaliar a fundamentação e decidir 

em conformidade.  

 

i) Zonas ameaçadas pelo mar – A ARH irá reenviar os ficheiros da Faixa de Proteção 

do litoral arenoso (nível I e II) do POC OV. 

 

 

2.  Peças desenhadas 

 

Foram apenas abordados alguns pontos do parecer relacionados com a Planta de 

Condicionantes – Recursos Naturais: 

 A CM de Silves irá reavaliar as charcas por forma a identificar o domínio hídrico 

apenas nas que apresentam ligação à rede hidrográfica. 

 A CM de Silves irá reavaliar as principais linhas de água do concelho, tendo 

como princípio de que quando a linha de água começa a ter representatividade 

territorial, passando de um elemento linha para um elemento área, este 

elemento área deve-se manter no troço para jusante. 

 No que se refere às observações da ARH quanto à “aderência” da rede 

hidrográfica representada com a carta militar e fotografia área, foi sublinhado 

pela CM de Silves que, existindo uma carta base homologada pela DGT (ex 

IPCC), esta não pode ser alterada e deve constituir a cartografia de referência. 

Esta ARH irá transmitir a sua posição nesta matéria. 

 As captações de águas subterrâneas para abastecimento público e respetivas 

zonas de proteção correspondem às publicadas em Diário da República 

(Benaciate e Vale da Vila), sendo visível um ligeiro desvio cartográfico. A ARH 

irá remeter o respetivo shapefile. 

 

 

Faro, 17 de janeiro de 2020 
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Jose.Fernandes

De: arhalg_geral <arhalg.geral@apambiente.pt>
Enviado: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 16:34
Para: gabinete.presidente
Cc: Ricardo.Tome; Luisa.Brazia; Jose.Fernandes
Assunto:  Esclarecimento relativo às tipologias da REN associadas ao litoral (na sequência 

da 1ª reunião de concertação realizada no dia 17/01/2020)

Categorias: P. ALTA

  
N/ Refª nº S011868-202002-ARHALG.DPI 
  
  
Exmos. Senhores 

  

Na sequência da 1ª reunião de concertação realizada no dia 17/01/2020, ficou acordado a necessidade 
de rever algumas das tipologias da carta da REN.  

Em resultado dos vários contactos estabelecidos telefonicamente e via eletrónica, é oportuno 
transmitir os seguintes aspetos: 

  

- A LMPMAVE utilizada por esse Município corresponde à LMPMAVE disponível neste Serviço.  

- Confirma-se que a Arriba delimitada por esse Município teve em conta a LMPMAVE e a Linha Limite 
do Leito (anteriormente enviadas).  

- Esclarece-se que a partir da Praia dos Pescadores, a LMPMAVE coincide com a Linha Limite do Leito, 
exceto na pequena arriba que fica na Praia Grande, cuja delimitação se afigura correta.  

Em síntese, a LMPMAVE (disponível nesse Município) e a Linha Limite do Leito (recentemente enviada 
por esta ARH) devem ser consideradas como referência na marcação das restantes tipologias 
associadas ao litoral. 

  
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  

  
     O Diretor Regional da 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
  

  Pedro Coelho 

  
Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
http://apambiente.pt/logos/4899726175715755.png

 
  
  

http://apambiente.pt/logos/4899726175715755.png
mailto:arhalg.geral@apambiente.pt
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Administração da Região Hidrográfica do Algarve  
Rua do Alportel, nº 10 - 2º, Faro 
8000-293 FARO | PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 889 000 | Fax: (351) 289 889 099 
arhalg.geral@apambiente.pt  
www.apambiente.pt 
apambiente.pt 
  
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
  
  
  
  
  

http://www.apambiente.pt
mailto:arhalg.geral@apambiente.pt
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Ricardo.Tome

De: Patricia.Sergio
Enviado: 22 de junho de 2020 12:26
Para: arhalg.geral@apambiente.pt
Cc: Maxime.SousaBispo; Ricardo.Tome; zelia.martins@apambiente.pt
Assunto: rPDM de Silves - REN Bruta e exclusões propostas
Anexos: REN BRUTA JUN20.zip

Exmo. Sr. Director Regional da ARH do Algarve 
Eng.º Pedro Coelho, 
 
 
Na sequência do compromisso assumido, vimos, por este meio, disponibilizar a cartografia da REN Bruta com as 
alterações decorrentes das Notas Técnicas remetidas pela ARH, bem como das posteriores orientações concertadas 
via telefone. Enviamos ainda as Exclusões propostas, actualizadas com base nas alterações.  
 
Aguardamos a validação da APA/ARH do Algarve para prosseguirmos com a delimitação da REN proposta e 
conclusão da nota metodológica. 
 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

   Patrícia Sérgio 
   Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - Ordenamento Territorial 
   Município de Silves 
   Telefone: 282 440 800 | Ext: 2322 
   Fax: 282 440 851 

   http://www.cm-silves.pt/ 
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Ricardo.Tome

De: arhalg_geral <arhalg.geral@apambiente.pt>
Enviado: 6 de julho de 2020 11:33
Para: Maxime.SousaBispo
Cc: Ricardo.Tome; Patricia.Sergio
Assunto: Revisão do PDM de Silves - REN Bruta
Anexos: LLL_RioArade_Silves_01Julho2020.zip; Planta_Cabeceiras.jpg

N/ Refª nº S038127-202007-ARHALG.DPI   
  
  
Exmº Senhor Vereador Maxime Sousa Bispo 
  

Como é do conhecimento de V. Exª, esta APA/ARH Algarve procedeu à análise da versão da REN bruta 
remetida no passado dia 22 de junho, via email, concluindo-se que foi dada resposta às questões 
evidenciadas na Nota Técnica, com data de 02/04/2020, enviada em anexo ao n/ email com a Refª 
S021792-202004, de 06/04/2020, assim como aos vários esclarecimentos prestados posteriormente 
(por telefone e email). 

Não obstante ter-se chegado a uma versão estabilizada de proposta de REN Bruta, importa introduzir 
duas correções pontuais: 

1.  A primeira, relacionada com a demarcação da tipologia Águas de Transição (leito, margem e faixa 
de proteção) no Rio Arade. 
Em conformidade com o transmitido no email com a Refª S033427-202006, de 04/06/2020, 
comunica-se que este Serviço aferiu a Linha Limite do Leito (LLL) no troço entre a Ribeira do 
Falacho e o Barranco da Caixa de Água, a qual foi validada pelos Serviços centrais da APA. Esta 
LLL, que consta do ficheiro em anexo, advém da combinação de vários fatores avaliados em 
trabalho de campo: o estado de conservação do dique existente, a presença de plantas halófitas e 
a informação altimétrica, eliminando o atual ónus que ocorre nessa área do território em resultado 
da informação de base inicialmente disponibilizada pela APA/ARH. 
Chama-se a atenção para a situação particular do troço do Barranco da Caixa de Água, o qual 
deve estar identificado na Planta de Condicionantes como Domínio Hídrico - águas não navegáveis 
e não flutuáveis com uma margem de 10m. Na proposta de REN, este troço deve estar 
identificado como Curso de Água (leito e margem). 
  

2.  A segunda, relacionada com a demarcação da tipologia AEIPRA, especificamente na delimitação 
das cabeceiras das linhas de água. 
Nesta matéria, é de realçar que no email enviado ao Dr. Ricardo Tomé a 29/04/2020, foi dado 
conhecimento das fontes de informação a ter em conta nesse trabalho de delimitação 
(transmitidas à ARH pelos Serviços centrais da APA em março do presente ano). Neste contexto e 
dada a especificidade da informação a avaliar e por forma a tornar o processo mais célere, foi 
solicitada a colaboração da CCDR Algarve, na pessoa do Arqtº Henrique Cabeleira, tendo-se 
realizada uma reunião de trabalho no passado dia 26 de junho, cujas conclusões foram 
transmitidas telefonicamente ao Dr. Ricardo Tomé e à Drª Patrícia Sérgio. Por forma a garantir 
que não subsistam quaisquer dúvidas relativamente ao que efetivamente importa retificar, 
reforça-se que a área de AEIPRA, correspondente às cabeceiras, não apresenta uma continuidade 
territorial na freguesia de Messines (Vale Vinagre, Escolar, e Campilhos), tal como visualizado na 
planta anexa, contrariando a base de informação a acautelar - linhas de festo, concretamente: 

                    i)   No setor de Vale Vinagre, a definição das cabeceiras deverá ser estendida até ao 
limite nascente do concelho, para adequação à divisão administrativa (CAOP); 

                   ii)   Na zona de Escolar, importa que não haja interrupção na definição da cabeceira. 
Dá-se nota que a Unidade de Secagem Solar de Lamas e Estação de Transferência de 
Resíduos de Messines aí programada (em fase de licenciamento acompanhado pela CCDR) 
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poderá ser objeto de exclusão, tendo como justificação o provimento de carências em 
equipamentos / infraestruturas; 

                  iii)   No setor de Campilho, sugere-se que a delimitação seja prolongada para poente 
até próximo da estrada de ligação ao IC1 (nº 510). 

  

Afigura-se ainda oportuno dar conhecimento da necessidade de introduzir uma norma na proposta de 
Regulamento do PDM, concretamente ao nível do artigo 10º (Domínio Hídrico), por forma a 
salvaguardar questões relacionadas com o reconhecimento de direitos adquiridos por particulares, 
atendendo a que a Planta de Condicionantes vai identificar o leito e a margem das águas do mar ou de 
quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis, propondo-se a seguinte redação: 

“A demarcação do Domínio Hídrico expressa na Planta de Condicionantes não prejudica eventuais 
reconhecimentos de direitos adquiridos por particulares sobre parcelas de leitos das águas do 
mar e demais águas sujeitas à influência das marés e respetivas margens, bem como das áreas 
contíguas à margem em contexto de recuo das águas, nos termos dos procedimentos e normas 
previstas na Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos.”.  

É de salientar que a introdução desta norma não conflitua com as restantes disposições desse mesmo 
artigo 10º, acautelando apenas possíveis conflitos entre ordenamento do território e direitos 
adquiridos.  

  

Com os melhores cumprimentos, 

  
  

      O Diretor Regional da 
Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

  
       Pedro Coelho 

  

  
Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
http://apambiente.pt/logos/4899726175715755.png

 
  
  
Administração da Região Hidrográfica do Algarve  
Rua do Alportel, nº 10 - 2º, Faro 
8000-293 FARO | PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 889 000 | Fax: (351) 289 889 099 
arhalg.geral@apambiente.pt  
www.apambiente.pt 
apambiente.pt 
  
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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XIII.10 Relatório de Ponderação 

 

 

ANEXO 3 

 

ATA DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO REALIZADA COM 

A COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE 

(18 de fevereiro de 2020) 

 

MAIL DE CONCERTAÇÃO SOBRE A REN 

(20 de fevereiro de 2020) 
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Exmo. Sr. Director dos Serviços de Ordenamento do Território 
Arq.º Jorge Eusébio, 
 
Relativamente ao assunto em epígrafe, encarrega-me o senhor Vereador Permanente da Câmara 
Municipal de Silves, Maxime Sousa Bispo, de expor e requerer junto da CCDR-Algarve o seguinte: 
 
1 - Na sequência das reuniões de concertação técnica com a APA/ARH do Algarve, no âmbito da 
revisão do PDM de Silves e após a realização da 2.ª Reunião da Comissão Consultiva, foram 
introduzidos acertos e ajustes na proposta de delimitação da REN Bruta e respectivas áreas de 
exclusão, mais propriamente nas tipologias “Águas de transição, respectivos leitos, margens e faixas 
de protecção” e “Áreas estratégicas de infiltração e recarga de aquíferos (AEIPRA)”, com o 
conhecimento e acompanhamento da CCDR Algarve. 
 
2 - Neste sentido, e com o culminar dos trabalhos, conforme documentação remetida na presente 
data, mediante correio electrónico, para a APA-ARH Algarve e a CDDR-Algarve, solicita-se a Vossa 
verificação final dos elementos enviados, em ordem a obter a vossa validação formal no mais breve 
possível, e possibilitar, assim, o agendamento da proposta de revisão do PDM de Silves à próxima 
reunião da Câmara Municipal de Silves, com o propósito de despoletar a discussão pública.    



�

 
Agradecemos, deste modo, a vossa melhor atenção, na expectativa de obter a vossa aquiescência 
para que o procedimento de revisão do PDM de Silves possa avançar para a fase da discussão 
pública. 
 
Com os meus melhores cumprimentos. 
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ANEXO 4 

 

ATA DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO REALIZADA COM 

A DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE 

(11 de fevereiro de 2020) 
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ANEXO 5 

 

ATA DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO REALIZADA COM 

O TURISMO DE PORTUGAL, IP 

(21 de fevereiro de 2020) 
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