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XIII.12.1. DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

 

O procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves) incorporou, desde o 

seu início, uma política de envolvimento e co-responsabilização dos atores locais, numa ótica de 

promoção da participação dos agentes que direta e indiretamente serão afetados pela entrada em vigor 

do plano e que, simultaneamente, são os principais interessados e promotores da operacionalização 

deste instrumento de ordenamento do território. É que, em bom rigor, apenas com o envolvimento e 

participação da população se garante uma identificação desta com o plano e, nesse sentido, se adquire 

uma maior exequibilidade para o mesmo. 

 
Esta atuação por parte do Município de Silves encontra fundamento nos princípios da democracia ativa 

e participativa, como condição de uma sociedade inclusiva e integrada, e do respeito pela pluralidade, 

coesão e salvaguarda do interesse público, tal como também concretiza os princípios gerais 

consagrados no quadro legal vigente no domínio do ordenamento do território e do urbanismo, 

nomeadamente o princípio da “participação dos cidadãos” (cfr. artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Lei de 

Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo1), que 

determina os direitos à informação e à participação (cfr. artigos 5.º e 6.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial2) enquanto garantias que a Administração Pública deve assegurar a 

todos os cidadãos, em ordem a possibilitar a sua intervenção nos procedimentos de elaboração, 

execução, avaliação e revisão dos planos territoriais.  

 
São estas as premissas que suportam as boas práticas de governança que o Município de Silves 

imprimiu ao longo de todo o procedimento de revisão do PDM de Silves e que este relatório apreende 

com o propósito de divulgar junto da comunidade, com clareza e transparência, a relevância e o 

impacto que participação pública teve nos trabalhos de modelação da versão final do novo plano. 

 
Assim sendo, no âmbito do presente relatório, começa-se por efetuar uma abordagem à fase inicial do 

procedimento revisório do PDM de Silves, com destaque para a participação pública preventiva e todas 

as diligências de auscultação da população na fase de caraterização e diagnóstico do plano, para, 

depois, se incidir toda a atenção, com mais pormenor, na fase de discussão pública do plano, 

concluindo-se, então, com uma explanação transparente da ponderação realizada nesta última fase. 

                                                
1 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio. 
2 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio. 
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XIII.12.2. DA AUSCULTAÇÃO À PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

 
Com a deliberação da Câmara Municipal de Silves que determinou o início do procedimento de revisão 

do PDM de Silves1, promoveu-se um período de inquérito público prévio, que decorreu formalmente de 

27 de abril a 28 de julho de 2006, não obstante se tenha mantido a possibilidade de participação dos 

cidadãos no decurso de todo o procedimento da revisão do plano. 

 
De modo que, desde o primeiro momento, os trabalhos de revisão do PDM de Silves integraram de 

forma privilegiada a participação dos cidadãos e de diversas entidades (e.g., empresários, produtores 

florestais, presidentes das juntas de freguesia e população em geral), o que permitiu converter o 

procedimento de revisão do plano num processo flexível, interativo e dinâmico, que se materializou, 

essencialmente, nas seguintes ações e iniciativas: 

 
1. Inquérito público prévio; 

2.  Aplicação de inquéritos à população residente; 

3. Envio de flyers de participação às famílias residentes; 

4. Sessões da Agenda 21 Local; 

5. Reuniões de trabalho setoriais; 

6. Entrevistas; 

7. Diversas sessões temáticas; 

8. Fóruns; 

9. Receção de pretensões; 

10. Receção de observações e sugestões; 

11. Atendimentos; e, 

12. Disponibilização de informação relativa ao procedimento de revisão do plano no site 

institucional do Município de Silves. 

 

Para além destas ações e iniciativas, que são objeto de análise mais detalhada no quadro XIII.12.1, e 

que envolveram sobretudo atores externos, cumpre salientar que existiu sempre por parte do Município 

de Silves uma postura pró-ativa em fomentar uma estrita colaboração com as entidades e organismos 

existentes, sobretudo na preparação e operacionalização de reuniões “antes da reunião”, prática essa 

                                                
1 Deliberação da Câmara Municipal de Silves de 31 de agosto de 2005, publicada pelo Edital n.º 214/2006, de 27 de abril. 
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que foi sistematicamente utilizada com o intuito de alinhavar metodologias e gerar consensos ex ante 

da realização das reuniões formais e institucionais. 

 
Por outro lado, existiu igualmente uma coordenação interna - executivo municipal permanente e 

unidades orgânicas da Câmara Municipal de Silves - no que concerne à participação dos atores 

internos, quer na realização de sessões temáticas, quer na criação de dinâmicas de grupo, onde foram 

recolhidos contributos importantes para a revisão do plano. 

 

Quadro XIII.12.1 

Iniciativas de Participação 

Domínios da Participação Ações 

1 Inquérito Público Prévio Período de Inquérito Público Prévio 

2 Inquéritos à população residente 
Aplicação de inquéritos à população de todas as sedes de Freguesias 

e dos 18 lugares mais populosos do concelho de Silves 

3 Envio de flyers 
Distribuição de 10.000 flyers pelas populações residentes no concelho 

de Silves 

4 
1.ª Sessão Pública de Participação 

da Agenda 21 Local de Silves 

Sessão pública realizada em parceria com a CCDR-Algarve, 

envolvendo 21 entidades e as juntas de freguesia do concelho de 

Silves 

5 
2.ª Sessão Pública de Participação 

 da Agenda 21 Local de Silves 

Sessão pública com a participação de 19 entidades e as juntas de 

freguesia do concelho de Silves 

6 Reuniões de trabalho 
Realização de reuniões de trabalho e saídas de campo com os 

presidentes das juntas de freguesia do concelho de Silves 

7 Entrevistas 
Aplicação de entrevistas e reuniões com os presidentes das juntas de 

freguesia do concelho de Silves sobre equipamentos 

8 Entrevistas 

Entrevistas de caraterização aos responsáveis dos equipamentos do 

concelho de Silves e aos agentes económicos (particularmente das 

zonas industriais) 

9 
Sessão Pública de Informação e 

Participação 

Sessão pública de informação e participação, no âmbito do 

procedimento de revisão do PDM de Silves 

10 Fóruns Realização de fórum destinado à juventude 

11 Reuniões de trabalho 

Reunião com a presença de técnicos e dirigentes do Município de 

Silves, para abordagem a questões estratégicas de avaliação 

ambiental 

12 Reuniões de trabalho 
Reuniões com os promotores dos planos municipais de ordenamento 

do território 

http://www.cm-silves.pt/NR/rdonlyres/503463C6-9824-4FC3-9069-F34827B49C47/0/DPTIG_OP_A21L_SPP1.pdf
http://www.cm-silves.pt/NR/rdonlyres/503463C6-9824-4FC3-9069-F34827B49C47/0/DPTIG_OP_A21L_SPP1.pdf
http://www.cm-silves.pt/NR/rdonlyres/503463C6-9824-4FC3-9069-F34827B49C47/0/DPTIG_OP_A21L_SPP1.pdf
http://www.cm-silves.pt/NR/rdonlyres/503463C6-9824-4FC3-9069-F34827B49C47/0/DPTIG_OP_A21L_SPP1.pdf
http://www.cm-silves.pt/NR/rdonlyres/503463C6-9824-4FC3-9069-F34827B49C47/0/DPTIG_OP_A21L_SPP1.pdf
http://www.cm-silves.pt/NR/rdonlyres/5ECD7A04-196C-4DEC-B4C6-E78480CB04A4/0/DPTIG_RP_E_SP1.pdf
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13 Entrevistas Entrevistas e reuniões com os industriais do concelho de Silves 

14 Sessões temáticas Sessão relativa ao setor Florestal 

15 Sessões temáticas Sessão relativa à Cultura e ao Património 

16 Sessões temáticas Sessão relativa à Educação e ao Desporto 

17 Assembleia Municipal de Silves 
Apresentação dos projetos em curso no âmbito do procedimento de 

revisão do PDM de Silves 

18 Sessões temáticas Sessão relativa ao Urbanismo e Arquitetura 

19 Sessões temáticas Sessão relacionada com a História Local 

20 Reuniões de trabalho Reuniões com o executivo municipal permanente 

21 Receção de «pretensões» Receção de pretensões de vários interessados/particulares 

22 Atendimentos Atendimentos realizados a vários interessados/particulares 

 

Globalmente, o procedimento de revisão do PDM de Silves revelou, antes da discussão pública, níveis 

de participação pública muito relevantes, contribuindo para tanto a implementação com sucesso de 

uma estratégia de participação contínua, pró-ativa e interativa, não se limitando a autarquia a promover 

o mero cumprimento formal do que se encontra estabelecido em matéria de participação pública nos 

diplomas legais que disciplinam os procedimentos de elaboração, revisão e alteração de planos 

territoriais. 

 
Em consequência, o PDM de Silves assume-se como um instrumento participado - com ganhos 

expressivos no envolvimento e co-responsabilização dos stakeholders e enquanto sinais de reforço da 

governança, da consciência cívica e da iniciativa da sociedade civil -, tendo como mote os seguintes 

princípios: 

 

1 - da “Porta Aberta” 

 

2 - da Acessibilidade 

 

3 - da Dinâmica 

 

4 - da Transparência 
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XIII.12.3 DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

 
Na sequência da obtenção do parecer favorável da Comissão Consultiva de acompanhamento do 

procedimento de revisão do PDM de Silves, a Câmara Municipal de Silves, em reunião ordinária de 27 

de julho de 2020, deliberou aprovar a proposta de revisão do plano e sujeitá-la um período de 

discussão pública, que decorreu entre 19 de agosto e 30 de setembro de 2020 (cfr. aviso n.º 

11876/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 13 de agosto de 2020). 

 
No decurso do período de discussão pública, e em coerência com o que se tinha vindo a promover no 

decurso do procedimento de revisão do PDM de Silves, foram realizadas as seguintes ações e 

iniciativas: 

 
a) Realização de sessões públicas de apresentação da proposta de revisão do PDM de Silves em 

cada uma das seis Freguesias/Uniões de Freguesias do concelho de Silves; 

b) Realização de atendimentos e de reuniões de concertação e prestação de esclarecimentos; 

c) Disponibilização integral da proposta de revisão do PDM de Silves no site institucional do 

Município de Silves; 

d) Divulgação da discussão pública, por via dos canais de comunicação externa do Município de 

Silves, comunicação social e com recurso a um flyer promocional enviado a todos os 

munícipes do concelho de Silves; 

e) Respostas ponderadas e fundamentadas às participações recebidas. 

 
Descreve-se de seguida cada uma das acções e iniciativas referidas, procurando sistematizar, com 

algum detalhe, o procedimento de discussão pública, com incidência na ponderação efetuada às 

participações, observações e reclamações apresentadas. 

 

XIII.12.3.1 SESSÕES PÚBLICAS DE APRESENTAÇÃO 

 
O Município de Silves decidiu - desde o primeiro momento e não obstante a situação epidemiológica 

que o país enfrenta devido ao surto epidémico do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da 

doença Covid-19 - realizar seis sessões públicas de apresentação da proposta de revisão do PDM de 

Silves, em cada uma das Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho de Silves, aproximando-se, 

assim, às populações, ouvindo as suas questões e procurando esclarecer as mesmas.  
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Neste exercício de proximidade e de dinamização da participação das populações, privilegiou-se uma 

abordagem mais direcionada para as especificidades territoriais da Freguesia ou União de Freguesias 

em causa, ajustando, assim, a escala da informação às reais expetativas locais dos intervenientes e 

participantes nestas sessões públicas. 

 
Realizaram-se, assim, seis sessões públicas que contaram com a presença de aproximadamente 180 

munícipes (vd. quadro XIII.12.2), com destaque para as Freguesias do litoral, cujas sessões públicas se 

realizaram mais ‘tarde’, ou seja, que beneficiaram de maior publicitação ou divulgação.  

 

Sendo que, foi opção estratégica do Município de Silves realizar as diferentes sessões públicas nos 

primeiros dias do período de discussão pública para, dessa forma, garantir uma maior visibilidade e 

notoriedade da discussão pública, desde o primeiro momento, remetendo para a formalização de 

participações, as eventuais dúvidas, reclamações ou observações dos diferentes interessados. 

 

Quadro XIII.12.2 

Sessões públicas de apresentação 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DATA N.º DE PRESENTES 

Silves 31-08-2020 24 

São Bartolomeu de Messines 02-09-2020 31 

S. Marcos da Serra 04-09-2020 9 

Algoz 07-09-2020 30 

Pêra 09-09-2020 46 

Armação de Pêra 11-09-2020 39 

TOTAL 179 

 

 
Faz-se notar que estas sessões públicas foram transmitidas online, através do facebook institucional do 

Município de Silves, o que permitiu a um conjunto significativo de munícipes acompanhar e participar 

em cada uma das sessões.  

 
Como se pode ver no quadro XIII.12.3 infra, o total de “pessoas alcançadas” foi de perto de 54.000 

pessoas, o que é bem revelador do impacto que esta iniciativa obteve junto da comunidade. 
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Quadro XIII.12.3 

Impacto Online das Sessões Públicas de Apresentação 

DIA LOCAL 
PICO DE 

VISUALIZADORES 
EM DIRETO 

PESSOAS 
ALCANÇADAS 

REAÇÕES / 
COMENTARIOS / 

PARTILHAS 

31/08/2020 Silves 120 16.166 487 

02/09/2020 S. B. Messines 64 8.075 255 

04/09/2020 S. M. da Serra1 s/d 5.800 67 

07/09/2020 Algoz 54 6.200 153 

09/09/2020 Pêra 44 9.700 158 

11/09/2020 Armação de Pêra 39 7.700 164 

TOTAL 282 53.641 1.284 

                  Fonte: CMS/GIRP, extraídos a 30 de setembro de 2020. 

 

Do ponto de vista dos conteúdos de cada uma das sessões, o Município de Silves procedeu a um 

enquadramento e apresentação global da proposta de revisão do PDM de Silves, para depois se 

centrar nas especificidades da Freguesia ou União de Freguesias em que se estava a realizar a sessão 

pública, concluindo com um apelo à participação de todos os interessados. Nesta lógica, procedeu-se a 

uma exposição pragmática da operacionalização deste período, isto é, da forma como cada cidadão 

poderia consultar, obter esclarecimentos e participar na discussão pública do plano. 

 
Cada uma das sessões públicas integrou, ainda, uma componente de perguntas e respostas que se 

revelou enriquecedora para a elaboração da versão final da proposta de revisão do PDM de Silves e 

para o cabal esclarecimento da população e das suas aspirações em relação ao plano.  

 
De uma forma sintética, as questões abordadas pelos presentes nas diferentes sessões foram: 

 

a) SESSÃO PÚBLICA DE SILVES (31-08-2020) 

Esta sessão contou com o contributo de 4 munícipes, cujas reflexões incidiram em temáticas tão vastas 

e diversificadas como o combate às construções clandestinas, a estratégia local de habitação e a 

promoção do arrendamento urbano, a prevenção e mitigação da escassez de água, a adoção de 

                                                
1 Por questões de logística, a sessão pública de São Marcos da Serra foi transmitida apenas em diferido, pelo que não é possível 
apresentar dados relativamente ao “pico de visualizadores em direto”. 
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políticas públicas de acessibilidades e intermodalidade de transportes públicos, a articulação da 

atividade venatória com a política florestal e turística, a dinamização da atividade económica e criação 

de empregos, a navegabilidade do Rio Arade e o seu usufruto e das suas margens para recreio e lazer, 

a criação de uma estrutura de apoio aos grandes projetos, a previsão de tipologias de 

empreendimentos turísticos isolados, a fixação de prazo para a execução dos planos territoriais 

municipais em vigor e sem execução, a discriminação positiva de projetos que visem a criação de 

equipamentos de utilização coletiva ou utilidade pública e a instalação de parques empresariais e 

industriais.   

 

b) SESSÃO PÚBLICA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES (02-09-2020) 

Esta sessão contou com o contributo de 4 munícipes, que colocaram questões diversas sobre a 

articulação entre a discussão pública da proposta de revisão do PDM de Silves e a tramitação de 

procedimentos de licenciamento urbanístico em curso no Município de Silves, o rigor da cartografia do 

novo plano, a prevalência da edificação em perímetros urbanos e aglomerados rurais em detrimento da 

edificação isolada, a discriminação positiva de projetos que visem a criação de equipamentos de 

utilização coletiva ou utilidade pública, a definição da estratégia municipal para a serra, o reforço da 

oferta de habitação social e a estratégia de investimento público na criação de infraestruturas 

urbanísticas. 

 

c) SESSÃO PÚBLICA DE SÃO MARCOS DA SERRA (04-09-2020) 

Esta sessão contou com o contributo de 3 munícipes, cujas reflexões incidiram em matérias 

relacionadas com a necessidade de atrair investimento para a Freguesia, a aferição do aproveitamento 

urbanístico de prédios e a viabilidade de projetos de investimento, a disponibilidade de alojamentos 

funcionais para pessoas idosas, o incentivo à reabilitação urbana e penalizações para prédios 

devolutos, a criação de bairros municipais com oferta habitacional, a discriminação positiva de projetos 

que visem a criação de equipamentos de utilização coletiva ou utilidade pública, a construção de um 

matadouro regional, a valorização do aproveitamento do potencial turístico da barragem de Odelouca, a 

beneficiação de acessibilidades viárias e o reforço da rede de infraestruturas urbanísticas gerais na 

Freguesia. 
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d) SESSÃO PÚBLICA DE ALGOZ (07-09-2020) 

Esta sessão contou com o contributo de 3 munícipes, que colocaram questões diversas sobre os 

termos e condições de construção em prédios rústicos, a dinâmica dos territórios e consequente 

alteração das regras e do aproveitamento urbanístico dos prédios, os critérios de base para a 

delimitação de aglomerados rurais, o combate às construções clandestinas, a elaboração de planos de 

pormenor de salvaguarda e a criação de área de reabilitação urbana para o Algoz. 

 

e) SESSÃO PÚBLICA DE PÊRA (09-09-2020) 

Esta sessão contou com o contributo de 7 munícipes, cujas reflexões incidiram em matérias 

relacionadas com o regime de edificabilidade em solo rústico, a aferição dos termos e condições da 

viabilidade de projetos, designadamente para a construção de residência sénior e para a 

implementação de empreendimento de turismo em espaço rural, a relocalização de um espaço canal, a 

natureza privada ou pública de caminhos, a gestão e manutenção de espaços verdes e jardins, a 

atratividade de investimentos em atividades económicas e industriais, a avaliação dos impactes 

significativos no ambiente das atividades económicas existentes, a discriminação positiva de projetos 

que visem a criação de equipamentos de utilização coletiva ou utilidade pública, o desenvolvimento do 

aglomerado de Alcantarilha, nomeadamente da Quinta do Rogel, a criação de área de reabilitação 

urbana de Alcantarilha e valorização do seu património, a recuperação da Ponta D.ª Maria e a 

requalificação da estrada de baixo de Pêra. 

 

f) SESSÃO PÚBLICA DE ARMAÇÃO DE PÊRA (11-09-2020) 

Esta sessão contou com o contributo de 5 munícipes, cujas intervenções focaram temáticas distintas 

como a criação de perímetros urbanos e os critérios utilizados na delimitação dos espaços urbanos de 

baixa densidade, a aferição dos termos e condições da viabilidade de projetos agrícolas, a previsão de 

equipamentos de utilização coletiva ou utilidade pública na Freguesia, principalmente nas áreas do 

desporto e apoio social, a previsão de espaços verdes e jardins nos setores nascente e poente do 

aglomerado urbano de Armação de Pêra, integrando a criação de equipamentos desportivos ao ar livre, 

a utilização da lota de Armação de Pêra como escola de surf e espaço de apoio aos desportos 

náuticos, a reabilitação e requalificação de edifícios com considerável densidade urbanística, o reforço 

da higiene urbana e limpeza pública como instrumento de combate à proliferação de grafitis e a criação 

de bolsas de estacionamento estratégicas dentro do aglomerado urbano para desincentivar o 

estacionamento abusivo e irregular que ocorre principalmente durante o período estival. 
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Todas as questões apresentadas nas sessões públicas foram objeto de ponderação e resposta 

fundamentada por parte do vereador com o pelouro do ordenamento do território e urbanismo e do 

coordenador da equipa técnica responsável pelos trabalhos de revisão do PDM de Silves, e isto sem 

prejuízo de algumas das intervenções terem merecido uma resposta por escrito1, em virtude da sua 

inclusão em participações formais apresentadas durante o período da discussão pública da proposta de 

revisão do plano. 

 

Faz-se notar que muitas das questões suscitadas se reconduziram a conteúdos do plano que os 

intervenientes não tinham tido oportunidade de conhecer ou analisar, pelo que os esclarecimentos 

prestados permitiram uma maior e melhor explanação da proposta de revisão do plano, dirigindo as 

respostas para as matérias que maior interesse despoletavam nos residentes da Freguesia ou União 

de Freguesias. 

 

 

XIII.12.3.2 CONSULTAS AO PLANO 

 

Com o propósito de apoiar os munícipes na consulta da proposta de revisão do PDM de Silves, 

conduzindo os mesmos pelo diferente conteúdo documental do plano e disponibilizando uma análise 

cartográfica de maior pormenor, com recurso ao cadastro predial, foi disponibilizado um serviço de 

atendimento aos munícipes, que funcionou diariamente das 10h00m às 16h00m.   

 

Trataram-se, essencialmente, de atendimentos dirigidos à aferição do aproveitamento urbanístico de 

prédios, de acordo com as novas regras de classificação e qualificação do uso dos solos constantes da 

proposta de revisão do PDM de Silves.  

 

Sendo que daqui resultaram várias das participações recebidas durante o período de discussão 

pública, uma vez que ao verificar que o seu prédio se encontrava classificado como solo rústico ou 

integrado numa servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, muitos foram os particulares 

que solicitaram a alteração dessa classificação/servidão ou restrição, a fim de poder viabilizar um 

eventual aproveitamento urbanístico. 

 

                                                
1 Veja-se a este respeito os capítulos 12.3.4 e 12.3.5. 
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De acordo com o gráfico XIII.12.1, podemos constatar que a média de atendimentos diários foi de 3, 

sendo pautada pontualmente com dias de maior procura. No total, foram atendidos, por esta via, 91 

munícipes, alguns dos quais com mais do que uma situação predial em análise. 

 

Gráfico XIII.12.1 

Atendimentos de Consulta à Proposta de Revisão do PDM de Silves 

 

 

 

XIII.12.3.3 DIVULGAÇÃO 

 

Nos termos do artigo 89.º, n.º 1, do RJIGT, o período de discussão pública deve ser divulgado através 

da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo site institucional 

do município. 

 

No entanto, o Município de Silves, com o objetivo de divulgar o mais possível a proposta de revisão do 

PDM de Silves e de dar a conhecer à população as possibilidades de participação na discussão 

pública, desenvolveu, no período em análise, as seguintes iniciativas: 

 
a) Produção e distribuição de um flyer promocional da discussão pública da proposta de revisão 

do plano, enviado por correio (junto à fatura da água) para todos os munícipes, num total de 

27.000 flyers; 

b) Disponibilização no site institucional do Município de Silves de toda a documentação que 

integra a proposta de revisão do plano; 
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c) Elaboração e disponibilização, no site institucional do Município de Silves, de um vídeo de 

apresentação da proposta de revisão do plano, que conduz o munícipe na sua leitura de uma 

forma sintética e abrangente; 

d) Disponibilização de toda a documentação que integra a proposta de revisão do plano e 

acompanhamento técnico em todas as juntas de freguesia do concelho de Silves; 

e) Constante atualização das diferentes iniciativas realizadas pelo Município de Silves, no âmbito 

da discussão pública por via das redes sociais da autarquia (facebook e instagram); e, 

f) Envio para a comunicação social de notas informativas relativas a cada uma das iniciativas 

realizadas pelo Município de Silves no âmbito da discussão pública da proposta de revisão do 

plano. 

 

 

XIII.12.3.4 PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS 

 

Durante a discussão pública da proposta de revisão do PDM de Silves foram registadas perto de 190 

participações formais1, o que constitui um claro indicador do interesse que a discussão pública gerou 

nos atores locais e das expetativas associadas a este procedimento administrativo. 

 

Estas participações repercutiram-se, na sua grande maioria, em propostas de alteração ao plano para 

que este enquadrasse um maior aproveitamento urbanístico dos solos (vd. quadro XIII.12.4), tendência 

esta que adveio, fundamentalmente, da eliminação das “áreas de expansão” e dos “solos urbanizáveis” 

do PDM de Silves de 1995, por imposição da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do 

Ordenamento do Território e do Urbanismo (2014), e do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (2015). 

 

Destaca-se, porém, que 15% das participações registadas visaram a alteração da proposta de revisão 

do plano para enquadrar um maior aproveitamento urbanístico no sentido da viabilização da instalação 

ou ampliação de atividades económicas. Tratam-se, essencialmente, de atividades inseridas no meio 

rural e com este relacionadas, com particular acuidade para a viabilização da instalação de 

                                                
1 A acrescer a estas participações formais, destaca-se o contacto mais informal dos interessados por via telefónica, que foi uma constante 
diária no decurso da discussão pública e até mesmo depois do seu término. 
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empreendimentos turísticos de menor densidade e dimensão e mais enquadrados/adaptados ao 

contexto rural ou de armazéns agrícolas e atividades conexas. 

 

Quadro XIII.12.4 

Participações Públicas por Matéria 

MATÉRIAS N.º % 

Instalação de Atividade Económica 29 15,3 

Contributos 13 6,8 

Diversos 13 6,8 

Viabilização de Edificação 98 51,6 

Esclarecimentos 24 12,6 

Aglomerado Rural do Foral 6 3,2 

Legalização de Edificações 4 2,1 

Perigosidade de Incêndio 3 1,7 

TOTAL 190 - 

 

Atente-se que, de acordo com o regime de edificabilidade em solo rústico, que resulta das normas 

definidas no Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve), as edificações 

destinadas a turismo em espaço rural podem apresentar até 2.000m2 de área de construção. Ora, este 

é o maior aproveitamento urbanístico possível em solo rústico, pelo que as iniciativas para a instalação 

deste tipo de atividades tem vindo a crescer significativamente, sendo disso exemplo o número de 

participações que visam o enquadramento e viabilidade de ampliação de edificações existentes para 

esse uso. 

 

Cerca de 13% das participações consistiram em pedidos de esclarecimento por parte dos munícipes, 

que incidiram, particularmente, na verificação da classificação e qualificação do solo na proposta de 

revisão do PDM de Silves, assim como das metodologias empregues na delimitação de perímetros 

urbanos ou da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional. 

 

Os contributos apresentados pelos particulares, no sentido da completagem e aperfeiçoamento da 

proposta de revisão do PDM de Silves incidiram, basicamente, em propostas de intervenção do 

Município de Silves ao nível dos equipamentos públicos, infraestruturas urbanísticas gerais, espaços 
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verdes, recolha de resíduos, entre outras situações. São contributos que, em função da sua escala de 

abordagem, âmbito e conteúdo, nem sempre têm enquadramento no plano ou dependem da sua 

previsão específica no próprio plano. Registam-se igualmente contributos quanto ao reforço de 

algumas matérias como seja a habitação, as alterações climáticas ou a qualidade do meio ambiente 

urbano. 

 

Com menor relevo estatístico, mas com uma especificidade interessante, destaca-se a participação de 

alguns moradores da Quinta da Larga Vista1, no Foral, que, de forma organizada, manifestaram a sua 

discordância com a qualificação dessa área territorial como “aglomerado rural”. Os argumentos 

utilizados incidem, em síntese, na manutenção da situação tal como se encontra presentemente, para 

desse modo garantir que não ocorre, naquele território, mais nenhuma ocupação urbana, para além 

das já existentes. Neste sentido, é invocada a não infraestruturação do local, a sobrecarga dos 

recursos existentes, designadamente da água subterrânea, e o receio de serem hipotecadas as 

expetativas de tranquilidade dos residentes. 

 

Com um caráter mais residual, mas não menos importante, destacam-se os pedidos de alteração da 

proposta de revisão do plano para permitir o enquadramento da ocupação urbana existente no regime 

excecional e transitório previsto no artigo 141.º do regulamento do plano, referente à legalização de 

ocupações existentes. Atendendo a que a aplicação deste artigo implica, entre outros requisitos, a 

inexistência de servidões administrativas ou restrições de utilidade pública (ou a compatibilidade com o 

seu regime jurídico), muitas destas participações sugerem a alteração da delimitação da Reserva 

Agrícola Nacional e/ou da Reserva Ecológica Nacional, para dessa forma lograr regularizar o edificado. 

 

Por último, destacam-se as participações que incidem especificamente na matéria da “perigosidade de 

incêndio”, como condicionante ao uso do solo. Os argumentos invocados prendem-se, genericamente, 

com a desadequação das metodologias de base na delimitação daquela condicionante e da sua 

utilização em procedimentos de controlo prévio urbanístico. Não obstante a fraca expressão estatística 

destas participações, as mesmas traduzem uma preocupação crescente dos interessados com a 

adequabilidade da aplicação daquela condicionante, circunstância com a qual o Município de Silves 

está sensibilizado, tendo já promovido diversas ações e interpelações junto do Governo e das 

entidades administrativas competentes para que seja despoletado um procedimento de alteração legal 

                                                
1 Esta abordagem consta de 6 participações, sendo uma delas subscrita pela associação de moradores. 
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ao disposto no artigo 16.º do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios, com a redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro. 

 

Se se atentar à distribuição geográfica das participações (vide quadro XIII.12.5), é possível perceber 

que as Freguesias do litoral são as que apresentam maior número de participações, facto esse 

ancorado no dinamismo económico destes locais, designadamente por via do setor imobiliário e 

turístico e nas assimetrias territoriais (demográficas, económicas e sociais) existentes. 

 

Quadro XIII.12.5 

Participações Públicas por Freguesia/União de Freguesias 

Freguesia/União de Freguesias N.º % 

Alcantarilha e Pêra 50 26,3 

Algoz e Tunes 47 24,7 

Armação de Pêra 20 10,5 

São Bartolomeu de Messines 43 22,6 

São Marcos da Serra 2 1,1 

Silves 20 10,5 

TOTAL 1821 - 

 

Assim, é a União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra que regista o maior número de participações, 

logo seguida da União de Freguesias de Algoz e Tunes. A Freguesia de São Bartolomeu de Messines 

regista também um número de participações significativo, o que deverá resultar certamente da forte 

dinâmica dos residentes nesta área territorial. De anotar que os espaços destinados a atividades 

económicas, o caso do Ribeiro Meirinho, Vales de Algoz ou Boavista, foram objeto de uma particular 

concentração de participações, concretamente por parte dos proprietários dos terrenos confinantes aos 

mesmos. 

 

Curiosamente, as Freguesias de Armação de Pêra e de Silves apresentam um menor número de 

participações do que seria de esperar, atendendo, por um lado, à proximidade ao litoral e à pressão 

                                                
1 Não estão aqui incluídas as participações sem referência espacial específica, daí o valor total ser descoincidente com o referenciado no 
quadro XIII.12.4. 
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urbanística de que Armação de Pêra tem sido alvo, e, por outro lado, considerando que Silves constitui 

a sede de concelho. 

 

Por último, a Freguesia de São Marcos da Serra deu apenas origem a 2 participações, o que 

consubstancia o reflexo do reduzido dinamismo que ainda regista e que constitui um desafio a superar 

com a proposta de revisão do PDM de Silves. 

 

No que concerne à abordagem territorial das participações, importa referir que a supressão ou a 

redução de alguns perímetros urbanos delimitados no PDM de Silves de 1995 constituiu o foco de um 

número considerável de participações. Referimo-nos, em concreto, aos perímetros de Abrutiais, 

Assumadas, Canais de Silves, Monte Branco, Marreiros e Amendoeira, cuja dinâmica, até ao momento, 

se apresentou praticamente inexistente, mas que, curiosamente, com a discussão publica da proposta 

de revisão do plano passaram a constituir áreas de muita atratividade. 

 

 

XIII.12.3.5 PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS 

 

Todas as participações recebidas foram objeto de análise e ponderação, sendo que, nalguns casos, 

foram realizadas reuniões de concertação com os particulares, a fim de assegurar uma resposta de 

proximidade, assim como a transparência do plano, e, desse modo, esclarecer as metodologias e 

abordagens do Município de Silves que conduziram ao teor da versão final da proposta de revisão do 

PDM de Silves. 

 

Neste contexto, todas as participações apresentadas no decurso do período de discussão pública, que 

ocorreu entre 19 de agosto e 30 de setembro de 2020, foram alvo de alvo de ponderação e 

respondidas formalmente1, tendo o Município de Silves ido mais além do que o previsto no n.º 3 do 

artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que determina especificamente 

quais as matérias suscitadas pelos particulares que implicam a obrigatoriedade de resposta por parte 

do município. 

 

                                                
1 As respostas constam no arquivo documental dos serviços de ordenamento do território do Município de Silves, não sendo integradas 
no presente relatório para garantir o sigilo dos dados particulares. 
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A ponderação do Município de Silves às participações apresentadas seguiu, em regra, os seguintes 

critérios: 

 

1. Quanto à classificação dos solos como urbanos 

A maioria das participações recebidas incidiu sobre a manutenção ou reclassificação do solo como 

urbano, a fim de viabilizar novas edificações. Nestas situações, o princípio base que orientou a 

ponderação assentou em duas premissas: a adequação do pedido concreto ao conceito de solo urbano 

consagrado no quadro legal vigente e às metodologias de classificação e qualificação do uso do solo 

definidas no capítulo XIII.7 da proposta de revisão do PDM de Silves sujeita a discussão pública. 

 

Assim, por regra, não foram aceites pedidos de classificação do solo como urbano em áreas não 

infraestruturadas ou edificadas total ou parcialmente, nem em áreas coincidentes com servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública. 

 

Ao contrário, quando o limite do solo urbano coincidia com parte de uma edificação ou parte de um 

compromisso urbanístico, procedeu-se ao acerto desse limite, no estritamente necessário, assim como 

se procedeu à integração de edificações de suporte a atividades económicas, quando as mesmas 

confinam com perímetro urbano com o qual se apresentam compatíveis. 

 

2. Quanto à alteração das servidões e restrições de utilidade pública 

Quando os pedidos de alteração da proposta de revisão do PDM de Silves eram coincidentes com 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública, a ponderação foi efetuada nos seguintes 

termos: quando o pedido respeitasse a atividade económica localizada no limite da condicionante, a 

pretensão foi concertada com a entidade de tutela da condicionante em causa, e, por essa via, quando 

consensual, foi inserida a alteração no plano, tal como se dá conta no capítulo XIII.12.4.3; todavia, 

quando o pedido incidisse em área territorial ‘no meio’ da condicionante, por concertação metodológica 

com a entidade de tutela com competência na matéria, não foram promovidas essas alterações. 

 

3. Quanto à perigosidade de incêndio 

A legislação vigente nesta matéria condiciona de forma determinante a atuação do Município de Silves, 

por isso, não obstante a compreensão e sensibilidade para com as preocupações dos particulares, a 

iniciativa municipal e o alcance do PDM de Silves estão limitados. Por conseguinte, a ponderação 
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efetuada e transmitida aos particulares foi no sentido de se perspetivar, a médio prazo, uma eventual 

alteração do quadro legal e, no curto prazo, proceder-se a uma alteração do plano municipal de defesa 

da floresta contra incêndios e consequente modificação e republicação da planta da perigosidade do 

risco de incêndios no concelho de Silves, introduzindo metodologias mais consentâneas e adequadas a 

uma utilização ‘urbanística’ deste instrumento de planeamento. 

 

4. Quanto à qualificação do aglomerado do Foral 

Não obstante o legítimo direito dos particulares em pretenderem que a situação do Foral se mantenha 

cristalizada, o Município de Silves não se revê nessa posição, mantendo a qualificação daquela área 

territorial como aglomerado rural. Note-se que a autarquia se revê nas preocupações manifestadas 

pelos residentes, pelo que integrou no plano um conjunto de exigências, designadamente em matéria 

de infraestruturação urbanística, que visam precisamente salvaguardar os recursos e a qualidade do 

ambiente daquele aglomerado. 

 

5. Quanto à ‘eliminação’ de alguns perímetros urbanos 

A este respeito a posição do Município de Silves incide na avaliação da dinâmica social, económica e 

urbanística destes territórios no decurso da vigência do PDM de Silves de 1995, de onde resulta que 

não é pelo facto destes perímetros (com 25 anos de vigência do atual PDM) gerarem agora algum 

interesse, que os mesmos se vão manter no plano e, dessa forma, perpetuar por mais 8 anos uma 

classificação do solo que se tem revelado inconsequente. Assim sendo, na versão final da proposta de 

revisão do PDM de Silves vai manter-se a eliminação ou redução de alguns perímetros urbanos. 

 

Mantém-se, no entanto, a perspetiva que, caso se justifique, o Município de Silves pode, 

eventualmente, delimitar um plano de pormenor (numa das modalidade aplicáveis) para estes solos. 

 

6. Quanto à atualização do plano 

a) Quando era solicitada a atualização da planta dos compromissos urbanísticos da proposta de 

revisão do PDM de Silves, e apesar de tal circunstância não constituir condição para a validade 

do título urbanístico em causa, optou-se por proceder à atualização da referida planta e do 

capitulo XIII.3, para garantir que a versão final do plano constitui um repositório de informação 

atualizada e o mais completo possível; e, 
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b) Os vários contributos para a atualização do plano foram, sempre que possível, integrados no 

mesmo, designadamente no que concerne ao estado de conservação de alguns arruamentos, 

às caraterísticas de equipamentos ou à taxa de consolidação dos espaços industriais. 

 

 

XIII.12.4. AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NA PROPOSTA DE PLANO 

 

Face à dinâmica do período de discussão pública da proposta de revisão do PDM de Silves, em 

concreto da ponderação efetuada das múltiplas participações recebidas, do amadurecimento e aferição 

da aplicação prática do regulamento do plano com o início da discussão pública, da concertação 

efetuada com as entidades representativas dos interesses a ponderar despoletada pelas participações 

recebidas, foram introduzidas algumas alterações na proposta de revisão do plano. 

 

Deste modo, sistematizam-se, de seguida, à luz dos princípios da fundamentação, imparcialidade, 

publicidade e transparência, as alterações que vão moldar a versão final da proposta de revisão do 

PDM de Silves. 

 

 

XIII.12.4.1 DECORRENTES DA PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS 

 

A ponderação efetuada em decorrência da discussão pública implicou - em função da pertinência e 

fundamento dos argumentos invocados pelos particulares e do seu alinhamento com a estratégia de 

desenvolvimento territorial e no estrito domínio das atribuições e competências municipais, 

designadamente sem interferência em qualquer servidão administrativa ou restrição de utilidade pública 

- a introdução de pequenos acertos cirúrgicos ou de pormenor na proposta de revisão do PDM de 

Silves, particularmente no regime de uso do solo.  

 

Assim, fruto da discussão pública, ressaltam as seguintes alterações na proposta de revisão do plano: 

 

1 - No perímetro urbano de Fazenda Caravela, na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, 

atendendo à existência de dois compromissos urbanísticos que confinam a sul e a poente com o 

perímetro, foram efetuados acertos de pormenor, a fim de os integrar (de acordo com o legalmente 
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admissível e em coerência com as preocupações do plano no domínio da salvaguarda da qualidade do 

meio ambiente urbano) na malha urbana, sempre ancorados em infraestruturas existentes. 

 

2 - No perímetro urbano do Sobrado, na União de Freguesias de Algoz e Tunes, a contiguidade de 

ocupação urbana (consolidada e objeto de compromisso urbanístico) levou a que fosse efetuada uma 

pequena ampliação do perímetro no sentido poente, associada à estrutura viária e demais 

infraestruturas existentes. 

 

3 - O espaço de atividades económicas do Ribeiro Meirinho, na Freguesia de São Bartolomeu de 

Messines, foi objeto de duas ampliações, com apoio no quadro legal vigente, destinadas a integrar, em 

perímetro urbano, atividades económicas compatíveis com o uso dominante e já em laboração, uma no 

sentido nascente e a outra no sentido poente. 

 

4 - No sítio de Campilhos, na Freguesia de São Bartolomeu de Messines, foi efetuado um acerto de 

limites no espaço habitacional unifamiliar perspetivado, enquadrando, em perímetro urbano, a rede 

viária existente e o alinhamento em face da mesma. No aglomerado rural localizado também nos 

Campilhos foi efetuada uma ligeira ampliação, a fim de integrar uma atividade económica existente com 

necessidades de ampliação e para fazer face ao cumprimento de exigências legais que recaem sobre a 

própria atividade em si. 

 

5 - No limite norte do perímetro de Monte de São José, na Freguesia de São Bartolomeu de Messines, 

em concreto na sua categoria de espaço de atividade económica - área de comércio e serviços, foi 

introduzido um acerto no seu alinhamento, com o propósito de conferir maior harmonia e coerência ao 

mesmo. Integra-se, assim, uma área muito residual no contexto do aglomerado, que permite um remate 

infraestruturado deste perímetro. 

 

6 - Em Algoz, no limite sudoeste do perímetro foi detetada uma pequena descoincidência entre o 

perímetro urbano e o limite de um compromisso urbanístico válido, pelo que se procedeu a essa 

retificação, fazendo coincidir esses limites. 

 

7 - No Poço Frito, na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, atendendo à existência de um 

compromisso urbanístico que confina a poente com o perímetro do aglomerado rural, foi efetuado um 
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acerto de pormenor para o integrar (de acordo com o legalmente admissível) na malha urbana, 

otimizando também as infraestruturas existentes e promovendo a coerência do perímetro. 

 

8 - No Foral, na União de Freguesias de Algoz e Tunes, a proposta de revisão do plano definia um 

espaço de exploração de recursos energéticos e geológicos, na sequência da aprovação de um 

compromisso urbanístico para a instalação de um centro de produção de energia elétrica solar 

fotovoltaica. Contudo, na sequência da participação da proprietária do prédio em causa, e da 

compatibilidade do uso de exploração de recursos geológicos e energéticos com a categoria de espaço 

agrícola (que constitui a envolvente deste prédio), optou-se por alterar a qualificação do solo, 

garantindo, assim, maior flexibilidade e diversidade no aproveitamento destes solos, que admitem, em 

concreto, atividades agrícolas ou agroturísticas. Em consequência, eliminou-se a exclusividade de uso 

e conferiu-se maior operacionalidade ao plano. 

 

9 - Para além das alterações em matéria de classificação e qualificação do uso do solo, foram ainda 

introduzidas alterações no que concerne aos espaços canais representados na planta de 

ordenamento. A preocupação com a exequibilidade e programação destes investimentos, tendo em 

atenção o alerta veiculado na participação de alguns munícipes, levou a que, na versão final da 

proposta de revisão do plano, só sejam integrados na planta de ordenamento e, como tal vinculativos, 

os espaços canais cuja execução se perspetiva no curto e médio prazo, permanecendo todos os 

restantes apenas elencados, e assim sistematizados, como investimentos a ponderar no futuro. 

 

 

XIII.12.4.2 DECORRENTES DO AMADURECIMENTO E AFERIÇÃO DA APLICAÇÃO 

PRÁTICA DO REGULAMENTO DO PLANO 

 

O período de discussão pública da proposta de revisão do PDM de Silves foi também utilizado pelo 

Município de Silves - em consonância com o determinado em despacho do Vereador do pelouro do 

ordenamento do território e urbanismo, datado de 18 de agosto de 2020, e face ao estatuído no artigo 

145.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, relativamente à suspensão dos 

procedimentos de informação prévia, de comunicação prévia e de licenciamento, a partir da data fixada 

para o início do período de discussão pública e até à data da entrada em vigor do novo plano - para 
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proceder a uma aferição da aplicação concreta do regulamento do plano, testando, assim, a sua 

operacionalização prática. 

 
Nestes termos, os serviços técnicos da gestão urbanística procederam a uma apreciação dos 

procedimentos de controlo prévio urbanístico em curso à luz do regulamento da proposta de revisão do 

plano, efetuando uma aferição da viabilidade das pretensões dos particulares no quadro do PDM de 

Silves em vigor e do novo PDM de Silves que esteve em discussão pública. 

 
Deste exercício surgiu a necessidade de se proceder a algumas alterações minuciosas no regulamento 

da proposta de revisão do plano e, consequentemente, nos relatórios de ordenamento onde se 

fundamentam as opções regulamentares.  

 

Ora, é precisamente dessas alterações que agora se dá conta, concretamente: 

 

Artigo 3.º (Definições) 

Não obstante a redação da parte final do artigo 3.º do regulamento do plano fosse meramente 

exemplificativa, admitindo-se, por essa via, a utilização de conceitos técnicos do ordenamento do 

território e do urbanismo constantes de outros diplomas legais e regulamentares, optou-se, com 

fundamento em razões de rigor e transparência, por acrescentar, de forma explícita, a referência aos 

conceitos definidos no atual Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de 

Silves, que consubstancia um instrumento jurídico com aplicabilidade relevante em sede de gestão 

urbanística.  

 

Artigo 6.º (Conteúdo do plano)  

Visando atribuir um maior rigor e coerência da redação deste artigo com a estrutura do plano, optou-se 

por alterar a ordem pela qual se identificam os diferentes elementos documentais que o integram; pelo 

que a avaliação ambiental estratégica passa a integrar a alínea d) do artigo 6.º (e não a sua alínea b) 

como resultava da redação do artigo 6.º do regulamento do plano sujeita a discussão pública), dado 

que a mesma se assume como transversal a toda a proposta de plano. 

 

Artigo 51.º (Critérios gerais de viabilização dos usos do solo) 

Este artigo, integrado no Capítulo II do regulamento referente às “Disposições comuns ao solo rústico e 

ao solo urbano”, tem um conteúdo geral aplicável ao regime de uso do solo rústico e urbano. Neste 
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sentido, o seu teor é transversal a muitas das matérias do regulamento, apresentando uma articulação 

específica com os anexos referentes ao regime de edificabilidade (anexos III e IV). Assim sendo, para 

garantir uma leitura mais clara e transparente desta articulação, optou-se por relocalizar a nota 

referente à interpretação admissível dos conceitos das áreas de construção e do número de pisos 

acima da cota de soleira, que constavam nos anexos referidos, e integrá-la, com as devidas 

adaptações, no corpo do artigo 51.º, mais concretamente na (nova) alínea d) do seu n.º 8. 

 
Ainda na perspetiva de assegurar a correta articulação deste artigo 51.º com os anexos referentes ao 

regime de edificabilidade (anexos III e IV), e atendendo à insegurança manifestada pelos serviços 

técnicos de gestão urbanística quanto à aferição da edificabilidade em função da área do prédio em 

causa (> ou < a 500m2), optou-se por criar e densificar dois conceitos que permitam, claramente, definir 

em que situações se aplicam os índices e quando é que a opção urbanística pode incidir no 

alinhamento e volumetria dominante. Foram, com essa finalidade, elaborados os conceitos de “nova 

área urbana” e de “área urbana consolidada”, aos quais se faz corresponder, respetivamente, a 

aplicação dos índices ou a opção pelo alinhamento e volumetria dominante, vinculando, deste modo, 

ao princípio da legalidade qualquer discricionariedade técnica na presente matéria. 

 
De igual modo, com vista a assegurar a correta aplicação do regime de edificabilidade aos casos 

concretos, mostrou-se pertinente a criação de uma norma que preveja uma majoração de 20% da área 

de construção destinada aos espaços exteriores cobertos, em ordem a estabelecer um enquadramento 

regulamentar na disciplina desta matéria e balizar o respetivo controlo prévio por parte dos serviços 

técnicos de gestão urbanística. 

 
Ainda no âmbito deste artigo 51.º, procurando antecipar a resolução de situações práticas que possam 

surgir com alguma acuidade em sede de gestão urbanística, foi acrescentada uma norma que 

esclarece que não constitui impedimento da viabilização de operação urbanística a sua incidência em 

diferentes classes e categorias de espaços, desde que a mesma se mostre compatível com o regime 

de uso do solo aplicável em função da sua localização e que o total edificado não exceda a área de 

construção máxima permitida pelo regime de edificabilidade que se mostre mais restritivo. 

 

Artigo 54.º (Caves) 

Por via da operacionalização do regime de edificabilidade nas operações urbanísticas que envolvam 

obras de ampliação, e uma vez que nas mesmas se admite a criação de caves, foi acrescentado um n.º 
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2 ao artigo 54.º para clarificar que as caves só são admitidas sob a área objeto de ampliação e, deste 

modo, aclarar que não se está perante uma operação urbanística de demolição. 

 

Artigo 58.º (Parâmetros de dimensionamento dos estacionamentos) 

Visando a clarificação da aplicação das exceções ao cumprimento dos parâmetros de 

dimensionamento dos estacionamentos, designadamente as previstas no n.º 6 do artigo 58.º, optou-se 

por substituir os termos “solo urbano consolidado” por “área urbana consolidada” , fazendo, assim, a 

ponte com a alteração introduzida no artigo 51.º do regulamento do plano. 

 

Ainda neste domínio, e atendendo à aplicação concreta dos parâmetros de dimensionamento dos 

estacionamentos para os usos de indústria e armazém, foi detetada uma sobrecarga para estas 

atividades que não se compatibiliza com a estratégia de dinamização da atividade económica e reforço 

da atratividade territorial definida pelo plano. Com efeito, os parâmetros de dimensionamento dos 

estacionamentos previstos na proposta de revisão do PDM de Silves submetida a discussão pública 

constituem uma exigência excessiva, sem correlação com a realidade presente dos espaços industriais 

localizados no território municipal, designadamente as suas condições de circulação e de mobilidade. 

 

Assim sendo, optou-se por ajustar os parâmetros de dimensionamento dos estacionamentos aos que já 

resultavam do PDM de Silves de 1995, garantindo a devida proporcionalidade e adequabilidade dos 

mesmos às necessidades reais e factuais da realidade urbanística e económica local. 

 

Artigo 64.º (Conceito e usos admitidos)  

Este artigo é referente à categoria de “espaço agrícola” e articula, de entre outros, com o  anexo III do 

regulamento. Por via desta articulação, foi detetada uma incoerência no plano submetido a discussão 

pública, em concreto a previsão da tipologia de empreendimento turístico “pousada” que, de acordo 

com o parecer emitido pelo Turismo de Portugal, apenas se admite no quadro dos estabelecimentos 

hoteleiros isolados ou dos núcleos de desenvolvimento turístico. Por conseguinte, em linha com o que 

já estava assumido no anexo III, foi eliminada a tipologia referida por lapso na subalínea iv da alínea b) 

do n.º 3 do artigo 64.º do regulamento do plano. 
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Artigo 80.º (Regime de edificabilidade) 

Este artigo é referente à categoria de “aglomerado rural” e quando identifica, no seu n.º 2, os usos 

admitidos, não concretiza, por lapso, quais os estabelecimentos comerciais, de serviços ou industriais 

admitidos nos termos do Sistema da Indústria Responsável (SIR). Por isso, clarificou-se que apenas se 

admitem os estabelecimentos identificados nos anexos A e B do SIR, garantindo, dessa forma, uma 

maior operacionalização do plano, na linha da estratégia definida para estes territórios. 

 
Ademais, procurando incutir maior rigor na redação do artigo 80.º, foi ainda alterado o seu n.º 6, para 

clarificar que essa norma se aplica exclusivamente ao procedimento de controlo prévio urbanístico 

referido no seu número anterior (a saber, o n.º 5). Em consequência, foi estabelecida uma correlação 

entre essas duas normas, clarificando o seu alcance prático. 

 

Artigo 97.º (Usos admitidos e regime de edificabilidade) 

Este artigo é referente à subcategoria de “espaço de uso especial de equipamentos e infraestruturas”, 

da categoria de “espaço de uso especial” em solo urbano, que assume como usos dominantes os usos 

de equipamentos e infraestruturas e como usos compatíveis os de habitação, comércio e serviços. Na 

definição do regime de edificabilidade, foi detetada uma “descoincidência” com o teor do anexo II no 

que concerne ao uso de habitação, uma vez que o mesmo só é admitido em edificações preexistentes, 

não se admitindo a criação de novas edificações. 

 
De modo que, para garantir a coerência interna do plano e um maior rigor e clareza, optou-se por 

integrar no n.º 1 do artigo 97.º do regulamento do plano a referência a este caráter de “preexistência” 

do uso habitacional. 

 
Ainda neste artigo, e visando o reforço da coerência do plano, detetou-se que não estava definido o 

regime de edificabilidade específico para os usos de comércio e serviços, à semelhança do que se 

definiu nos n.ºs 3 dos artigos 92.º e 106.º do regulamento do plano; pelo que, em face do exposto, foi 

incluído um novo n.º 3 no artigo 97.º, onde se determina que o regime de edificabilidade para os usos 

comércio e serviços é o definido na subcategoria “área de comércio e serviços” da categoria de 

“espaço de atividades económicas”. 
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Artigo 104.º (Usos admitidos e regime de edificabilidade) 

Este artigo é referente à subcategoria de “área de comércio e serviços”, da categoria de “espaço de 

atividades económicas” em solo urbano, que assume como usos dominantes os usos de comércio e 

serviços e como usos compatíveis os de turismo, armazém, industria, logística e habitação, quando 

preexistente. 

 

Ora, através de uma análise de maior pormenor, detetou-se que não estava definido o regime de 

edificabilidade específico para o uso de turismo, à semelhança do que se definiu nos n. ºs 3 dos artigos 

92.º e 106.º do regulamento do plano; pelo que, visando o reforço da coerência do plano, foi incluído 

um novo n.º 3 no artigo 104.º, onde se determina que o regime de edificabilidade para o uso de turismo 

é o definido na subcategoria de “espaço de uso especial de turismo” da categoria de “espaço de uso 

especial”. 

 

Artigo 141.º (Legalização de operações urbanísticas) 

A identificação da documentação idónea para a verificação da existência de operação urbanística em 

data anterior à homologação da cartografia do plano, tal como decorre da alínea a) do n.º 1 do artigo 

141.º do regulamento do plano, apesar de meramente exemplificativa, indiciava que apenas se poderia 

demonstrar essa existência por via de informação cadastral ou de inscrição na matriz predial. Ora, para 

evitar qualquer limitação injustificada ao alcance que se pretende atribuir a esta norma, bem como para 

eliminar quaisquer dúvidas, optou-se por incluir outras fontes como seja a cobertura aerofotográfica, 

que detém considerável aplicação prática nos procedimentos de gestão urbanística. 

 
Em contraponto, eliminou-se a alínea b) do n.º 1 do artigo 141 do regulamento submetido a discussão 

pública, visto que ao exigir a correspondência entre os documentos que instruem o pedido de 

legalização e a construção e ocupação existente, limitaria de sobremaneira o alcance desta norma, 

dificultando injustificadamente a sua aplicação prática. 

 

ANEXO I (Conceitos) 

Na sequência da correspondente alteração introduzida no artigo 51.º do regulamento do plano, surgiu a 

necessidade de incluir no anexo I os conceitos de “área urbana consolidada” e de “nova malha urbana”, 

pelas razões acima já aduzidas. 
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XIII.12.4.3 DECORRENTES DA PONDERAÇÃO CONCERTADA 

 

De entre as diversas participações recebidas, houve um número significativo cuja procedência 

implicaria a alteração de uma servidão administrativa e/ou restrição de utilidade pública, mais 

concretamente da Reserva Agrícola Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional.  

 

Neste contexto, o Município de Silves definiu que, por princípio, e salvo casos excepcionais, as 

servidões administrativas e/ou restrições de utilidade pública não seriam alteradas nesta fase do 

procedimento, atendendo quer à necessidade de se promover a devida concertação setorial, quer à 

eventual complexidade e exigência técnica dessa concertação.  

 

Ainda assim, o Município de Silves identificou um conjunto de situações excepcionais que colocou à 

consideração das entidades da tutela com responsabilidades em função da matéria. Sendo que, das 

várias situações apresentadas e ponderadas em sede de concertação1, resultaram validadas as 

seguintes alterações à proposta de revisão do PDM de Silves: 

 

I - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

 
a) Exclusão de uma área afeta à Reserva Agrícola Nacional (vide capítulo XIII.4) contígua ao 

perímetro urbano de São Bartolomeu de Messines (e que se encontra no PDM de Silves de 

1995 integrada em perímetro urbano), sobre a qual incide um compromisso urbanístico válido e 

eficaz; de modo que, em resultado da aprovação de uma operação de loteamento urbano no 

local referenciado, da confirmação da existência de uma via de acesso a beneficiar e visando a 

delimitação coerente e harmoniosa do perímetro urbano de São Bartolomeu de Messines 

atendendo ao solo com infraestruturação e edificação programada, foi concertada e validada a 

exclusão de uma área de solos da Reserva Agrícola Nacional. 

 

b) Exclusão de uma área afeta à Reserva Agrícola Nacional (vide capítulo XIII.4) localizada na 

Palmeirinha, na Freguesia de Silves, e já efetivamente ocupada com atividades económicas 

existentes em funcionamento e com necessidade de ampliação. 

                                                
1 Reunião de concertação realizada com a DRAP-Algarve em 08 de outubro de 2020, que culminou com a emissão do seu parecer de 22 
de outubro de 2020, e reunião de trabalho realizada conjuntamente com a CCDR-Algarve e a APA/ARH-Algarve em 03 de novembro de 
2020, que culminou com a emissão de parecer datado de 24 de novembro de 2020. 
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c) Exclusão de uma área afeta à Reserva Agrícola Nacional (vide capítulo XIII.4) localizada em 

Pêra, coincidente com uma ocupação urbanística existente e titulada por um alvará de 

licenciamento de operação de loteamento urbano válido e eficaz. Trata-se, pois, de uma 

alteração muito residual, assumida pela entidade de tutela como um acerto de pormenor. 

 

II - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e Agência Portuguesa do 

Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

 
a) Integração na proposta de revisão do plano da zona alargada de captação superficial de água 

da albufeira da Barragem de Odelouca, publicada pela Portaria n.º 168/2015, de 04 de junho, 

e, como tal, assumida como uma condicionante. 

 

b) Alteração da redação do artigo 24.º do regulamento do plano, referente às zonas ameaçadas 

pelas cheias e inundações naturais, mediante a eliminação do seu n.º 3 (com a consequente 

renumeração das restantes normas do artigo), assegurando, assim, uma ocupação menos 

condicionada (não havendo lugar à aplicação do regime jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional) e mais sustentável (compatibilização da ocupação urbanística com as medidas de 

mitigação de risco que se mostrem necessárias e adequadas) das áreas do Ribeiro Meirinho 

(em São Bartolomeu de Messines) e da zona ribeirinha de Silves, sem que seja colocada em 

causa a salvaguarda da segurança de pessoas e bens face à susceptibilidade existente de 

cheias e inundações naturais. 

 

XIII.12.4.4 DECORRENTES DE LAPSOS IDENTIFICADOS 

 

A complexidade e dimensão da proposta de revisão do PDM de Silves, assim como a dinâmica que 

algumas situações de facto apresentaram no decurso do desenvolvimento dos trabalhos técnicos, 

conduziram ao surgimento de alguns lapsos materiais na qualificação do território, que, por serem 

contraproducentes com o modelo de desenvolvimento territorial perfilhado, mereceram a devida 

retificação: 

 

a) Em Armação de Pêra, no Vale do Olival, a sul, a categoria de solos correta é a de espaço de 

uso especial de equipamentos e infraestruturas (em toda a área livre e comprometida) e não de 
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espaço de uso especial de turismo (que deverá constar exclusivamente na área ocupada pelo 

estabelecimento hoteleiro existente). Esta questão é particularmente sensível, atendendo às 

especificidades da área territorial em causa e à intenção expressa do Município de Silves de aí 

instalar uma área de equipamentos, infraestruturas e espaços verdes de caráter público e de 

utilização colectiva, com o propósito de qualificar o aglomerado urbano. 

 

b) Em São Bartolomeu de Messines, na área contígua ao espaço de feiras e mercados, mais 

propriamente a sul e integrada no Plano de Pormenor da Cerca da Feira, a categoria de 

espaços deverá ser de espaço de atividade económica - área de comércio e serviços e não de 

espaço habitacional unifamiliar, como foi definido na proposta de revisão do plano submetida a 

discussão pública. O fundamento desta opção prende-se, precisamente, com os trabalhos que 

decorrem da elaboração do Plano de Pormenor da Cerca da Feira, no âmbito do qual se 

pretende promover a instalação de atividades económicas nesta área. 

 

 

XIII.12.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exequibilidade e operacionalização do futuro PDM de Silves (PDM2G) é tanto maior quanto mais 

participado tenha sido o seu procedimento de revisão, no duplo sentido do envolvimento e co-

responsabilização dos diferentes agentes e da capacidade de resposta do plano aos desafios que o 

território coloca e às reais expetativas e interesses em presença, sejam eles de natureza pública ou 

privada. 

 

As exigências de ponderação e concertação perfilam-se, neste contexto, como determinantes e 

constituem um repto para todos os atores, sobretudo para o Município de Silves que tem a missão de 

elaborar, em conformidade com a estratégia de desenvolvimento superiormente definida, um 

instrumento de planeamento adaptado às especificidades territoriais do concelho de Silves, capacitado 

para dar resposta aos intentos e anseios dos seus residentes e investidores e flexível o suficiente para 

acompanhar as dinâmicas que o território acolhe e promove. 
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O procedimento de revisão dos planos territoriais de âmbito municipal situa nesta fase de discussão 

pública o momento por excelência de envolvimento da população e da concertação de interesses 

particulares com a proposta de plano. 

 

Tal como se infere do teor do presente relatório, a posição do Município de Silves foi sempre a de 

garantir o envolvimento e participação contínua da população e demais interessados em todo o 

procedimento de revisão do PDM de Silves, com ganhos efetivos de adequação do plano ao território e 

às pessoas. Assume-se, portanto, este procedimento de revisão como um exercício compensador, 

participado e ajustado, dentro do possível, às reais expetativas dos agentes a quem o plano se dirige. 

 

Ainda assim, foram várias as participações a que a proposta de revisão do plano não conseguiu dar 

satisfação, especialmente e sobretudo aquelas que pretendiam perpetuar - sem justificação de facto e 

de direito plausível - uma situação de valorização “artificial” do valor dos prédios, na expetativa de uma 

eventual concretização de um determinado aproveitamento urbanístico. 

 

A versão final da proposta de revisão do PDM de Silves resulta, deste modo, de uma negociação e 

participação contínua, de um processo de aperfeiçoamento e testagem do instrumento de planeamento 

e de uma concertação de todos os interesses em presença balizados pelo quadro legal e estratégico 

definido, e, em consequência, mostram-se reunidas as condições formais e legais para a sua 

submissão à aprovação definitiva dos órgãos municipais competentes.  
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