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III.5.1. DO CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SOLO 

 

 

O estudo do solo, enquanto recurso e não apenas “palco” das atividades humanas como muitas vezes 

é abordado, encerra em si alguma complexidade devido aos fatores que o integram, nomeadamente, 

físicos (caraterísticas, génese e evolução) e humanos (utilização, aptidão e fragilidades).  

 

A LBPPSOTU1, consagra na alínea a), do artigo 2.º, como fins da política pública de solos, de 

ordenamento do território e urbanismo “Valorizar as potencialidades do solo, salvaguardando a sua 

qualidade e a realização das suas funções ambientais, económicas, sociais e culturais, enquanto 

suporte físico e de enquadramento cultural para as pessoas e suas atividades, fonte de matérias -

primas e de produção de biomassa, reservatório de carbono e reserva de biodiversidade”, ou como 

acrescenta ainda na alínea d), do mesmo artigo, que “aumentar a resiliência do território aos efeitos 

decorrentes de fenómenos climáticos extremos, combater os efeitos da erosão (…)” e, como reforça a 

alínea e), “evitar a contaminação do solo, eliminando ou minorando os efeitos de substâncias 

poluentes, a fim de garantir a salvaguarda da saúde humana e do ambiente”.  Anota ainda a alínea i) 

do artigo 2.º que um dos fins da política pública de solos é “assegurar o aproveitamento racional e 

eficiente do solo, enquanto recurso natural escasso e valorizar a biodiversidade”. 

 

O RJIGT2, por sua vez, estabelece claramente no artigo 69.º, aquando da definição da noção dos 

planos municipais, a relevância que o correto conhecimento do solo tem num plano territorial e para o 

desenvolvimento sustentável do território ao considerar que estes “estabelecem o regime de uso do 

solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e 

sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia de 

qualidade ambiental”. 

 

O PNPOT3 é também determinante em relação à importância estratégica da proteção do solo, 

incentivando no Domínio de Intervenção 1. Domínio Natural a valorização do recurso solo e o combate 

                                                
1 Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL n.º 80/2015 de 14 de maio. 
3 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território, L n.º 99/2019, de 05 de setembro. 
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ao seu desperdício. É neste sentido que igualmente se dirige o PROT1 o qual reconhece que o solo, 

enquanto recurso territorial “requer um quadro para a respectiva gestão, integrado no processo de 

planeamento e gestão municipais, processo contínuo e resultante de uma atitude estratégica”. 

 

DOS OBJETIVOS 

 
Está pois bem patente a importância do solo no âmbito do ordenamento do território. Pelo que é 

essencial não apenas a caraterização do solo, fundamental para informar, e.g., a delimitação da REN e 

da RAN, mas também informar da sua aptidão e riscos a que está sujeito. Deste modo, assumem-se 

como objetivos do capítulo: 

 
1. caraterizar as famílias de solos do concelho; 

2. definir a importância de cada família de solo; 

3. identificar os principais estrangulamentos relacionados com a utilização dos solos do concelho; 

4. apontar medidas de melhoramento dos solos para a correção dos estrangulamentos; 

5. refletir sobre o fenómenos da erosão dos solos; 

6. caraterizar o concelho com base na capacidade de uso do solo e aptidão agrícola; 

7. definir, com base na caraterização geral, propostas e ordenamento e soluções para melhorar o 

rendimento, produtividade e medidas de proteção do solo; 

8. apontar linhas orientadoras para a delimitação da RAN no concelho. 

 

DA METODOLOGIA 

 
Tendo em vista responder aos objetivos enunciados, o capítulo tem como referência essencial as 

cartas de família de solos e capacidade de uso do solo (CNROA, 1965) disponibilizadas pelo IHERA 

(1999), em formato vetorial e à escala 1:25 000, sem atualizações (barragens, áreas urbanas/socias, 

ajustes de limites, revisão de campo, etc..) mas com a devida adaptação aos limites administrativos da 

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2018) (DGT, 2018). A análise da classificação destas 

cartas é apoiada com no trabalho de KOPP (1989), CARDOSO (1965) e CERQUEIRA, (1992). 

 

                                                
1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve RCM n.º 102/2007, de 3 de agosto, na redação dada pela RCM n.º 188/2007, 
de 28 de dezembro. 
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Embora o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional1 (RJRAN), nos termos do artigo 6.º, abra a 

possibilidade para a delimitação desta restrição de utilidade pública seguir a classificação de terras da 

FAO/WRB2, seguindo e.g. as orientações técnicas e metodológicas de PIMENTA (1998), o processo 

terá como base a cartografia do ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário 

(CNROA), cfr. o artigo 7.º conjugado com o artigo 8.º.  

 

 

III.5.2. FAMÍLIAS DE SOLOS NO CONCELHO DE SILVES (CNROA) 

 

 

O concelho apresenta uma relativa diversidade de famílias de solos resultado das caraterísticas 

litológicas do concelho e da evolução geomorfológicas do relevo e do clima, tendo permitido o 

desenvolvimento de unidades mais ou menos definidas a norte e a sul do eixo Silves-S. B. Messines. 

 

Do conjunto, são os solos incipientes que têm maior representatividade, ocupando 67,8% da área do 

concelho (quadro III.5.1), e com o maior número de famílias e sub-grupos (vd. quadro III.5.2), sendo 

seguidos pelos solos argiluviados, com 18,6% da área do território. Os solos com menor 

representatividade são hidromórficos e halomórficos, ambos a ocuparem 0,4% da área do concelho. 

  

                                                
1 DL n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo DL n.º 199/2015, de 16 de setembro. 
2 World Reference Base; Soil Map of the World (FAO-UNESCO, 1971-1981). 

Quadro III.5.1 

Área afeta a cada ordem de solos 

ORDEM E FAMÍLIAS DE SOLO Área (km2) Área (%) 

Solos Incipientes (A, Al, Aa, Ac, Aac, Atl, At, Atac, Eb, Ec, Ets, Et, Ex, Rg, Sbl, Sb, 

Sba, Sbc, Sbac) 

461,0 67,8 

Solos Litólicos (Vt, Vts) 23,6 3,5 

Solos Calcários (Pc, Pcx, Vac, Vc) 47,7 7,0 

Barros (Cb, Cbc) 5,1 0,8 

Solos Argiluviados (Pag, Px, Sr, Vtc, Vx, Vcd) 126,6 18,6 

Solos Podzolizados (Ppt) 0,7 0,1 

Solos Halomórficos (As, Ass) 2,6 0,4 

Solos Hidromórficos (Ps) 2,4 0,4 

Afloramentos Rochosos (Arc) 6,5 0,9 

Área Social (ASoc) 4,3 0,6 

 680,0 100,0 
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Quadro III.5.2 

Famílias de Solo no concelho de Silves, por categoria taxonómica 

ORDEM SUBORDEM GRUPO SUB-GRUPO FAMILIAS SIGLA 

Solos incipientes 

Aluviossolos 

Modernos 

não calcários 

de textura ligeira Al 

de textura mediana A 

de textura pesada Aa 

calcários (para-solos calcários) 
de textura mediana Ac 

de textura pesada Aac 

Antigos 
não calcários 

de textura ligeira Atl 

de textura mediana At 

calcários (para-solos calcários) de textura pesada Atac 

Litossolos climas de regime xérico - 

de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas básicas afins Eb 

de calcários compactos ou dolomias Ec 

de grés de Silves ou rochas afins Ets 

de outros arenitos Et 

de xistos ou grauvaques Ex 

Regossolos Psamíticos normais não húmidos Rg 

Coluviossolos (solos de 

baixas) 
 

não calcários 

de textura ligeira Sbl 

de textura mediana Sb 

de textura pesada Sba 

calcários 
de textura mediana Sbc 

de textura pesada Sbac 

Solos litólicos não húmicos pouco insaturados normais 
de arenitos grosseiros Vt 

de grés de Silves ou rochas afins Vts 
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Solos calcários 

pardos climas de regime xérico normais 

de calcários não compactos Pc 

de xistos ou grauvaques associados a depósitos calcários Pcx 

vermelhos climas de regime xérico normais 

de rochas detríticas argiláceas calcárias (de textura franco-

argilosa a argilosa) 
Vac 

de calcários Vc 

Barros castanhos-avermelhados 

não calcários - 
de basaltos ou doleritos ou rochas eruptivas ou cristalofílicas 

básicas 
Cb 

calcários não descarbonatados 
de basaltos ou doleritos ou rochas eruptivas ou cristalofílicas 

básicas associados a calcário friável 
Cbc 

Solos Argiluviados 

pouco insaturados 

solos mediterrâneos 

pardos 
de materiais não calcários 

para-solos hidromórficos 
de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas (de textura 

arenosa ou franco arenosa) 
Pag 

normais de xistos ou grauvaques Px 

solos mediterrâneos 

vermelhos ou amarelos 

de materiais não calcários normais 

de "rañas" ou depósitos afins Sr 

de outros arenitos Vtc 

de xistos ou grauvaques Vx 

de materiais calcários normais de calcários compactos ou dolomias Vcd 

Solos Podzolizados 
podzóis (não 

hidromórficos) 
com surraipa - com A2 incipiente, de ou sobre arenitos Ppt 

Solos Halomórficos solos salinos 
de salinidade moderada de aluviões de textura mediana As 

de salinidade elevada de aluviões de textura mediana Ass 

Solos 

Hidromórficos 
com horizonte eluvial planossolos  de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas Ps 

Afloramentos rochosos de calcários ou dolomias Arc 
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SOBRE OS SOLOS INCIPIENTES 

 

De acordo com CERQUEIRA (1992), os “solos incipientes” são solos em formação, constituídos 

essencialmente pela rocha-mãe desagregada, surgindo nas rochas modernas (areias e aluviões) ou em 

rochas mais antigas, onde os processos de erosão arrastaram o solo, expondo à superfície o material 

originário. CARDOSO (1965) acrescenta que são solos não evoluídos, praticamente reduzidos ao 

material originário, não apresentando horizontes genéticos claramente diferenciados. No concelho os 

solos incipientes integram as seguintes subordens: 

 

1. Litossolos (xistos e grauvaques, arenitos, arenitos de Silves, calcários e doleritos); 

2. Aluviossolos (modernos e antigos, calcários e não calcários); 

3. Coluviossolos (calcários e não calcários); 

4. Regossolos (areias). 

 

1. Os “Litossolos”, de acordo com CARDOSO (1965), são solos incipientes de rochas consolidadas de 

espessura raramente superior a 10cm, surgindo preferencialmente em situações de relevo excessivo. 

Apresentam um perfil de fraco desenvolvimento devido à recente exposição da rocha-mãe à ação dos 

processos pedogenéticos ou, mais vulgarmente, devido à ação da erosão que promove a remoção do 

material mais fino à medida que este se vai formando. São em regra pedregosos já que “a 

desintegração física predomina imenso sobre a alteração química” (CARDOSO, 1965). 

 

No concelho de Silves a maior parte destes solos é da família dos “xistos ou grauvaques” (Ex), com 

ocorrência exclusiva na “serra”, associados à litologia local (vd. fig. III.5.1), onde ocupam cerca de 60% 

da área total. Outras famílias de litossolos desenvolvem-se na depressão periférica e na orla 

propriamente dita, sendo que na primeira destas unidades encontramos os “litossolos de arenitos de 

Silves” (Ets) e de doleritos (Eb) (vd. fig. III.5.1). Os “litossolos de arenitos de Silves” têm fraco 

desenvolvimento vertical sendo constituídos fundamentalmente por areia e por esse motivo muito 

suscetíveis à erosão (KOPP, 1989). Os “litossolos de calcários” (Ec) e de arenitos (Et) representam 

uma pequena parte dos litossolos, ocorrendo principalmente na orla calcária e com maior expressão a 

sul de Algoz (vd. fig. III.5.1). 
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As caraterísticas destes solos denunciam limitações ao uso agrícola, já que o fraco desenvolvimento do 

perfil está associado a declives muito acentuados. Assim, apresentam-se como boas alternativas para 

os usos florestais. É no entanto limitador verificar que mais de metade da área do concelho 

apresenta solos com perfis pouco expressivos e com poucas capacidades para o desenvolvimento 

radicular das plantas, necessitando por isso de modificações profundas para viabilizar a produção e 

para a minimização dos efeitos da erosão (vd. Cap. III.5.5.). 

 

2. Os “Aluviossolos” formam-se sobre as aluviões e “são solos incipientes, não hidromórficos 

constituídos por depósitos não estratificados de aluviões, (…) não se subdividem sob o ponto de vista 

climático dado o regime especial a que (…) estão sujeitos” (CARDOSO, 1965). No concelho de Silves 

os aluviossolos são modernos e antigos, de materiais calcários e não calcários (vd. quadro III.5.2) e 

ocupam cerca de 4% da área total. 

 

A distribuição de “aluviossolos” é ocorre por todo o concelho, sendo que os modernos derivados de 

materiais não calcários (A, Aa, Al) se encontram fundamentalmente no setor Norte, ao longo das 

ribeiras de Odelouca, Gavião e Falacho e do Rio Arade (vd. fig. III.5.1). No troço inferior do Rio Arade, 

próximo da cidade de Silves os “aluviossolos” adquirem caraterísticas dos calcários presentes na 

depressão periférica (Aac, Ac) (vd. fig. III.5.1). Os “aluviossolos” antigos consistem em terraços fluviais 

muitas vezes levantados pela tectónica ou simplesmente pela descida do nível de referência dos 

cursos de água (At, Atl, Atac). Este são os solos mais procurados para a agricultura, sendo por esse 

motivo muito valiosos, em particular nas áreas da serra, onde os solos aráveis são mais escassos.  

 

A fertilidade associada à localização dos “aluviossolos”, em áreas aplanadas e com disponibilidade de 

água, consiste num fator de atração para a fixação de população e de atividades não agrícolas, o que 

aumenta a sua fragilidade face à pressão antrópica, verificando-se ainda que a sua utilização intensiva 

e o uso continuado desde há centenas de anos provocaram em muitos locais “intensas lixiviações de 

nitratos nas águas subterrâneas relativamente elevadas” (KOPP, 1989). 

 

3. Os “Coluviossolos” ou solos de baixas (Sb) são solos que derivam do arrastamento de solo para 

posições mais baixas nas vertentes, onde se depositam em posições favoráveis à sua utilização. Têm 

pouca expressão no concelho, ocupando apenas cerca de 1% da área total, e com distribuição 

generalizada por todos os setores. No setor da serra destacam-se as manchas mais expressivas, nos 
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vales das ribeiras de Benafátima e Gavião e no curso superior do Rio Arade (fig. III.5.1). No barrocal e 

litoral os “coluviossolos” têm particular expressão junto a Algoz e a Tunes, onde surgem associados a 

calcários areníticos e argilosos e a depósitos de areias e cascalheiras (cf. fig. III.5.1 e III.2.9). 

 

A par dos “aluviossolos” (em particular os do setor da serra) os “coluviossolos” do setor Norte são 

férteis e apropriados para as atividades agrícolas, sendo que a localização favorece essas práticas, já 

que se desenvolvem em áreas de declive pouco acentuado e com disponibilidade de água (cursos de 

água), mas também a instalação de atividades humanas. No barrocal e litoral os “coluviossolos” são 

utilizados fundamentalmente para a agricultura de regadio e vinha (cf. fig. III.5.1 e V.1.1). 

 

4. Os “Regossolos” “são constituídos por materiais detríticos arenosos mais ou menos grosseiros 

(…), são solos arenosos, soltos, mais ou menos ácidos e muito ou nada diferenciados, possuindo, 

quando muito, um delgado horizonte superficial com pequena acumulação de matéria orgânica” 

(CARDOSO, 1965), sendo que o teor em argila é de cerca de 10% (KOPP, 1989). 

 

No concelho a cobertura de “regossolos” é baixa, cerca de 0,7% da área total e cerca de 7,2% do total 

dos “Solos Incipientes”. A distribuição espacial centra-se no setor Sul, em particular nas áreas do litoral 

e em menor escala no barrocal (vd. fig. III.5.1). Os “regossolos” desenvolvem-se sobre formações 

recentes, os depósitos argilo-arenosos com cascalheira, datados do Quaternário inferior1. Constituem 

solos pouco produtivos para atividades agrícolas, no entanto, a sua proximidade a outras famílias de 

solos mais fortes em termos de fertilidade pode beneficiá-los através das trocas de constituintes, 

promovendo a mobilização da camada superficial e muitas vezes sub-superficial do solo, acrescida do 

uso de adubos e fertilizantes naturais (KOPP, 1989). 

 

Verifica-se assim que os solos incipientes ocupam mais de metade da área do concelho, contudo, 

apenas uma pequena parte apresenta potencialidades para as práticas agrícolas – os “aluviossolos”, os 

“coluviossolos” e os “regossolos”, que juntos representam apenas 8,6% do total dos “solos incipientes”. 

Ainda assim requerem a utilização de adubos e fertilizantes, rega e utilização extensiva de modo a que 

não sejam alvo de erosão e lixiviação, as causas mais frequentes da sua degradação e perda, no 

                                                
1 Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira, classificadas como depósitos argilo-arenosos com cascalheiras na carta litológica (vd. fig. 
III.2.9). 
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entanto constituem importantes reservas de solos, fundamentalmente no setor da serra, onde os solos 

aráveis são mais escassos (vd. fig. III.5.1). 

 

SOBRE OS SOLOS LITÓLICOS 

 

Os “Solos Litólicos” são “solos pouco evoluídos, de rochas não calcárias” (CERQUEIRA, 1992), 

caraterizando-se pelo baixo teor em matéria orgânica, fraca espessura e por derivarem de rocha-mãe 

muito suscetível à meteorização física (CARDOSO, 1965). São pouco expressivos no concelho, 

ocupando 3,5% da área total (vd. quadro III.5.2) e localizando-se inteiramente na depressão periférica 

ou a Sul desta (vd. fig. III.5.1). 

 

Esta ordem de solos é constituída apenas por duas famílias: os “litólicos não húmicos de arenitos de 

Silves” (Vts) e os “litólicos não húmicos de arenitos” (Vt) (vd. quadro III.5.1). Os primeiros localizam-se, 

apenas na depressão periférica, no vale inferior do Rio Arade junto a Silves e de São Bartolomeu de 

Messines, onde atingem a sua maior expressão (vd. fig. III.5.1 e Cap. III.2.). São constituídos 

fundamentalmente por areia, o que os torna suscetíveis à erosão quando localizados em áreas 

declivosas (KOPP, 1989). No entanto, quando se apresentam com espessura acentuada e bom 

desenvolvimento vertical, são satisfatórios para a prática agrícola dada a boa capacidade de retenção 

de água, sendo utilizados, principalmente no setor SW do concelho, para o cultivo de pomares de 

citrinos (cf. figs. III.5.1 e V.1.1). No conjunto dos “solos litólicos” os “litólicos não húmicos de arenitos de 

Silves” representam apenas 1% da sua extensão total. 

 

Os “solos litólicos não húmicos de arenitos” (Vt) localizam-se no barrocal e litoral, com particular 

destaque para a área a Sul de Silves e junto a Alcantarilha (vd. fig. III.5.1) e representam os restantes 

2,5% dos “solos litólicos” (vd. quadro III.5.2). São solos arenosos, com um horizonte rico em argila em 

profundidade, o que se traduz numa baixa capacidade de campo à superfície e em estancamentos em 

profundidade (KOPP, 1989). São solos com intensa atividade agrícola, sobretudo pomares de citrinos, 

vinha e agricultura de sequeiro, mas também algumas áreas de regadio (cf. figs. III.5.1 e V.1.1). Por 

norma procede-se à subsolagem (lavoura sub-superficial) ou à lavoura profunda de modo a misturar os 

horizontes arenosos com os argilosos e deste modo aumentar a sua capacidade e potencial de 

armazenamento de estruturas estáveis (KOPP, 1989). 
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SOBRE OS SOLOS CALCÁRIOS 

 

A ordem “solos calcários” representa “solos pouco evoluídos, formados sobre rochas calcárias”  

(CERQUEIRA, 1992), também descritos por CARDOSO (1965) como solos com baixo teor de matéria 

orgânica e fraca espessura, derivando de rocha-mãe muito suscetível à erosão. São ricos em 

carbonatos no Horizonte A e o seu teor de argila é de aproximadamente 30% na camada superficial 

(KOPP, 1989). São solos férteis, não muito profundos mas usados intensivamente na agricultura 

(sequeiro, pomar de citrinos) mas também é frequente serem ocupados por matos, o que por um lado 

pode aumentar a suscetibilidade aos fenómenos erosivos, mas também protegê-los dos agentes 

externos (FAO, 2006).No concelho de Silves os “solos calcários” apresentam-se em duas subordens, 

sendo que cada subordem representa duas famílias de solos (vd. quadro III.5.1): 

 

1. “solos calcários pardos” (“de calcários não compactos” ou “de xistos ou grauvaques associados a 

depósitos calcários”); 

2. “solos calcários vermelhos” (“de rochas detríticas argiláceas calcárias” ou “de calcários”).  

 

Os “solos calcários” são expressivos no concelho, sendo os terceiros com maior área, 

correspondendo a 7% do território concelhio (vd. quadro III.5.2). Como o próprio nome indica estes 

solos desenvolvem-se no setor meridional do concelho, a Sul do eixo Silves-Messines, com alguma 

importância na depressão periférica, em toda a sua extensão, mas desenvolvendo-se principalmente 

no setor Sul do barrocal e no litoral (vd. fig. III.5.1).  

 

Os “solos calcários pardos”, os “calcários pardos de calcários não compactados” (Pc) distribuem-se 

pelo barrocal e litoral, em particular junto a Algoz, Alcantarilha, Pêra e Tunes (vd. fig. III.5.1) e 

desenvolvem-se sobre calcários areníticos e depósitos argilo-arenosos (cf. figs. III.5.1 e III.2.9). No que 

respeita aos “solos calcários pardos de xistos e grauvaques associados a depósitos calcários” (Pcx) há 

registo de uma mancha desta família localizada na depressão periférica (vd. fig. III.5.1). 

 

Os “solos calcários vermelhos de rochas detríticas argiláceas” (Vac) têm representação exclusiva na 

depressão periférica, surgindo associados fundamentalmente a argilas de São Bartolomeu de 

Messines, arenitos de Silves e a pelitos (cf. figs. III.5.1 e III.2.9), uma vez que constituem solos 

“resultantes de substratos argiloso-margosos, com teores de argila que podem variar entre 20-40%, o 
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que condiciona fortemente a capacidade de campo, impedindo a permeabilidade nos mais ricos em 

argila, e condicionando consequentemente a aptidão agrícola” (KOPP, 1989).  

 

Por fim, os “solos calcários vermelhos (de calcários) ” (Vc) são os mais expressivos dentro da sua 

ordem de solos, com uma área de 38,3 Km2, o que perfaz 5,6% do total do concelho e representam 

80,1% do total dos “solos calcários” (vd. quadro III.5.2). Estes solos têm uma distribuição ampla, desde 

as margens da depressão periférica até ao litoral, sendo, no entanto, pouco expressivos na orla 

propriamente dita (cf. figs. III.5.1 e III.2.9). Desenvolvem-se em substratos tão diversos como calcários, 

calcários dolomíticos, areníticos e argilosos ou conglomerados calcários (cf. figs. III.5.1 e III.2.9). 

 

SOBRE OS BARROS 

 

Os “Barros” no concelho representam uma pequena área, apenas 0,8% do total (vd. quadro III.5.2), 

localizando-se exclusivamente na depressão periférica (vd. fig. III.5.1). Estes solos têm uma subordem 

associada, “barros castanho-avermelhados”, que compreende duas famílias específicas, os “barros 

castanho-avermelhados de basaltos ou doleritos” (Cb) e os “barros castanho-avermelhados de basaltos 

ou doleritos associados a calcário friável” (Cbc) (vd. quadro III.5.1). 

 

Os barros formam-se a partir de desagregações profundas das rochas (…) originando solos espessos 

ricos em argilas e isentos de calcários (Cb) ou com veios e fendas preenchidos por carbonato de cálcio 

(Cbc) (KOPP, 1989). São solos com bom desenvolvimento vertical e boa aptidão para atividades 

agrícolas e sobretudo hortofrutícolas, como acontece ao longo de toda a depressão periférica, o local 

onde se desenvolvem por excelência (cf. fig. III.5.1 e fig. III.2.9).  

 

Caraterizam-se também pelas constantes mudanças internas dos seus materiais constituintes, as 

argilas de expansão, que se refletem no seu aspeto ao longo do ano e principalmente numa estreita 

variação do teor de humidade no solo, que pode variar entre o stresse hídrico e o excesso de água 

(FAO, 2006). Estas caraterísticas dificultam os trabalhos agrícolas quando o solo está seco devido à 

sua forte compacidade e dureza e quando está saturado devido à adesividade, o que obriga a um 

trabalho rigoroso para conseguir produtividade (FAO, 2006). Não obstante as limitações os “barros” têm 

um potencial agrícola considerável se a gestão for bem conseguida. Como têm boa fertilidade química, 

se localizados em áreas aplanadas podem constituir boas áreas de cultivo (FAO, 2006). 
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SOBRE OS SOLOS ARGILUVIADOS POUCO INSATURADOS 

 

Os “solos argiluviados pouco insaturados” são “solos evoluídos em que o horizonte B tem grau de 

saturação superior a 35%” (CERQUEIRA, 1992). São designados de “solos mediterrâneos pardos” e 

“solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos” ao nível da subordem (vd. quadro III.5.1). Nesta 

categoria de solos são feitas duas divisões de acordo com o material de origem, calcário ou não 

calcário (vd. quadro III.5.1), desagregando-se nas seguintes famílias: 

 

1. ”mediterrâneos pardos de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas” (Pag); 

2. ” mediterrâneos pardos de xistos ou grauvaques” (Px); 

3. ”mediterrâneos vermelhos ou amarelos de rañas ou depósitos afins” (Sr); 

4. ”mediterrâneos vermelhos ou amarelos de outros arenitos” (Vtc); 

5. ”mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos ou grauvaques” (Vx); 

6. ” mediterrâneos vermelhos ou amarelos de calcários compactos ou dolomias” (Vcd).  

 

Estes são os segundos solos dominantes no concelho, com 18,6% da área total (vd. quadro III.5.2), e 

os que apresentam a maior abrangência, já que se encontram dispersos por todos os setores, desde a 

serra ao litoral (vd. fig. III.5.1). De estre este solos os mais expressivos são os “mediterrâneos 

vermelhos ou amarelos de calcários compactos ou dolomias” (Vcd), que ocupam a maior parte do 

barrocal (74,3% do total dos “solos argiluviados pouco insaturados”), localizados grosso modo sobre os 

calcários dolomíticos e sobre alguns calcários, correspondendo aos típicos solos vermelhos do barrocal 

(cf. figs. III.5.1 e III.2.9). Apesar do seu material de origem estes solos são isentos de calcários, ou 

apresentam-no em pequenas concentrações (KOPP, 1989). São solos intensamente utilizados para a 

cultura de citrinos, pomar de sequeiro, agricultura de regadio, incluindo as estufas (cf. figs. III.5.1 e 

V.1.1). KOPP (1989) refere mesmo que estes solos depois de melhorados podem ser intensamente 

utilizados para as práticas hortícolas e hortofrutícolas. 

 

Na serra a sua presença tem menor expressão embora com alguma importância já que se 

desenvolvem num território dominado por solos esqueléticos e muito pouco férteis. Neste setor há a 

referir os “solos mediterrâneos pardos de xistos ou grauvaques” (Px), os “solos mediterrâneos 

vermelhos ou amarelos de rañas ou depósitos afins” (Sr) e os “solos mediterrâneos vermelhos ou 

amarelos de xistos ou grauvaques” (Vx). 
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São solos com elevado teor em argila, sobretudo nos horizontes profundos, o que condiciona de certo 

modo as atividades agrícolas, já que pode levar a encharcamentos, sendo, no entanto, locais 

privilegiados para o desenvolvimento da maior parte das atividades agrícolas, devido à fraca 

disponibilidade de solos aráveis. Encontram-se associados a cursos de água (setor jusante da Ribeira 

de Odelouca) (vd. fig.III.5.1), e são utilizados para a instalação de pomares de citrinos, vinhas, olivais e 

em menor escala para a agricultura de regadio (cf. figs. III.5.1 e V.1.1). 

 

SOBRE OS SOLOS PODZOLIZADOS 

 

Os “solos podzolizados” são solos evoluídos, com horizonte eluvial1 A2 nítido. Podem ser hidromórficos 

ou não, e podem ter surraipa ou não” (CERQUEIRA, 1992). Não são solos particularmente férteis 

devido ao seu horizonte sub-superficial lixiviado e sem matéria orgânica sendo muitas vezes 

constituídos por areias grosseiras que não têm capacidade para reter água. Para além da elevada 

permeabilidade, são solos com poucos nutrientes e que desenvolvem reações muito ácidas, 

dificultando a adaptação de muitas plantas. A sua constituição, fundamentalmente de areias, torna-os 

suscetíveis à erosão hídrica e eólica (KOPP, 1989). 

 

No concelho são os menos expressivos, com apenas 0,1% da área total (vd. quadro III.5.2) e 

encontram-se distribuídos numa única mancha, localizada a Sul de Silves, no limite com o concelho de 

Lagoa (vd. fig. III.5.1), desenvolvendo-se a partir de um depósito argilo-arenoso com cascalheiras (cf. 

figs. III.5.1 e III.2.9). Esta é uma área aplanada, com alagamentos frequentes derivados da morfologia, 

da proximidade da toalha freática à superfície e dos usos (cultivo de arroz). Pelos riscos de erosão que 

têm associados e devido ao teor em areia são ideais para usos florestais (pinheiros e eucaliptos), 

embora no concelho os usos sejam fundamentalmente pomares de citrinos (cf. figs. III.5.1 e V.1.1). A 

sua localização, em associação com “aluviossolos” pode ter levado a mobilizações de terreno que o 

tenham favorecido e enriquecido com matéria orgânica. De qualquer forma a sua área de incidência é 

tão diminuta que é possível tenha desaparecido ou evoluído para outra família de solo. 

 

  

 

                                                
1 A eluviação consiste na perda de constituintes, transportados para horizontes inferiores pela água gravitacional (COSTA, 1973). 
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SOBRE OS SOLOS HALOMÓRFICOS 

 

Os “solos halomórficos” cuja designação ao nível da subordem é “solos salinos” (vd. quadro III.5.1) 

consistem em “solos com quantidades excessivas de sais na solução do solo, e/ou com teor elevado de 

sódio no complexo de absorção” (CERQUEIRA, 1992). Estes solos podem ter origem “natural” em 

áreas costeiras influenciadas pelas marés ou podem desenvolver-se a partir de outros solos por 

irrigação excessiva, que leva à salinização. Dividem-se em duas famílias específicas que se distinguem 

devido ao conteúdo em sal: “solos salinos de salinidade moderada” (As) e “solos salinos de salinidade 

elevada” (Ass) (vd. quadro III.5.1). 

 

No concelho de Silves os “solos salinos” distribuem-se por uma área reduzida, de apenas 2,6 km2, o 

equivalente a 0,4% da área do concelho (vd. quadro III.5.2), correspondendo às áreas do estuário do 

Arade, e das desembocaduras das Ribeiras de Espiche e Alcantarilha (vd. fig. III.5.1), ou seja, às áreas 

que podem ter influência das marés. Não obstante as suas limitações ao nível da aptidão agrícola, fruto 

das elevadas concentrações em sal, KOPP (1989) refere que podem ser utilizados para o cultivo de 

arroz, sob rígida regulação da rega (que quando utilizada em excesso pode levar a um aumento da 

salinidade) e do cultivo. 

 

SOBRE OS SOLOS HIDROMÓRFICOS 

 

Os “solos hidromórficos”, designados pelo CNROA como “solos hidromórficos com horizonte eluvial” 

(Ps) (vd. quadro III.5.1) “são solos sujeitos a encharcamentos temporários ou permanentes” 

(CERQUEIRA, 1992). Segundo KOPP (1989) desenvolvem-se em áreas planas, mal drenadas e em 

consequência alagadas sazonalmente, apresentando um horizonte superficial de textura grosseira ao 

qual se sucede abruptamente um horizonte de textura fina, com aumento do teor em argila, superior a 

45% nos primeiros 30cm e cuja estrutura é quase impenetrável (KOPP, 1989). Para o desenvolvimento 

destes solos é fundamental a existência de drenagem de ar frio durante o inverno (KOPP, 1989).  

 

No concelho estes solos localizam-se exclusivamente na depressão de Tunes (vd. fig. III.5.1), numa 

área de 2,4km2, correspondente a 0,4% da área total (vd. quadro III.5.2). Os seus problemas de 

encharcamento tornam difícil a implementação de práticas agrícolas e a drenagem é uma solução difícil 

de implementar, uma vez que o fraco declive não o permite (KOPP, 1989). Também o microclima que 
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carateriza estas áreas é um fator condicionante às práticas agrícolas, já que a drenagem de ar frio 

aumenta a probabilidade de ocorrência de geadas. Assim, os usos devem ser criteriosamente 

selecionados para resistirem aos constrangimentos impostos pelas caraterísticas dos solos.  

 

SOBRE OS AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

 

Por fim reportamo-nos aos “Afloramentos rochosos de calcários ou dolomias” (Arc), classificados como 

tal na cartografia do CNROA (1965). Ocupam uma área muito considerável no concelho (6,5 km2), o 

equivalente a 1% do território (vd. quadro III.5.2). 

 

As áreas representadas como “afloramentos rochosos” são particularmente extensas a norte de Algoz 

e Tunes, junto ao Foral e Quinta do Barranco Novo (vd. fig. III.5.1). A sul de Messines os afloramentos 

surgem associados ao canhão da Ribeira de Alcantarilha e um mais a sudoeste os afloramentos 

correspondem à cornija da Gralheira e ao topo Zimbreira (vd. fig. III.5.1). Também a sul de Tunes, nas 

margens da depressão ocorrem alguns afloramentos rochosos, mas pouco expressivos (vd. fig. III.5.1). 

 

Não obstante estas áreas corresponderem a rochas ou solos extremamente pedregosos, verificamos 

que muitas foram já ocupadas por pomares de citrinos, em particular as manchas da Quinta do 

Barranco Novo e parte do Foral (cf. figs. III.5.1 e V.1.1). Ainda assim, a maior parte dos afloramentos 

encontra-se ocupada por matos do barrocal ou agricultura de sequeiro, dadas as fracas qualidades 

para os usos agrícolas mais exigentes em água e solo (cf. figs. III.5.1 e V.1.1). 

 

Um breve apontamento às áreas sociais permite identificar as sedes de freguesia e principais 

aglomerados e a área da barragem e albufeira do Arade, a única existente à data da elaboração da 

cartografia (1965), cuja área é de 4,3km2, o equivalente a 0,6% da área do concelho (vd. quadro 

III.5.2). Quando confrontadas as figuras III.5.1 e V.1.1, verificam-se diferenças significativas no que 

respeita a esta classe ao nível da dimensão das sedes de freguesia e do aparecimento de outros 

aglomerados urbanos, mas também da implantação de infraestruturas viárias, ferroviárias e das 

barragens e respetivas albufeiras. As alterações são muito significativas, embora de certo modo 

justificadas pelos 46 anos de hiato entre a publicação da cartografia e a elaboração do PDM. 
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Pela análise da cartografia de solos verificou-se que existem pelo menos três unidades distintas no que 

diz respeito à sua distribuição: a serra, a depressão periférica e o barrocal (com algumas caraterísticas 

de litoral no que respeita aos “Regossolos”) (vd. fig. III.5.1). A norte predominam os “solos incipientes” e 

os “argiluviados de xistos e grauvaques”, com reduzidas áreas disponíveis para as práticas agrícolas. 

Na depressão periférica verifica-se um forte entrosamento de famílias de solos, fruto dos substratos 

diversificados e das caraterísticas particulares desta unidade. Aí encontram-se “solos litólicos”, 

“incipientes”, “calcários”, “barros” e “solos halomórficos” (vd. fig. III.5.1), que, embora com caraterísticas 

muito distintas entre si, apresentam boa aptidão agrícola, aproveitada pela população que aí se fixo 

(vd. fig. V.1.1). No barrocal predominam os solos derivados de calcários, como são os “solos 

mediterrâneos vermelhos de calcários”, que se estendem desde a margem Sul da depressão periférica 

até sensivelmente à margem Sul da depressão Lagoa-Tunes e os “solos calcários vermelhos”, a Sul de 

Algoz e Tunes (vd. fig. III.5.1). 

 

De sublinhar ainda que a desatualização da cartografia é bem patente, fundamentalmente ao nível das 

áreas urbanas, pelo que a sua atualização a outra escala e com outros métodos de análise traria 

resultados significativamente diferentes dos aqui analisados. 

 

 

 

III.5.3. CAPACIDADE DE USO DO SOLO E APTIDÃO CULTURAL/ 

AGRÍCOLA 

 

 

A capacidade de uso do solo constitui um dos critérios fundamentais da delimitação da RAN, estando a 

mesma estabelecida na cartografia oficial do ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento 

Agrário (CNROA). É uma cartografia à escala 1: 25 000, elaborada no âmbito da campanha do trigo, e 

por isso especialmente ancorada num conceito pedológico e que atende em especial à limitação dos 

solos para a prática da cultura cerealífera do trigo. Contudo, não obstante esta limitação essencial, 

ainda assim é assumida como uma informação de referência para a delimitação da RAN1. 

                                                
1 O conceito não é isento de críticas, pois ao assentar num conceito pedológico que atende à limitação do solo para a cultura cerealífera, 
descura a dimensão de outras culturas, podendo mesmo entrar em contradição com as exigências dessas. Por outro lado, assumir a RAN 
veiculada à capacidade de uso do solo constitui uma visão redutora da RAN (ou do que deverá ser a RAN), atendendo que esta noção 
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A capacidade de uso é a possibilidade de um solo permitir determinado aproveitamento/cultura, sendo 

definida em 5 classes, representadas pelas letras A a E, da capacidade de uso mais elevada para a 

mais baixa, respetivamente (vd. quadro III.5.3). Para além destas classes são definidas subclasses 

referentes às limitações que estes solos apresentam e que se dividem em 3 tipos:  

 

e) erosão e escoamento superficial; 

h) excesso de água; 

s) limitações na zona radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À semelhança do que ocorreu com a análise das famílias de solos da classificação do CNROA, 

também a análise da capacidade de uso do solo assenta na cartografia oficial em formato digital 

(IHERA, 2003), pelo que a desatualização referida se mantém. Na análise deste domínio biofísico 

                                                                                                                                                   
espartilha o território em partes, em função das “manchas” de capacidade de uso, não promovendo assim a contiguidade espacial - já ela 
comprometida pelo regime de propriedade (maioritariamente minifúndio) - e desse modo hipotecando ganhos de escala para uma prática 
agrícola economicamente atraente e competitiva numa escala supralocal. Esta noção em que assenta a RAN é ainda demagógica já que 
não considera a diversidade climática do território e as próprias dinâmicas de ocupação do solo que nos dias de hoje não dependem 
apenas da capacidade de uso, mas da capacidade de mecanizar, fertilizar, etc., como não seria possível há cerca de 50 anos quando as 
cartas da capacidade de uso foram elaboradas. 

Quadro III.5.3 
Principais caraterísticas das classes de capacidade de uso 

Classe de 
capacidade de 
uso 

Caraterísticas gerais 

A Capacidade de uso muito elevada, poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com 

riscos ligeiros, aptidão para usos intensivos ou outros usos. 

B Elevada capacidade de uso, limitações e riscos de erosão moderados, usos moderadamente 

intensivos ou outros usos. 

C Capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, riscos de erosão elevados, usos agrícolas 

pouco intensivos e outros usos. 

Ch* Excesso de água ou drenagem pobre, permeabilidade lenta, nível freático elevado e inundações 

frequentes. 

D Capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, não 

suscetíveis de uso agrícola, salvo em casos especiais, com aptidão moderada para pastagens, 

exploração de matas e exploração florestal. 

E Capacidade de uso muito baixa, limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não 

suscetíveis de uso agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens. Aptidão para 

vegetação natural ou a floresta de proteção ou recuperação. 
 

*  Subclasse destacada por constituir uma das classes que integram a RAN. 
Fonte: DL 73/2009, de 31 de março (adaptado). 
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apresentam-se as classes de capacidade de uso sem as limitações que as caraterizam, uma vez que 

essa informação, quando representada, introduz dificuldade na leitura e interpretação da cartografia. 

 

De uma forma geral a observação da figura III.5.2 permite, desde logo, identificar duas realidades no 

que respeita à distribuição dos solos com aptidão agrícola, a Norte e a Sul do eixo Silves-Messines. A 

Norte desenvolvem-se os solos com fraca aptidão, quase a totalidade da classe de capacidade E e a 

sul as outras classes, mais ou menos entrosadas, destacando-se no setor Norte as planícies aluviais 

onde alguns solos com maior desenvolvimento dão origem a áreas de melhor aptidão (vd. fig. III.5.2).   

 

A classe de capacidade E ocupa aproximadamente 67% da área do concelho (vd. gráfico III.5.1), o que 

evidencia principalmente uma aptidão marcadamente florestal (vd. quadro III.5.3), sobretudo no setor 

da serra, onde as intervenções de melhoria dos solos para usos agrícolas são mais complexas e por 

vezes sem resultados satisfatórios. Assim, preconiza-se que seja uma área privilegiada para a 

implantação de floresta de proteção (e.g., sobreirais). Esta classe de uso desenvolve-se sobre várias 

famílias de solos, como são os “solos incipentes de xistos e grauvaques”, “solos litólicos”, “afloramentos 

rochosos”, “solos salinos” e “regossolos” (cf. figs. III.5.2 e III.5.1). 

 

No barrocal as áreas com muito baixa capacidade de uso estão associadas a áreas muito declivosas, 

onde as práticas agrícolas não devem ter lugar, devido aos problemas de erosão que caraterizam estes 

solos, e.g., as vertentes em calcários a Sul de Silves, a vertente Norte da Cumeada, ou o canhão 

cársico da ribeira de Alcantarilha (vd. fig. III.5.2). No entanto, verifica-se que em muitas destas áreas a 

agricultura, e principalmente a fruticultura ocuparam muitas áreas tecnicamente sem aptidão e com 

graves riscos de erosão. No litoral os solos de capacidade de uso E localizam-se no cordão dunar da 

Praia Grande e nas zonas húmidas das ribeiras de Alcantarilha e Espiche, onde se desenvolvem “solos 

salinos” (cf. figs. III.5.2 e III.5.1). Importa preservar a vegetação natural existente e, se possível, 

promover o seu aumento, de modo a controlar o avanço da erosão costeira.  

 

As áreas de capacidade de uso do solo da classe D localizam-se fundamentalmente no barrocal, 

muitas vezes contíguas a manchas de capacidade de uso E, e ocupam uma área pouco expressiva 

quando comparada com as outras classes de uso, 7,8% (vd. fig. III.5.2 e gráfico III.5.1). Esta classe de 

capacidade de uso também está associada a áreas de declive acentuado, fundamentalmente nos 
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“solos mediterrâneos vermelhos de calcários” e nos “solos calcários vermelhos” e a áreas de solos 

pouco desenvolvidos e suscetíveis à erosão, como são os “regossolos” do litoral (vd. fig. III.5.2). 

 

Na área da depressão periférica os solos com fraca capacidade de uso surgem associados aos “solos 

litólicos não húmicos de arenitos de Silves”, devido ao seu fraco desenvolvimento vertical, à localização 

em vertentes declivosas e à elevada suscetibilidade à erosão. No setor da serra estes solos são muito 

pouco expressivos surgindo associados a “solos argiluviados pouco insaturados de x istos e 

grauvaques”, junto ao Rio Arade, a montante da depressão de São Marcos da Serra (vd. fig. III.5.2). 

 

No que respeita à classe de capacidade de uso do solo C, faz-se a distinção entre os solos das classes 

C e Ch, uma vez que esta última integra a RAN, pelo que se considerou pertinente separá-la da 

análise. Assim, os solos da classe de capacidade C ocupam 9,5% da área do concelho (vd. gráfico 

III.5.1), com uma distribuição principalmente no setor Sul, embora seja visível junto aos principais 

cursos de água do setor da serra, principalmente da ribeira de Odelouca (vd. fig. III.5.2).  

 

Estes solos devem ser alvo de usos pouco intensivos, já que têm riscos de erosão elevados e apenas 

capacidade de uso moderada (vd. quadro III.5.3). No entanto, a sua proximidade a outras classes de 

uso, a sua localização no barrocal, em áreas de declives pouco acentuados, a disponibilidade de água 

e os investimentos recentes explicam que estes solos, a par dos que têm melhor e pior aptidão agrícola 

sejam utilizados intensivamente para a instalação de pomares de citrinos (cf. figs. III.5.2 e V.1.1). Não 

obstante, junto ao litoral estes solos estão fundamentalmente ocupados por matos espontâneos ou por 

pomares de sequeiro (cf. figs. III.5.2 e V.1.1). 

 

Relativamente à classe de capacidade de uso Ch, verifica-se que esta ocupa uma pequena área do 

concelho, inferior a 1% (vd. gráfico III.5.1), com distribuição no setor da serra e no barrocal (vd. fig. 

III.5.2). Na serra os solos com capacidade de uso Ch estão associados a “so los argiluviados pouco 

insaturados de xistos e grauvaques” e a “aluviossolos” e no barrocal à mancha de “podzóis” da Vala e 

aos “planossolos” da depressão de Tunes, onde atingem a sua maior expressão (vd. fig. III.5.2). 

Consistem em solos com inundações temporárias ou drenagem pobre, pelo que a aptidão que os 

carateriza é limitada, já que nem todas as espécies têm valências para o excesso de água, o que 

resulta num grande condicionamento ao uso.  
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Gráfico III.5.1 
Distribuição percentual das classes de capacidade de uso 

 
Fonte: IHERA (2002).  
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A classe de capacidade de uso do solo B é a que apresenta menor representatividade (se excluída a 

subclasse Ch), ocupando apenas 6,4% do território (vd. gráfico III.5.1). A classe de capacidade B 

compreende os solos com aptidão de uso elevada, que permitem a instalação de usos pouco intensivos 

(vd. quadro III.5.3). Os solos de capacidade B têm uma distribuição fundamentalmente na depressão 

periférica e no barrocal, quase sempre em associação com os solos associados à classe A, próximos 

de cursos de água (e.g., Ribeiras de Alcantarilha, Espiche e Rio Arade), e em áreas pouco declivosas, 

muitas vezes coincidentes com depressões cársicas (e.g., Nora, Benaciate) (vd. fig. III.5.2). 

 

No setor da serra os solos com capacidade de uso B são pouco expressivos, embora o leito da Ribeira 

de Benafátima esteja integrado nesta classe, bem como a Ribeira de Besteiros, a montante de São 

Marcos da Serra, e algumas áreas da planície aluvial da Ribeira de Odelouca, no setor montante e 

jusante (vd. fig. III.5.2). Constituem deste modo áreas preferenciais para as práticas agrícolas e 

revelam-se como bolsas complementares às áreas de capacidade de uso A, revelando-se muito 

importantes para as populações deste setor do concelho. 
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Por fim, a classe de capacidade de uso do solo A, a que representa os solos sem limitações ao uso, os 

solos que deveriam comportar os usos intensivos, uma vez que não apresentam riscos de erosão (vd. 

quadro III.5.3). Os solos da classe de capacidade A ocupam cerca de 8% da área do concelho (vd. 

gráfico III.5.1), desenvolvendo-se nas áreas mais aplanadas, junto dos cursos de água, onde a 

disponibilidade de água é superior e onde a morfologia permite um maior desenvolvimento dos perfis 

de solo (vd. fig. III.5.2). Assim, justifica-se a existência destes solos no setor montante da Ribeira de 

Odelouca, onde a planície aluvial atinge um grande desenvolvimento longitudinal, bem como na 

depressão Lagoa-Tunes e nas depressões cársicas de Nora e Benaciate (vd. fig. III.5.2). 

 

À semelhança do verificado para as outras classes de uso, em particular as que têm maior expressão 

no barrocal, a classe de uso A é principalmente utilizada para a produção hortofrutícola, alguma 

agricultura de regadio e vinha, embora grandes extensões destes solos estejam sem uso específico. 

 

Verificam-se assim que, embora a cartografia de capacidade de uso do solo dê indicação dos melhores 

solos para as práticas agrícolas, suas limitações e usos mais adequados, a realidade inerente a 46 

anos de vigência e as inovações tecnológicas decorrentes neste período de tempo tornam-na obsoleta 

e resumem-na a um guia de boas práticas. Atualmente, e em termos técnicos, desde que 

economicamente viáveis, todos os solos podem ter boa aptidão agrícola, com as técnicas existentes 

para melhorar a produtividade, através da rega, da fertilização, dos recursos oferecidos pela 

maquinaria agrícola, entre outros.  

 

Acresce que quando comparada a cartografia de capacidade de uso do solo, com as caraterísticas de 

cada classe e com a cartografia de uso do solo, verifica-se que apenas para a área da serra as 

recomendações ao uso são efetivamente aplicadas, tendo em conta as limitações físicas do território, 

muito declivoso e com solos esqueléticos (cf. fig. III.5.2, quadro III.5.3 e fig. V.1.1). 

 

Entende-se assim, que a análise à capacidade de uso do solo foi meramente indicativa, com maior 

importância no que respeita à delimitação da RAN, considerando-se, no entanto, que seria pertinente 

proceder-se à sua atualização, com base em critérios atuais que possam espelhar a realidade do 

território nacional. 
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III.5.4. PROBLEMAS E MELHORAMENTO DOS SOLOS DO CONCELHO 

 

 

O solo é um elemento extremamente vulnerável sofrendo impactes de origem natural e antrópica, 

sendo que a sua degradação reduz ou altera a respetiva capacidade para desempenhar funções vitais 

que lhe são próprias, acarretando igualmente uma perda de qualidade dos atributos e uma regressão 

na sua evolução edáfica. Estas perdas apresentam implicações negativas na produtividade e, 

consequentemente, no aumento dos custos de produção. A degradação tende a ser progressiva até ao 

ponto de deixar de ser sustentável, conduzindo, em situação extrema, a fenómenos de desertificação. 

 

A posição geográfica, as caraterísticas físico-químicas dos solos e a forma como estes são utilizados e 

ocupados condicionam a sua suscetibilidade à degradação. O cariz mediterrâneo do clima, a 

morfologia ou a pressão urbana em áreas sensíveis fazem de Silves, a par de tantos outros, um 

concelho potencialmente vulnerável à ocorrência destes fenómenos. É pois necessário perceber quais 

os solos que apresentam maior suscetibilidade à degradação, os problemas específicos que lhe estão 

inerentes, bem como possíveis formas de promover o ser melhoramento1. No final do capítulo é dada 

especial atenção à erosão por constituir um fenómeno que afeta gravemente os solos. 

 

 

III.5.4.1. PRINCIPAIS PROBLEMAS 

 

Os principais problemas dos solos no concelho estão tratados em KOPP (1989), segundo as famílias 

de solos, podendo constatar-se (vd. quadro III.5.4) que, nas principais, os problemas mais pertinentes 

prendem-se com a deficiência em nutrientes, o armazenamento de água e a pouca profundidade. 

Verifica-se atentando para o quadro III.5.4 que os solos derivados de xistos e grauvaques (Ex, Px e Vx) 

apresentam quase todos os tipos de problemas, o que revela claramente as suas limitações ao uso, 

sem prejuízo de correções mecânicas ou químicas.  

 

                                                
1 Refere-se no entanto, que a escala deste plano não permite (nem se coaduna com) estudos específicos dos solos “à parcela”, facto pelo 
qual se deve ter em conta que o capítulo possui um caráter meramente indicativo, onde se reuniu informação de bibliografia da 
especialidade, no sentido de traçar o quadro geral dos problemas dos solos do concelho. 
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Quadro III.5.4 

Principais problemas caraterísticos dos solos do concelho 
 

PROBLEMAS Ex Px Vx Vcd Sr Vts Vac Cb Cbc Vc Pc Vt Vtc Rg Ps 

FAMÌLIA DE SOLO 

Pedregosidade X X X X X           

Compactações X X X X  X X         

Pouca profundidade  X X X X X X  X X X X X X   

Estancamento de água X X X X        X X X X 

Armazenamento de água X X X  X X  X X X X X  X  

Acidez do solo X X X  X X      X X   

Deficiência em nutrientes X X X  X X X X X X X X X X X 

Calcário ativo       X  X X X     

Elevado teor de carbonatos          X X     

Outros              X X 

 

 Fonte: KOPP (1989) 

 

A pedregosidade, que se manifesta sob a elevada proporção de pedras que dificultam em grande 

medida as operações culturaie, e a compactação são problemas relevantes nos solos da serra 

derivados de xistos e grauvaques (Vx, Px, Ex), mas também nos solos calcários do barrocal (Vcd) 

mediterrâneos vermelhos de “rañas” (Sr) e nos substratos de calcários e arenitos de Silves da 

depressão periférica (Vac e Vts, respetivamente), que apresentam grande quantidade de elementos 

grosseiros no seu perfil. 

 

A compactação dos solos é o principal sintoma da sua degradação física e podem resultar de 

múltiplos fatores como a diminuição da matéria orgânica, o corte do coberto vegetal, a prática de 

cultivos inadequados, como a lavoura em terrenos molhados (estado plástico e adesivo, segundo 

KOPP, 1989) ou a compactação devida ao uso de alfaias agrícolas.  

 

 

A compactação em solos da serra é fruto de horizontes profundos ricos em argila, de fraca espessura 

do solo e de fraco teor em húmus, o que também provoca estancamentos de água. No do barrocal 

(e.g., Vcd) a compactação pode estar associada ao elevado teor em argila e possivelmente a lavouras 

em períodos húmidos que, para além deste problema levam a estancamentos da água (KOPP, 1989) 

(vd. quadro III.5.4).  
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O estancamento é igualmente um problema a anotar uma vez que condiciona em grande medida o 

cultivo, já que muitas espécies não toleram a presença de água durante longos períodos de tempo, e 

ocorre associado a solos delgados, com horizontes argilosos. Verifica-se assim que os solos de xistos 

e grauvaques da serra e os solos argilosos do barrocal são afetados por este problema, de onde se 

destacam os planossolos (Ps) (vd. quadro III.5.4). 

 

Os “solos vermelhos de calcário friável” (Vt) e os “solos pardos de calcários” (Pc) apresentam 

problemas ao nível do teor em carbonato de cálcio e de calcário ativo, o que implica o cultivo de 

espécies muito tolerantes ao carbonato de cálcio (vd. quadro III.5.4). Esta limitação implica uma 

seleção das espécies a utilizar nestes solos, o que constitui em certa medida uma limitação ao uso. 

 

Verifica-se, deste modo, que os solos do concelho são alvo de grandes limitações naturais ao uso, 

muitas vezes interligadas, mas sempre fruto das caraterísticas de base dos próprios solos. KOPP 

(1989) refere mesmo que “hoje em dia, os solos algarvios têm raramente as caraterísticas desejadas 

pelo agricultor para as produções atuais”. No entanto, os constrangimentos foram ultrapassados no 

passado e continuam a sê-lo hoje, através de práticas mais expeditas e com recursos melhores que 

passamos a enunciar. 

 

 

III.5.4.2. MEDIDAS PARA O MELHORAMENTO DOS SOLOS 

 

Face aos problemas mencionados existem medidas que melhoram substancialmente as caraterísticas 

dos solos, permitindo uma melhor produtividade dos mesmos. Ainda que a solução de problemas deva 

ser estudada especificamente associada à parcela de terreno e usos pretendidos transcrevem-se aqui 

algumas formas possíveis de melhoramento dos solos face a cada tipo de problema. Conforme lembra 

KOPP, (1989), “Hoje podem ser superados, embora com custos elevados, o declive do terreno, o teor 

ou o tamanho das pedras, a firmeza do solo a ser mobilizado, etc., em áreas grandes e posições que 

antigamente não deixavam surgir a possibilidade de melhoramento.” 

 

PEDREGOSIDADE 

A pedregosidade pode ser reduzida através da despedrega, uma prática frequente sobretudo nos 

calcários duros do Barrocal, mas que também tem vindo a ser efetuada nos xistos argilosos e nos 
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arenitos de Silves. A despedrega pode ser realizada de forma variável, ir desde a remoção completa 

até à remoção de pedras apenas no local de plantação (KOPP, 1989). Apesar de este método ser 

eficaz para o melhoramento dos solos, pode aumentar a suscetibilidade à erosão, já que o solo nu tem 

uma suscetibilidade superior à ação do vento e sobretudo da chuva (efeito splash) (vd. Cap. III.2.5.2.). 

 

COMPACTAÇÃO 

Os solos com compactações, pouca profundidade, estancamentos ou estagnação de água e problemas 

de armazenamento de água podem ser melhorados através da aplicação de húmus, de subsolagem1 

e/ou lavouras profundas, mais adequadas a solos arenosos. “A nova mistura textural leva a um 

melhoramento das caraterísticas físicas nas camadas superiores e também a um melhoramento da 

capacidade de adsorção e diminui a lixiviação de nutrientes” (KOPP, 1989). 

 

REGA 

Outra medida que melhora substancialmente a capacidade produtiva do solo é a implementação de 

sistemas de rega. No entanto, se por um lado o regadio traz benefícios inquestionáveis à produção, por 

outro pode pôr em risco a qualidade do solo e da água conduzindo, em casos extremos, a processos 

de desertificação. KOPP (1989) refere que enquanto benefício, o regadio é simultaneamente uma 

medida de correção climática e das caraterísticas negativas do solo como a elevada permeabilidade, 

reduzida capacidade de armazenamento das águas, pouca profundidade, etc.  

 

O regadio deve ter um uso sustentável começando logo no aumento da eficiência da aplicação da água 

na rega tanto em quantidade como em qualidade2. No entanto, a rega consiste numa medida de 

melhoria do solo, que pode, ao mesmo tempo trazer grandes constrangimentos, fundamentalmente na 

lixiviação, salinização/alcalização e contaminação de águas subterrâneas e superficiais (KOPP, 1989). 

 

LIXIVIAÇÃO 

A lixiviação traz consigo, essencialmente, dois problemas: o empobrecimento do solo em nutrientes e a 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas, que acabam por receber o material lavado (KOPP, 

1989). Os nutrientes essenciais à fertilidade do solo, quando se encontram no meio aquático superficial 

vão permitir a proliferação da vegetação aquática que, ao consumir o oxigénio dissolvido, vai diminuir a 

                                                
1A subsolagem consiste numa lavoura pouco profunda com o objetivo de misturar horizontes de solo. 
2 Para os solos com pouca capacidade de retenção (e.g., “regossolos”) a rega deve ser feita em pequenas quantidades e com grande 
frequência, permitindo que as plantas retirem a água necessária do solo, evitando, perdas desnecessárias (KOPP, 1989). 
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sua qualidade biológica, provocando eutroficação. Em águas subterrâneas a lixiviação promove a 

contaminação e consequente degradação da qualidade para uso humano e rega (KOPP, 1989). 

  

SALINIDADE 

A salinidade e a alcalinidade ocorrem quando, através da rega, alguns nutrientes (cálcio, magnésio, 

sódio, etc.) ficam no solo em excesso, contribuindo para a sua degradação. Em situações em que a 

água da rega possui excesso de cálcio e magnésio surgem problemas de salinidade não só à 

superfície do solo como também ao longo do perfil. Se a água utilizada contiver elevadas proporções 

de sódio o problema é de alcalinidade (KOPP, 1989). O excesso de sódio promove a destruição da 

estrutura do solo e consequente redução significativa da porosidade não permitindo circulação de água 

e ar. A alcalinidade do solo traz problemas de drenagem interna ao perfil. Assim, é de extrema 

importância a monitorização da água de rega pois quando se verifique elevada qualidade da água, esta 

pode, através de lavagens controladas do perfil, contribuir para a recuperação de um solo salinizado, o 

mesmo não ocorrendo no caso de alcalização do solo, que é de muito difícil resolução (KOPP, 1989).  

 

DECLIVE 

O declive pode ser reduzido através da construção de terraços, que assumem importância na serra e 

no barrocal para a arborização e fruticultura. O seu papel de melhoramento dos solos é duplo, 

permitindo operações de cultivo, tratamento e colheita e “o material escavado, completamente 

misturado e mobilizado, é posto no lado exterior dos terraços como complemento” o que melhora as 

suas caraterísticas físicas (arejamento, capacidade de armazenamento de água e profundidade 

(KOPP, 1989). A construção de terraços é também importante para a retenção da precipitação 

(escoamento superficial) e prevenção da erosão do solo (KOPP, 1989). 

 

 

 

III.5.5. EROSÃO 

 

 

A erosão é, à escala mundial, um fenómeno geomorfológico com um forte impacte sobre para a 

capacidade produtiva do solo, cuja ação pode ser condicionada pela ação antrópica. A forma como se 
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utiliza o solo pode ditar a continuidade da sua existência: florestação/desflorestação, 

construção/manutenção dos espaços naturais, agricultura intensiva/rotação de culturas.  

 

A erosão manifesta-se através da remoção das partículas mais finas do solo (pelo vento ou pela água), 

e consequentemente numa redução da sua espessura e na promoção da perda de algumas das suas 

funções, conduzindo em casos extremos à perda total de solo. As partículas mais finas, essencialmente 

argila, quando removidas influenciam ainda a perda de fertilidade do solo, já que são, “da fracção 

mineral do solo, a parte responsável pela retenção de elementos nutritivos” (COSTA, 1973).  

 

A região mediterrânea é severamente afetada por fenómenos de erosão, agravados pelas 

caraterísticas climáticas e morfológicas e, em muitos casos, pelas práticas agrícolas inadequadas e 

desflorestação que expõem o solo aos agentes de erosão. Estes fatores associados às caraterísticas 

do solo (e.g., estabilidade da estrutura, porosidade, permeabilidade, capacidade de armazenamento, 

textura e esqueleto) (KOPP, 1989) condicionam a suscetibilidade à erosão. 

 

A redução de matéria orgânica, o sobre pastoreio, a disponibilidade de biomassa ou o pisoteio de 

animais contribuem para a compactação, desagregação de partículas e consequente aumento da 

suscetibilidade. As situações climáticas extremas, sejam secas prolongadas ou períodos de 

precipitação intensa agravam a intensidade do fenómeno erosivo. Em casos de precipitação intensa a 

erosão aumenta muito significativamente, em particular quando seguida de seca prolongada, incêndios 

florestais ou desflorestação. Em consequência pode ocorrer desertificação, perda de produtividade ou 

mesmo de solo, eutroficação das águas superficiais, contaminação de águas subterrâneas, 

assoreamento de cursos de água ou aumento da suscetibilidade a cheias. 

 

Não obstante os esforços a envidar na proteção do solo há que reconhecer que a erosão é 

efetivamente um fenómeno (praticamente) inevitável, sobretudo em contexto mediterrânico, e que 

ocorre no concelho por força das caraterísticas morfológicas, litológicas e climáticas locais. Contudo 

estes fatores não significam necessariamente perdas de solo acentuadas, como uma primeira 

abordagem poderá sugerir. É nesse sentido que se pronuncia KOPP (1989) referindo que para o setor 

da barragem do Arade (em estudo anterior à construção da barragem do Funcho) “depois de 30 anos 

de existência (…) [a albufeira] perdeu apenas 6% do volume de contenção das águas através da 

sedimentação”. Assim se explica que os xistos e grauvaques na serra não registem muito elevados 
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índices de erosão, como KOPP (1989) refere. No entanto, é ainda preciso sublinhar de que os 

incêndios contribuirão certamente para o agravamento do fenómeno devido à exposição direta do solo 

aos fenómenos de meteorização. 

 

A determinação de áreas de erosão do solo (principalmente erosão hídrica) no concelho obedece à 

aplicação de um modelo com variáveis ponderadas de aplicação a todo o território, explicitado com 

pormenor no Cap. III.2. Isto, contudo, não inviabiliza uma abordagem síntese sobre alguns aspetos 

fundamentais da erosão do solo no concelho, considerando as suas caraterísticas específicas. 

 

No setor da serra os solos que apresentam maior suscetibilidade à erosão são os litossolos e os solos 

litólicos devido à sua fraca espessura, declive, estrutura e ausência ou fraca cobertura vegetal. No 

entanto, ainda que a morfologia seja favorável à manifestação de fenómenos de erosão, a elevada 

proporção de pedras e a densa vegetação arbustiva reduzem o potencial de erosão.  

 

Os solos da depressão periférica apresentam diferentes suscetibilidades à erosão, fruto das suas 

caraterísticas físico-químicas e da posição morfológica que ocupam. A suscetibilidade à erosão pode 

minimizar-se nos solos com elevado teor em pedras, argila ou calcário, devido a um aumento da 

estabilidade estrutural. Nos solos muito argilosos, com elevada ou moderada suscetibilidade à erosão, 

é frequente desenvolverem-se gullies que evidenciam objetivamente a perda de solo. No entanto, o 

maior problema prende-se com a erosão por “splash” muito elevada em solo nu. 

 

Os solos do barrocal pela sua constituição e teor variável em argila e areia apresentam suscetibilidade 

moderada, sendo os arenosos mais suscetíveis devido à camada superficial mais instável e estrutura 

granular. Porém é de mencionar que a suscetibilidade apresenta uma forte correlação com o declive e 

coberto e cobertura vegetal. 

 

No litoral, são os regossolos pobres em húmus, coincidentes com o cordão dunar, os mais suscetíveis 

à erosão hídrica e eólica, sendo que a manutenção da vegetação é um fator fundamental para a sua 

preservação. 
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III.5.6. SOLOS. QUESTÕES CHAVE E ORIENTAÇÕES PARA O 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Uma vez analisadas as principais famílias de solos com desenvolvimento no concelho, a sua aptidão 

de uso e suscetibilidade à erosão, além de algumas medidas de melhoramento, verifica-se que embora 

os solos derivem de substratos diversos e apresentem singularidades, os problemas que apresentam 

são comuns, fruto do contexto geográfico onde se integram. O clima, o declive, a vegetação e 

principalmente a ação antrópica condicionam a utilização do solo bem como a sua aptidão. 

 

Isto é ainda mais evidente quando se atenta para as possibilidades de transformação do solo, já que 

atualmente as limitações que os solos apresentam podem no essencial ser combatidas com recurso à 

tecnologia, técnicas, ferramentas, conhecimentos e capacidade de investimento. Pelo que em teoria 

quase todos os solos podem ser produtivos desde que o uso e as alterações de que for alvo sejam os 

mais adequados. Mesmo assim o solo é um recurso esgotável e que deve ser protegido. Pelo que é 

inevitável deixar de apresentar alguns considerandos sobre este recurso no concelho. 

 

No que respeita às potencialidades há a referir: 

 

1. existência de bons solos no concelho; 

2. o concelho apresenta áreas significativas com boa aptidão agrícola (15% com solos A, B e Ch); 

3. a erosão hídrica é moderada;  

4. a albufeira da barragem do Arade garante a disponibilidade de água; 

5. a atividade agrícola no concelho não está limitada pela falta de solos; 

6. as técnicas e conhecimentos atuais potenciam a utilização de solos com maiores limitações; 

7. contexto geográfico (apesar da irregularidade climática). 

 

Há contudo fragilidades a apontar relacionadas com os solos, tais como: 

 

1. irregularidade climática obriga a uma adaptação cultural e a correr riscos maiores deste ponto de vista 

do que em climas com menor irregularidade (sobretudo relacionadas com a precipitação);  
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2. famílias de solos com erodibilidade moderada; 

3. cerca de 70% a área do concelho apresenta uma capacidade de uso baixa; 

4. a pedregosidade, a par das dificuldades de armazenamento de água e da fraca profundidade são 

problemas caraterísticos dos solos do concelho; 

5. os declives acentuados constituem uma condicionante às práticas agrícolas complementares e de 

subsistência, não obstante os avanços técnicos atuais; 

6. a erosão por efeito de splash tem uma incidência potencial muito acentuada sobretudo em solos a nu; 

7. verifica-se uma elevada pressão antrópica sobre os solos mais desenvolvidos; 

8. o uso de pesticidas e fertilizantes associados à agricultura intensiva que se pratica no concelho pode 

provocar contaminação de águas subterrâneas e superficiais e limitar a prazo os próprios solos; 

9. os golfes, com as suas necessidades de rega e químicos, podem levar a perdas irreversíveis de solo, 

embora sejam considerados como áreas reversíveis para a agricultura; 

10. a escassez de água no verão constitui um problema para a agricultura intensiva. 

 

Decorrente da análise dos fatores a valorizar e a reverter, verifica-se a possibilidade de deixar algumas 

considerações relacionadas com os solos, a atender em sede de ordenamento, conducentes à 

resolução de alguns problemas apontados, valorizando os fatores positivos e procurando minimizar os 

aspetos menos positivos apontados (vd. quadro III.5.5). Da sua leitura constatam-se vários domínios de 

ação que passam pela atualização da cartografia, formação dos agricultores, incentivo às práticas 

agrícolas e florestais mais sustentáveis, etc..  

 

Em relação às culturas recomenda-se a aposta nos citrinos, uma das culturas com grande potencial e 

tradição no concelho, embora seja fundamental apostar noutras culturas hortofrutícolas e hortícolas 

(e.g., abacateiros, damasqueiros, romãs ou dióspiros, ente outros), sem prejuízo de outros produtos 

agrícolas com grande procura. É ainda de sublinhar a necessidade de introduzir formas mais 

sustentáveis na prática agrícola e equacionar a reorganização da gestão, comercialização e divulgação 

dos produtos, o emparcelamento e mesmo o “cooperativismo” entre produtores e comerciantes (não 

necessariamente em cooperativas) de modo a potenciar ganhos de escala económica e de 

oportunidade. Só assim a agricultura no concelho poderá ser competitiva. 

 

 

 

 



                                                                             Plano Diretor Municipal de Silves 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5.7. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

A análise aos solos do concelho, sua distribuição, importância e principais caraterísticas, bem como as 

referências à capacidade de uso do solo permitem tirar algumas conclusões elementares, 

nomeadamente: 

 

Quadro III.5.5 

Orientações estratégicas 
 

Reforçar junto das entidades regionais e nacionais a necessidade de atualizar a cartografia de solos 

e capacidade de uso do solo em vigor (e.g., através de protocolos com a Universidade do Algarve); 

Sensibilizar e formar os agricultores para uma prática agrícola mais sustentável, do pondo de vista 

económico, e ambiental (diminuição do uso de fertilizantes e pesticidas, utilização de produtos mais 

ecológicos); 

Reorganizar a estrutura de produção: novas fileiras de produtos, emparcelamento, “cooperativismo” 

dos agricultores, produtores/distribuidores, modelos de gestão mais competitivos;  

Foco e incentivo regional (e nacional) na produção agrícola e na potenciação da agricultura intensiva, 

mecanizada e tecnologicamente avançada; 

Explorar e potenciar a prática de culturas biológicas, como forma de minimizar os impactes 

negativos dos pesticidas e fertilizantes no solo e nas águas superficiais e subterrâneas, e sobretudo 

com uma lógica de diferenciação qualitativa dos produtos visando novos clientes e mercados; 

Apostar nas potencialidades e aptidão florestal do setor norte do concelho e promover a reflorestação, 

nomeadamente, para fins de produção ou de criação de valor ambiental (biomassa, venda de CO2); 

Incentivar os agricultores a construir terraços em áreas declivosas e a fazer plantações paralelas às 

curvas de nível de modo a minimizar a erosão e aumentar a capacidade de armazenamento de água 

pelo solo;  

Incentivar a população a cultivar pequenas parcelas de terreno, com agricultura de subsistência e com 

recurso a técnicas de proteção do solo (rotação de culturas); 

Incentivar a modernização dos equipamentos e infraestruturas dos perímetros de rega de modo a 

que a água chegue aos atuais beneficiários; 

Incentivar a criação de hortas urbanas ou comunitárias nas franjas das sedes de freguesia; 

Criar um banco de sementes a nível local e regional e se possível a nível nacional, como forma de 

preservar as espécies atuais (e as que tendem a desaparecer); 

Incentivar os agricultores a armazenarem água da precipitação em cisternas, depósitos ou mesmo em 

represas para a rega e utilização doméstica; 

Condicionar o povoamento difuso mantendo a contiguidade nas explorações agrícolas. 
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1. a desatualização da cartografia do solo e capacidade de uso do solo torna a análise 

desatualizada; 

2. a cartografia das famílias de solos é um instrumento de base pedológica e orientado para a 

cultura arvense e não para todo o tipo de culturas com potencial de desenvolvimento em Silves 

(ou em Portugal). É assim um instrumento não deverá ser utilizado como guia para potenciar a 

prática agrícola e a proteção dos “melhores” solos, como está subjacente a sua utilização para 

a elaboração da carta da RAN; 

3. a potenciação da prática e da atividade agrícola deverá assentar na reestruturação fundiária e 

dos modelos de gestão agrícolas e de cooperação entre agricultores/produtores e 

distribuidores, por forma a ganhar escala de produção e aproveitar escalas de oportunidade; 

4. que o concelho apesar de uma área substantiva com solos de baixa aptidão de uso agrícola (a 

serra), apresenta uma grande heterogeneidade de famílias de solos e uma áreas de solos com 

excelente aptidão de uso agrícola; 

5. que o conhecimento e a tecnologia permite um trabalho profundo dos solos de modo a 

potenciar a sua aptidão e capacidade produtiva; 

6. a necessidade de introduzir práticas mais sustentáveis de trabalhar os solos/produção agrícola; 

7. a necessidade de explorar novas fileiras de produtos; 

8.  os melhores solos são os mais ameaçados pela pressão humana; 

9.  a agricultura a silvicultura têm potencial no concelho. 
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III.6. AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
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III.6. AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

 

 

“ (…) o desenvolvimento económico ocorrido sobretudo no último século tem-se processado de uma 

forma e a uma taxa que se afastam profundamente da ordem do funcionamento dos sistemas naturais. 

Consequentemente tem-se vindo a verificar a ocorrência de desequilíbrios nos sistemas naturais e de 

disfunção ambiental que, por sua vez, perturbam o funcionamento das estruturas sociais e económicas” 

(PARTIDÁRIO, 1999). 

 

A Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, define as bases da política do ambiente, isto é, a “efetivação dos 

direitos ambientais através da promoção do desenvolvimento sustentável, suportada na gestão 

adequada do ambiente, em particular dos ecossistemas e dos recursos naturais, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e uma “economia verde”, racional e eficiente na 

utilização dos recursos naturais, que assegure o bem-estar e a melhoria progressiva da qualidade 

de vida dos cidadãos”. Partidário (1999) apresenta uma definição de Ambiente entendendo-o como 

“um sistema complexo e dinâmico, constituído por um conjunto de e lementos diferentes entre os quais 

se estabelecem relações de interdependência. (...) são agregados nas componentes física, ecológica, 

social, económica, institucional e política. (...) De tal forma que qualquer modificação introduzida num 

dos subsistemas vai ter efeitos sobre os restantes, com uma intensidade e uma magnitude que 

dependem das relações de interdependência existentes”. 

 

Os recursos naturais são bens presentes na Natureza dos quais o Homem consegue extrair alguma 

mais-valia “e que, por princípio, não são produzíveis pela ação humana” (PEREIRA, s/d). É neles que 

assenta o desenvolvimento da sociedade nas suas múltiplas vertentes, e.g. ocupação do território, 

necessidade de água, ar, energia. Os recursos naturais classificam-se em renováveis e não 

renováveis, de acordo com a sua taxa de renovação à escala humana. O crescimento económico e 

desenvolvimento da sociedade têm crescido sobretudo à custa dos combustíveis fósseis, um recurso 

não renovável cujo consumo apresenta fortes impactes a nível do equilíbrio ambiental. 
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Neste sentido, importa encontrar um modelo sustentável de evolução da sociedade que permita uma 

manutenção dos seus recursos, com respeito pela sua capacidade de resiliência e que garanta a 

viabilidade das atividades económicas, não apenas no curto e médio, mas também no longo prazo, 

com respeito pelas gerações futuras (vd. fig. III.6.1). 

 

A procura de um modelo de desenvolvimento que garanta equilíbrio ambiental e a produção de bens e 

serviços, geradores de riqueza, tem sido uma preocupação efetiva a nível internacional sobretudo a 

partir de meados da segunda metade do século XX quando nasce a consciência que é necessário 

efetivar uma estratégia universal e integrada de gestão dos recursos naturais (vd. quadro III.6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.1 

Critérios fundamentais do desenvolvimento sustentável e da exploração dos recursos 
 

 
Fonte: PARTIDÁRIO, 1999 (adaptado) 

SOCIEDADE 

Equidade Social 

 

ECONOMIA 

Eficiência Económica 

AMBIENTE 

Sustentabilidade 
Ambiental 

GESTÃO 
SUSTENTÁVEL 

DOS 
RECURSOS 

NATURAIS 

Quadro III.6.1 

Retrospetiva sobre as ações internacionais relativas ao ambiente e desenvolvimento sustentável 
 

1972 
Conferência de 

Estocolmo 
1.ª Conferência mundial. 1.ª abordagem às relações entre a atividade humana, o 
ambiente e a sustentabilidade. 

Início 
1980 

 
Constituição da Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento 

1987 
Edição de “O Nosso 

Futuro Comum” 

“Relatório Brundtland”. Assume uma visão crítica acerca do modelo socioeconómico 
adotado até então que assentava na exploração excessiva de recursos e cria o conceito 
de desenvolvimento sustentável: “é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”. 

1978-
92 

Constituição do IPCC 
Criação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). Maior 
perceção dos perigos naturais relacionados com o aquecimento global. 

1992 
Cimeira do Rio (Cimeira 

da Terra) 

- estabelecimento das atuais bases da política ambiental; - criação da Agenda 21; - 
declaração de princípios sobre a gestão sustentável das florestas; - duas convenções: 
alterações climáticas e diversidade biológica. 

2002 

Cimeira de Joanesburgo 
(cimeira Mundial sobre 

Desenvolvimento 
Sustentável) 

- reduzir a população não abrangida por abastecimento de água potável e 
saneamento básico; - aumentar a eficiência energética e a utilização de energias 
renováveis; - reduzir a taxa de perda de biodiversidade; - inverter a atual tendência 
de degradação dos recursos naturais. 

2009 Cimeira de Copenhaga Pouco profícua já que os objetivos não foram assinados por todos os participantes. 

2012 Conferência Rio +20 
Elaboração do documento “O futuro que queremos”, embora sem ter sido assinado por 
todos os participantes. 

Fonte: CNUAD (1991); MAOT (2009) 
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Em jeito de síntese, pode-se afirmar que a presença das preocupações ambientais a nível mundial 

apresentou a cronologia que se pode observar na figura III.6.2. 

 

 

 

As preocupações internacionais a nível ambiental tiveram repercussão na formulação de políticas da 

atual União Europeia (UE), consubstanciadas em tratados e ações (vd. quadro III.6.2). 

 

 

Em Portugal, só a partir de 1986, com a integração na atual UE, se assiste aos primeiros 

desenvolvimentos associados à agilização e integração da política de ambiente, com os Instrumentos 

de Gestão Territorial e outros que se podem observar no quadro III.6.3. 

 

Figura III.6.2 

Evolução da abordagem ao ambiente 

 
Fonte: MAOT, 2009 (adaptado) 

Quadro III.6.2 

Retrospetiva sobre as ações europeias relativas ao ambiente e desenvolvimento sustentável 
 

1957 
Tratado de 

Roma 
Institui a Comunidade Económica Europeia. É omisso em questões ambientais. 

1972  Primeiro Programa de Ação em Matéria de Ambiente 

1977 
Ato Único 
Europeu 

1.ª alteração ao Tratado de Roma. Adicionou um capítulo sobre o ambiente introduzindo a 
ideia de que a as exigências em matéria de proteção do ambiente sevem ser integradas nas 
demais políticas da comunidade. 

1992 
Tratado de 
Maastricht 

Acrescenta o conceito de desenvolvimento sustentável à Missão da União Europeia. 
O ambiente é elevado a Política Comunitária. 

1997 
Tratado de 

Amesterdão 
Assume o desenvolvimento sustentável como um dos objetivos primordiais da União 
Europeia. 

2000 
Estratégia de 

Lisboa 

Adoção pelo Conselho Europeu do objetivo estratégico “tornar a UE no espaço 
económico mais dinâmico e competitivo do mundo, baseado no conhecimento, e 
capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores 
empregos e maior coesão social” integrante na Estratégia de Lisboa. 

2001 
Conselho 

Europeu de 
Gotemburgo 

Estratégia Comunitária de Desenvolvimento Sustentável que veio completar o compromisso 
político de renovação económica e social assumido pela EU, acrescentando à Estratégia de 
Lisboa uma dimensão de caráter ambiental, com o estabelecimento de uma nova 
abordagem para a definição de políticas. 

Fonte: MOTA (s/d) 
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No entanto, para que estes instrumentos de planeamento possam consumar-se como instrumentos da 

política de ambiente é necessário que o ambiente não seja apenas referido ou referenciado mas 

efetivamente assumido e integrado, em igualdade de circunstâncias com todas as componentes 

tradicionalmente consideradas no planeamento (PARTIDÁRIO, 1999). 

 

O capítulo Ambiente e Recursos Naturais surge da necessidade de adotar uma estratégia que vise a 

correta utilização dos recursos e valores naturais em presença no concelho e garantir uma articulação 

entre o que é ambientalmente desejável e o modelo socioeconómico proposto. 

 

Para tal, foram identificados os principais recursos naturais do concelho, o seu estado de arte, bem 

como os documentos legais que estabelecem diretrizes legais e estratégicas a considerar em cada 

uma das temáticas. O presente capítulo menciona os seguintes recursos:  

III.6.1. - Recursos Biológicos; 

III.6.2. - Recursos Hídricos; 

III.6.3. - Recursos Minerais; 

Quadro III.6.3 

Quadro estratégico nacional no que respeita ao ambiente e desenvolvimento sustentável 
 

1987 
Lei de Bases 
do Ambiente 

Art.º 2.º, n.º1 “todos os cidadãos têm direito a um ambiente humano e ecologicamente equilibrado e o 
dever de o defender, incumbindo ao Estado (…) promover a melhoria da qualidade de vida, quer 
individual, quer coletiva”. n.º 2 “a política de ambiente tem por fim otimizar e garantir a continuidade 
de utilização dos recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto básico de um 
crescimento auto-sustentado”. 

1998 

Lei de Bases 
da Política de 
Ordenamento 
do Território 
e Urbanismo 

Tem como princípios gerais “sustentabilidade e solidariedade inter-geracional” e “economia, 
assegurando a utilização parcimoniosa dos recursos naturais e culturais”. Assume enquanto 
seu dever “assegurar a salvaguarda dos valores naturais essenciais” garantindo e.g.,: “as 
edificações, isoladas ou em conjunto, se integram na paisagem” ou “as paisagens resultantes 
da atuação humana, caracterizadas pela diversidade, pela harmonia e pelos sistemas 
socioculturais que suportam, são protegidas e valorizadas”. 

1999 

Regime 
Jurídico dos 
Instrumentos 

de Gestão 
Territorial 

Estabelece que os IGT “identificam os recursos e valores naturais, os sistemas indispensáveis à 
utilização sustentável do território, bem como estabelecem as medidas básicas e limiares de 
utilização que garantem a renovação e a valorização do património natural (n.º1 do art.º 12.º). 
Estabelece no conteúdo dos Planos Diretores Municipais “A definição dos sistemas de protecção dos 
valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais, identificando a estrutura ecológica 
municipal (alínea c) do n.º 1, do art.º 85.º). 

2007 
PNPOT em 
articulação 

com a ENDS 

Define no seu primeiro objetivo estratégico “conservar e valorizar a biodiversidade, os 
recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os 
recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos”. 

2007 
PROT-

Algarve 

Define a sustentabilidade Ambiental como uma das sete opções estratégicas consideradas 
estruturantes para o ordenamento e desenvolvimento territorial da região, traduzindo preocupação de 
proteção e valorização da biodiversidade e dos recursos naturais. 

Nota: As referências legais mencionadas foram entretanto alteradas por novos diplomas à excepção do PROT Algarve. Aqui pretende apresentar-
se um enquadramento cronológico dos documentos de referência que antecederam aos que actualmente se encontram em vigor que serão 

abordados mais à frente.  
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III.6.4. - Recursos Energéticos; 

III.6.5. - Recursos Florestais; 

III.6.6. - Recursos Paisagísticos. 

 

No final da análise de cada um destes recursos (capítulos) procede-se, em jeito de diagnóstico, à 

identificação dos principais elementos a reverter e a valorizar, de onde resultam orientações 

estratégicas enquadradas pelos principais instrumentos de referência e ainda informação a constar em 

sede de ordenamento, condicionantes e regulamento, bem como outros projetos sem enquadramento 

no PDM contudo, considerados pertinentes para o desenvolvimento e conhecimento do concelho. 

 

 

III.6.1. RECURSOS BIOLÓGICOS 

 

Entende-se por recursos biológicos a flora, a vegetação e a fauna que, no seu conjunto, assumem 

extrema importância no contexto da evolução e manutenção dos sistemas de suporte de vida na 

biosfera. A par com o conceito de recurso biológico surge o conceito de diversidade biológica, ou 

biodiversidade, que se entende como “a variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, 

incluindo, inter alia, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

complexos ecológicos dos quais fazem parte; compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre 

as espécies e dos ecossistemas” (Convenção Quadro sobre a Diversidade Biológica). A diversidade 

biológica é produto de inúmeros fatores como o clima (sobretudo o regime termopluviométrico) a 

geomorfologia, a litologia, ou mesmo a atividade humana cuja ocupação ao longo dos tempos 

condiciona ou potencia a ocorrência de determinas espécies em determinados territórios. 

 

A dependência do Homem face a estes recursos é de tal ordem que se estima “que pelo menos 40% 

da economia mundial e 80% das necessidades dos povos dependem dos recursos biológicos” (RCM 

152/2001, de 11 de outubro). No entanto, é hoje reconhecido que a biodiversidade do Planeta está 

mais ameaçada do que em qualquer outro período histórico, estimando-se mesmo que cerca de 11 000 

espécies de plantas e animais corram o risco de extinção iminente num futuro próximo” (RCM 

152/2001, de 11 de outubro). 

 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2001/10/236B00/64256451.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2001/10/236B00/64256451.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2001/10/236B00/64256451.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2001/10/236B00/64256451.PDF
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A perda de diversidade biológica tem como principais causas, entre outras, as modernas formas de 

intensiva utilização agrícola e silvícola do solo, a fragmentação de habitats naturais à custa do 

crescimento urbano e infraestruturas, o turismo massificado ou os efeitos da poluição. Na sequência do 

emanado pelo RJIGT é fundamental conhecer o estado em que se encontram os recursos biológicos 

no concelho e criar medidas que permitam a sua preservação, manutenção e potenciação no sentido 

da gestão sustentável dos recursos. 

 

Não obstante reconhecimento da importância da inventariação e caracterização das espécies e seus 

habitats, importa sobretudo, a nível da revisão de um PDM, ”atender às caraterísticas dos 

ecossistemas em que as espécies animais e vegetais se integram e o modo como os ecossistemas 

funcionam [e se distribuem pelo território]. As sensibilidades e potencialidades das espécies e sistemas 

ecológicos constituem informação de base fundamental face ao valor patrimonial, científico, recreativo 

e económico que os recursos biológicos representam” (PARTIDÁRIO, 1999). A análise aqui 

desenvolvida assenta em quatro elementos fundamentais: 

 

1. a conservação da natureza, no sentido de identificar as principais áreas e elementos de interesse 

conservacionista; 

2. a bioclimatologia e biogeografia, no sentido de posicionar o concelho face às caraterísticas climáticas 

existentes e perceber qual a flora e vegetação caraterísticas e a sua distribuição espacial; 

3. a flora, vegetação e habitats, identificando as principais comunidades vegetais ocorrentes e o seu 

estado de conservação atual e potencial; 

4. a fauna, identificação das principais espécies, hábitos e necessidades. 

 

 

III.6.1.1. CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE 

 

Segundo a alínea a), do artigo 6.º do DL 142/2008, de 24 de julho, entende-se por conservação da 

natureza e da biodiversidade o exercício “de ações de conservação ativa, que correspondem ao 

conjunto de medidas e ações de intervenção dirigidas ao maneio direto de espécies, habitats, 

ecossistemas e geosítios1, bem como o conjunto de medidas e ações de intervenção associadas a 

atividades socioeconómicas, tais como a silvicultura, a mineração, a agricultura, a pecuária, a caça ou 

                                                
1 Segundo o mesmo DL entende-se por geosítio a área de ocorrência de elementos geológicos com reconhecido valor científico, 
educativo, estético e cultural. 
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a pesca, com implicações significativas no maneio de espécies, habitats, ecossistemas e geosítios, 

tendo em vista a sua manutenção ou recuperação para um estado favorável de conservação”. 

 

A Lei de Bases do Ambiente1, enquadrou toda a legislação produzida relativa à conservação da 

natureza e da biodiversidade, e dela emanou a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ENCNB)2 que formula 10 opções estratégicas. Destas destaca-se a criação da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), como consagra o art.º 4.º, composta por: 

 

1. Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Classificadas3 

 - Áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

 - Sítios da Lista nacional de sítios e zonas de proteção especial integradas na Rede 

Natura 2000; 

 - As demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado Português; 

2. Áreas de 

continuidade4 

- Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

- Domínio Público Hídrico (DPH) 

 

De entre os elementos que integram a RFCN, no concelho de Silves ocorrem apenas as áreas 

nucleares referentes à Rede Natura 2000 e as áreas de continuidade5. A Rede Natura 2000 é uma 

rede ecológica de âmbito europeu resultante da aplicação da Diretiva 79/409/CEE, do Conselho, de 2 

de abril (Diretiva Aves)6, bem como da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva 

Habitats)7, e transposta para o Direito Interno pelo DL 140/99, de 24 de abril, na sua atual redação8. 

 

Resulta da aplicação destas duas diretivas comunitárias e constitui um instrumento fundamental a 

nível europeu em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade visando “contribuir ou 

assegurar a biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e da 

flora e da fauna selvagens num estado de conservação favorável, da proteção, gestão e controlo das 

                                                
1 L 11/87, de 07 de abril, revogada pela Lei n.º 19/2004, de 14 de Abril. 
2 Adotada pela RCM 152/2001, de 11 de outubro. 
3 Que integra as áreas nucleares de conservação da natureza e da biodiversidade. 
4 Que estabelecem ou salvaguardam a ligação e o intercâmbio genético de populações de espécies selvagens entre as diferentes áreas 
nucleares de conservação.  
5 As áreas de continuidade serão analisadas em capítulo próprio (vd. Cap. VII.3.). 
6 Alterada pelas Diretivas n.os 91/244/CEE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da 
Comissão, de 29 de junho. 
7 Com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro. 
8 DL 49/2005, de 24 de fevereiro. 
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espécies, bem como da regulamentação da sua exploração (…) tendo em conta as exigências 

ecológicas, económicas, sociais, culturais e científicas, bem como as particularidades regionais e 

locais” (n.º 2 e 3, do art.º 1.º do DL 140/99, de 24 de abril). 

 

Esta rede compreende as áreas classificadas como Zonas de Proteção Especial (ZPE), criadas ao 

abrigo da Diretiva Aves e que visam na sua essência garantir a conservação das aves e seus habitats e 

por Zonas Especiais de Conservação (ZEC)1, definidas ao abrigo da Diretiva Habitats com o intuito 

de assegurar a conservação dos habitats naturais e de espécies florísticas e faunísticas para as quais o 

sítio é designado. 

 

Consubstanciando um conjunto de medidas e orientações de gestão adequadas à implementação da 

Rede Natura 2000 em território nacional2 surge o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 20003) 

que constitui um instrumento de gestão territorial que permite a concretização da política nacional em 

temos de conservação da natureza e da biodiversidade. 

 

O PSRN 2000 classifica em território nacional 29 ZPE e 60 Sítios, tendo sido posteriormente criadas 

mais duas novas ZPE4, a de Monchique e a do Caldeirão, não incluídas em sede daquele plano. O 

concelho de Silves é abrangido por quatro Sítios5 e por duas ZPE cujos limites são coincidentes com 

os dos Sítios de Monchique e Caldeirão (vd. fig. III.6.3). 

 

Para além da aplicação da Rede Natura 2000, a conservação de espécies e habitats, e sem prejuízo do 

constante em diplomas próprios, é feita também através de instrumentos jurídicos internacionais como: 

 

1. a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 

Ameaçadas de Extinção6;  

2. a Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem, 

(Convenção de Bona)1. 

                                                
1 De acordo com o n.º 1 do art. 5.º do DL 140/99, na sua atual redação, “a classificação de ZEC depende de prévia aprovação da lista de 
sítios de importância comunitário, pelos órgãos competentes da União Europeia, com base na lista nacional de sítios”. 
2 E dando cumprimento ao estabelecido no n.º4 do art. 8.º do DL 140/99 de 24 de abril. 
3 Aprovado pela RCM 115-A/2008, de 21 de julho. 
4 As ZPE Monchique e Caldeirão foram criadas através do Decreto Regulamentar 10/2008, de 26 de março. 
5 Arade/Odelouca (PTCON0052), classificado pela RCM 76/00, de 5 de julho, Barrocal (PTCON0049), classificado pela RCM 76/00, de 5 
de julho; Caldeirão (PTCON0057), classificado pela RCM 76/00, de 5 de julho e Monchique (PTCON0037), classificado pela RCM 142/97, 
de 28 de agosto. Todos estes sítios foram classificados como zonas especiais de conservação pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 
16 de março de 2020. 
6 Adotada em Washington a 3 de março de 1973 e transposta para o direito interno pelo Decreto 50/80, de 23 de julho. 
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3. a Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa 

(Convenção de Berna)2; 

4. a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, adotada na Cimeira do Rio,  

5. Áreas Importantes para as aves (IBAs – Important Bird Areas) No concelho encontram-se 

identificadas 3 IBAs, designadamente a Lagoa dos Salgados, a Serra de Monchique e do 

Caldeirão. 

 

Para além destes, considerados como instrumentos de conservação in situ, o DL142/2008, de 24 de 

julho promove a conservação das espécies e habitats com medidas ex situ através da criação da Rede 

Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna3. É o caso do Centro Nacional de Reprodução do 

Lince Ibérico (CNRLI), localizado na Herdade das Santinhas (vd. fig. III.6.4) e criado enquanto medida 

de sobrecompensação pelos impactes originados pela construção da Barragem de Odelouca. 

                                                                                                                                                   
1 Adotada em Bona a 23 de junho de 1979 e transposta para o direito interno através do Decreto 103/80, de 11 de outubro. 
2 Adotada em Berna a 19 de setembro de 1979 e transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 95/81 de 23 de julho. 
3 Que consiste na “actividade de recolha e tratamento de animais selvagens visando, sempre que possível a sua devolução ao meio  
natural, bem como a deteção de animais irrecuperáveis (…)” (n.º 1 do art.º 33.º do DL 142/2008, de 24 de julho). 

Figura III.6.3 

Áreas afetas à Rede Natura 2000 no concelho 

 
Fonte: PSRN (2000); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019). 
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Os objetivos do CNRLI prendem-se com o estabelecimento de uma população de lince-ibérico que 

permita a reprodução natural e assistida, e a preparação de animais (saudáveis) para a reintrodução 

em áreas de distribuição histórica, representadas na fig. III.6.5). Para uma reintrodução com sucesso 

do lince-ibérico no Algarve importa atentar à vegetação e caraterísticas ecosistémicas existentes e 

garantindo um estado de conservação favorável. 

Figura III.6.5 

Distribuição geográfica do lince-ibérico em meados da década de 1990 

 
Fonte: http://linceiberico.icnb.pt/content.aspx?menuid=8&exmenuid=2 

Figura III.6.4 

Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico em Silves 

 
Fonte: Aqualogus/AdA (2007); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, IGP, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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1. HABITATS1 

O sítio Arade/Odelouca desenvolve-se ao longo dos troços finais do Rio Arade e da Ribeira de 

Odelouca, seu principal afluente (vd. fig. III.6.3). É uma área com caraterísticas biofísicas distintas entre 

os seus diversos sectores, a montante predominam os vales encaixados revestidos por galerias 

ripícolas típicas da serra e a sul desenvolvem-se vales mais amplos, sendo evidente a aproximação ao 

litoral, pela influência salina, pela importância das marés e pela presença de sapais, lodaçais ou 

salgados (PSRN, 2000). Neste sítio encontra-se referenciado um habitat (3280 + 3260 - Cursos de água 

mediterrâneos permanentes da Paspalo – Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

e Cursos de água do piso basal a montano com vegetação Ranunculion fluitantis e da Callitricho – Batrachion). 

 

Localizado no Sul do concelho e com uma área afeta ao concelho diminuta, o sítio Barrocal (vd. fig. 

III.6.3), engloba as áreas de calcários jurássicos numa “faixa compreendida entre o litoral e a serra do 

Caldeirão, que lhe confere proteção aos ventos do quadrante N, intensificando as caraterísticas 

mediterrâneas do território”. Localiza-se na área de distribuição natural da azinheira, hoje ocupado 

maioritariamente por áreas agrícolas associadas aos pomares de sequeiro que se vão alternando com 

matos mediterrâneos num mosaico de extrema importância para a Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade. Mais recentemente estas áreas têm dado lugar aos citrinos, com consequências ao 

nível da perda de biodiversidade, provocada pela destruição do coberto vegetal “natural” e uso de 

pesticidas que reduzem significativamente o número de insetos com consequências na cadeia trófica 

da fauna ocorrente. Nas áreas pertencentes ao Sítio Barrocal encontram-se identificados os habitats: 

1. 3140 + 3170 – Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp. e Charcos 

temporários mediterrâneos, este último considerado habitat Prioritário; 

2. 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 

3. 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis; 

4. 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia. 

 

A área afeta ao Sítio e ZPE de Monchique caracteriza-se por elevadas altitudes (à escala regional), 

sendo que no concelho se localiza sobre um substrato xistoso. Os solos são esqueléticos, sujeitos a 

uma erosão acelerada e os usos dominantes estão associados ao florestal (sobro e matos resultantes 

das suas etapas degradativas). Encontram-se (geo)referenciados no concelho os seguintes habitats: 

1. 4030 – Charnecas secas europeias; 

                                                
1 Na análise aos habitats são referidos apenas aos que se encontram (geo)referenciados no concelho de Silves. A informação referente à 
(geo)referenciação foi cedida pelo ICNB no âmbito do acompanhamento do PDM. 
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2. 4030 + 9330 - Charnecas secas europeias e Florestas de Quercus suber; 

3. 4030 + 6310 – Charnecas secas europeias e Montados de Quercus spp. de folha perene; 

4. 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

5. 9330 - Florestas de Quercus suber. 

 

Associados às linhas de água é ainda possível verificar a ocorrência dos seguintes habitats: 

1. 3280 + 3260 + 92A0 – Cursos de água mediterrâneos permanentes da Paspalo – Agrostidion com 

cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba + Cursos de água do piso basal a montano com 

vegetação Ranunculion fluitantis e da Callitricho – Batrachion e Florestas galerias de Salix alba e 

Populus alba; 

2. 3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo – Agrostidion; 

3. 92A0 - Florestas galerias de Salix alba e Populus alba; 

4. 92A0 + 3150 – Florestas galerias de Salix alba e Populus alba e Lagos eutróficos naturais com 

vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition; 

5. 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio – Tamaricetea e Securinegion tinctoriae); 

6. 92D0 + 92A0 + 3280 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio – Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae) + Florestas galerias de Salix alba e Populus alba e Cursos de água mediterrâneos 

permanentes da Paspalo – Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

 

Já o Sítio/ZPE do Caldeirão, localizado igualmente em terrenos pertencentes ao complexo xisto-

grauváquico (vd. fig. III.6.3), é caracterizado por extensas áreas de montado de sobro, onde por vezes 

o abandono levou ao desenvolvimento de um sub-coberto muito denso (Ficha de sitio e ZPE). Nesta 

área os usos agrícolas são pouco expressivos, estando localizados nas proximidades de pequenos 

aglomerados urbanos e de cariz de subsistência. Apesar de enumerados uma série de habitats 

ocorrentes neste sítio/ZPE, nenhum se encontra (geo)referenciado no concelho. 

 

2. ESPÉCIES FLORÍSTICAS PROTEGIDAS 

No concelho encontram-se identificadas algumas espécies protegidas ao abrigo do DL 140/99, de 24 

de abril, na sua atual redação, (Anexos B – II1, b) e B-IV2, b)) e consistem em: 

1. Salix salvifolia Brot. subsp. Australis (Salgueiro-branco ou borrazeira-branca) – Inserida no Sítio 

Caldeirão, encontra-se identificada no limite N da freguesia de S. Bartolomeu de Messines; 

                                                
1 Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de ZEC. 
2 Anexo B-IV - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. 
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2. Plantago algarbiensis Samp. - é um endemismo lusitano, de área de distribuição muito restrita, 

restringindo-se a “cerca de 30 ha, na vizinhança de Tunes, Guia e Algoz” (PSRN2000). No concelho 

ocorre a Sul da localidade de Algoz, numa área afeta maioritariamente à industria extrativa, admitindo-

se que a espécie possa ser “beneficiada pela deposição de materiais sobrantes e, seguramente pela 

exclusão de práticas agrícolas” (PSRN2000). 

3. Thymus lotocephalus G. López & R. Morales. (erva-ursa, ou tomilho-cabeçudo) – é um 

endemismo lusitano, de conservação prioritária, estando ainda protegida ao abrigo da Convenção de 

Berma. No concelho ocorre a Este da localidade de Tunes inserida na Sítio do Barrocal. 

 

Para cada um destes habitats, bem como para as espécies florísticas com relevância para a 

conservação da natureza encontram-se estabelecidas medidas de gestão em sede de PSRN 2000, que 

importa considerar na fase subsequente do PDM. 

 

 

III.6.1.2. BIOCLIMATOLOGIA 

 

A bioclimatologia é a disciplina que estuda as relações entre o clima e a distribuição das espécies na 

Terra. Tem como objetivo determinar a relação entre os valores de precipitação e temperatura e a 

distribuição dos seres vivos no território. Para a realização de um estudo bioclimático utilizam-se 

parâmetros termo e pluviométricos fornecidos pelas estações meteorológicas1. 

 

Atualmente um dos sistemas de classificação bioclimática mais utilizada e consensual é o proposto por 

Rivas-Martinez - a Classificação Bioclimática da Terra - que reconhece 5 macrobioclimas2, cada um 

deles dividido em bioclimas representados por um conjunto de formações vegetais, biocenoses e 

comunidades vegetais próprias. Por sua vez, em cada bioclima reconhecem-se variações 

ombrotérmicas que definem os pisos bioclimáticos. Assim, a caracterização bioclimática de um território 

é realizada através de um processo sequencial constituído por três passos: 

1. Determinação do macrobioclima; 

2. Determinação do bioclima; 

3. Determinação do piso bioclimático (termótipo +ombrótipo). 

                                                
1 A combinação destes parâmetros sob a forma de índices permite o estabelecimento de tipologias bioclimáticas contribuindo para um 
mais profundo conhecimento das relações entre o clima e a vegetação (e consequentemente dos animais) de determinado território. 
2 Tropical, Mediterrâneo, Temperado, Boreal e Polar 
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MESQUITA (2005) produziu cartografia bioclimática de Portugal Continental, segundo o sistema 

proposto por Rivas-Martinez, através da interpolação espacial, em ambiente SIG, de variáveis 

bioclimáticas. O produto deste trabalho traduziu-se em três cartas bioclimáticas para o país: 

Macrobioclimas, Ombrótipos e Termótipos. 

 

O quadro III.6.4 sintetiza os resultados obtidos pela autora, excetuando-se os valores do Índice de 

Continentalidade (Ic), calculados pela equipa do PDM para as estações consideradas naquele estudo, 

referentes à normal 1951-1980. 

 

O macrobioclima ocorrente no concelho de Silves, e em grande parte do território de Portugal 

continental, é o Mediterrâneo, caracterizado pela existência de secura estival durante pelo menos dois 

meses consecutivos, sendo considerado um mês seco aquele em que a precipitação é menor ou igual 

ao dobro do valor médio da respetiva temperatura média. 

 

O Macrobioclima mediterrâneo divide-se em 5 bioclimas, determinados a partir dos valores dos índices 

ombrotérmico (Io) e de continentalidade (Ic) (vd. quadro III.6.5). 

 

Quadro III.6.4 

Valores dos Índices bioclimáticos calculados nos pontos amostrados 
 

Estação Meteorológica Itc Ic* Io Ios2 Ios3 Iosc4 Tp 

Caldas de Monchique 397 12.8 5.06 0.12 0.44 1.02 2016 

Faro/Aeroporto 410 11.2 2.53 0.12 0.20 0.41 2064 

Monchique 351 12 7.13 0.20 0.59 1.36 1824 

Praia da Rocha 404 11.2 2.24 0.05 0.19 0.42 2028 

Sagres 414 6.9 2.47 0.10 0.21 0.40 1956 

Tavira 401 12.3 2.80 0.07 0.22 0.43 2052 

Tavira/Conceição 427 13.2 2.25 0.11 0.22 0.38 2172 

Vila do Bispo 406 8.5 2.88 0.10 0.24 0.52 1944 

Vila Real de Santo António 391 13.2 2.39 0.09 0.22 0.43 2064 

Fonte: Mesquita, (2005, adaptado) 

* valores calculados pela equipa do PDM 
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Os valores obtidos do Ic e Io permitem verificar que (para as estações equacionadas), o bioclima 

presente em Silves é o pluvio-estacional oceânico (vd. quadro III.6.4 e III.6.5). 

 

 

Os territórios bioclimáticos são subdivididos em pisos e a sua definição resulta da interceção de um 

termoclima e de um ombroclima. Através de técnicas geoestatísticas MESQUITA (2005) produziu uma 

carta bioclimática dos Ombrótipos e dos Termótipos existentes em Portugal (vd. figs. III.6.6 e III.6.7). 

 

Da análise das figuras III.6.6 verifica-se que o concelho de Silves encerra dois termótipos distintos, um 

localizado grosso modo na área do litoral e barrocal, designado por Termomediterrâneo inferior, e 

outro no sector norte do concelho designado por Termomediterrâneo superior. No que concerne ao 

Quadro III.6.5 

Bioclimas a considerar no macrobioclima mediterrâneo 
 

Bioclima Ic Io 

Mediterrâneo pluvio-estacional oceânico ≤ 21 >2,0 

Mediterrâneo pluvio-estacional continental >21 >2,2 

Mediterrâneo xérico oceânico ≤21 1,0 – 2,0 

Mediterrâneo xérico continental >21 1,0 – 2,2 

Mediterrâneo desértico oceânico ≤21 0,1 – 1,0 

 

 

 

Figura. III.6.6 

Termótipos de Portugal Continental 

 

Figura. III.6.7 

Ombrótipos de Portugal Continental 

 

Fonte: MESQUITA (2005) 

 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 54 

mapa de ombrotipos (vd. fig. III.6.7) verifica-se que a quase totalidade do concelho se situa no andar 

seco superior, excetuando-se o sector NW que se posiciona no andar sub-húmido inferior, muito 

em parte devido às influências resultantes da proximidade da Serra de Monchique. Face às 

caraterísticas bioclimáticas do concelho é espectável encontrar de Norte para Sul e de Oeste para Este 

a ocorrência de espécies com caraterísticas cada vez mais xerófitas. 

 

 

III.6.1.3. BIOGEOGRAFIA 

 

A biogeografia é o ramo da geografia que estuda a distribuição dos seres vivos na biosfera, sendo um 

dos seus objetivos o estabelecimento de um modelo tipológico hierárquico do território, com expressão 

espacial, dividido em categorias1 (Reino, Região, Província, Sector, Distrito, Mosaico Tesselar, 

Tessela). 

 

Para a revisão de um PDM importa sobretudo analisar o território ao nível do Distrito (ou do 

Superdistrito) uma vez que este se caracteriza enquanto “território onde existem mosaicos tesselares 

singulares relacionados com as condições edáficas particulares e uma paisagem vegetal particular, 

frequentemente associada a uma utilização tradicional do solo pelo Homem, em função da sua 

fertilidade (…). Os limites do Distrito são portanto geográficos2, edáficos ou paisagísticos” (COSTA, 

s/d). Em termos biogeográficos o enquadramento do concelho de Silves pode observar-se na fig. III.6.8. 

 

O Superdistrito Serrano-Monchiquense que ocorre no sector norte do concelho, sendo comuns 

espécies como sobreiro, o pinheiro e o eucalipto que repartem o território Norte do concelho com áreas 

relativamente extensas de mato de esteva e urze (vd. Cap. V.1.). É o designado maquis mediterrâneo, 

característico de substratos siliciosos de elevada densidade e difícil penetração. O abandono da 

atividade agrícola, nomeadamente da cultura de cereais, predominante nos anos 60, a redução da 

silvo-pastorícia e os incêndios que ocorreram neste território têm conduzido à existência de grandes 

áreas de mato e à alteração das áreas de montado, para sobreirais com um sub-coberto arbóreo ou 

                                                
1 De acordo com COSTA (s/d), é possível subdividir algumas destas unidades (subdistrito, subsetor, subprovíncia, etc.) ou agrupar 
(superdistrito, superprovíncia, etc.). Segundo o mesmo autor estas categorias constituem territórios contínuos que possuem uma flora, 
vegetação, litologia, geomorfologia, solos e paleo-história particulares, exceção feita à Tessela, que é a única unidade biogeográfica que 
se pode repartir de modo descontínuo. A Tessela é a expressão territorial das séries de vegetação. A tessela é assim um território 
ecologicamente homogéneo, que possui um único tipo de vegetação potencial e uma só sequência de comunidades de substituição. 
2 Entenda-se fisiográficos. 
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arbustivo de elevada densidade. Em termos bioclimáticos encontra-se praticamente na sua totalidade 

no piso termomediterrâneo sub-húmido a húmido, atingindo nas zonas mais elevadas o 

mesomediterrâneo húmido. 

 

 

As espécies endémicas do Superdistrito1 são a Armeria beirana subsp. monchiquensis e Lavandula 

viridis (COSTA, s/d), sendo ainda caraterísticas2, a Centaurea crocata, Euphorbia monchiquensis, 

Quercus canariensis, Quercus lusitânica. Como comunidades endémicas ocorrem, e.g., Sanguisorbo-

Quercetum suberis quercetosum canariensis, Phillyreo-Arbutetum rhododendrotosum baetici sendo que 

as etapas florestais potenciais dominantes nos andares termo e mesomediterrânicos respetivamente 

são o Myrto-Quercetum suberis e o Sanguisorbo-Quercetum suberis.  

 

Pertencente ao Sector Algarviense, o Superdistrito Algárvico abrange os territórios calcários e 

arenosos, “começa na ponte de Almadena, inclui os calcários do Barrocal Algarvio e Barlavento e 

areias do Sotavento até à Flexa del Rompido” (COSTA, s/d) já em território espanhol. Em termos 

gerais, bioclimaticamente insere-se maioritariamente no andar termomediterrânico e ombroclima seco a 

sub-húmido. É uma área com caraterísticas edafo-climáticas completamente distintas do Superdistrito 

Serrano-Monchiquense, com os calcários a dominarem o substrato e as temperaturas mais elevadas. O 

uso do solo remete-nos para usos associados à agricultura de sequeiro, com o predomínio de espécies 

como a alfarrobeira, a amendoeira, a figueira, entre outros e para usos associados à agricultura de 

regadio com claro predomínio do pomar de citrinos.  

 

                                                
1 Os matagais de carvalhiça do querco lusitanicae-Stauracanthetum boivinii, e o esteval/urzal do Erico autralis-Cistetum populifolii 
constituem associações vulgares desta unidade. 
2 i.e. diferenciais deste território face a outros da Província. 

Figura. III.6.8 
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Como espécies endémicas deste Superdistrito surgem, entre outras, Bellevalia hackelii, Picris 

willkommii, Plantago algarbiensis, Sidiritis arborescens ssp. lusitanica, Teucrium algarbiense, Thymus 

lotocephalus, Tuberaria major. Ocorrem ainda no território espécies como Ceratonia siliqua, 

Chamaerops humilis, Genista hirsuta subsp. algarbiensis, entre outras. Em relação à vegetação são 

consideradas como comunidades endémicas, entre outras: Cistetum libanotis, Tuberario majoris-

Stauracanthetum boivini. São ainda comuns no território: Smilaco mauritanicae-Quercetum 

rotundifoliae, Oleo-Quercetum suberis, Querco cocciferae-Junipertum turbinatae, entre outras. As 

comunidades de salgados presentes neste Superdistrito são comuns a toda a província e caracterizam-

se pela ocorrência de “Spartinetum maritimi, Sarcocornio perennis-Puccinellietum convolutae*, 

Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosae*, Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini, 

entre outras. Nos muros das salinas e outros biótopos halonitrófilos desenvolvem-se as comunidades: 

Spergulario bocconei-Mesembryanthemetum nodiflori* e Frankenio laevis-Salsoletum vermiculatae*, 

esta última associação também fazendo a transição entre o sapal e a duna. Neste sector 

especificamente ocorre ainda Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali1” (COSTA, s/d). 

 

 

III.6.1.4. FLORA E VEGETAÇÃO 

 

A biogeografia dá-nos o macro-enquadramento das espécies vegetais que se pode encontrar num 

determinado território, neste subcapítulo efetuar-se-á a caracterização da flora e vegetação ocorrente 

no concelho. Entende-se por flora a inventariação de todos os vegetais de diversos níveis taxonómicos 

de determinado território. Já o conceito de vegetação está associado ao conjunto que resulta da 

disposição espacial de diferentes plantas no território. 

 

Para o estudo da vegetação no âmbito da revisão de um PDM a fitossociologia surge como um 

importante instrumento na medida em que esta ciência assenta “no pressuposto de ser possível 

identificar grupos de espécies – comunidades vegetais – que se repetem no espaço” (FERREIRA, 

2002) i.e., estuda as comunidades vegetais, as suas inter-relações e a sua dependência face ao meio. 

 

                                                
1 Os táxones com * são endemismos provinciais. 
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A estas comunidades, que constituem as unidades bases da fitossociologia dá-se o nome de 

associações1. Cada associação é caracterizada por um conjunto próprio de espécies, uma ecologia 

determinada e uma área de distribuição definida” (FERREIRA, 2002), contribuindo para identificar um 

biótopo particular (habitat próprio). 

 

Relacionado a este conceito, surge a noção de sucessão ecológica (fitossociologia sucessionista ou 

sinfitossociologia), “que corresponde ao conjunto de associações que, num mesmo local, se sucedem 

no tempo em resultado dos fenómenos dinâmicos entre a vegetação e o meio” (FERREIRA, 2002). As 

alterações podem ser no sentido do desenvolvimento da complexidade e diversidade, sucessão 

progressiva, ou podem ser de ordem regressiva quando há perda de estrutura, complexidade e 

diversidade2. O desenvolvimento para estados de sucessão ecológica regressiva está sobretudo 

associado à intervenção antrópica que tende a influenciar negativamente o desenvolvimento dos 

ecossistemas.  

 

A fitossociologia considera que tendencialmente a vegetação evolui no sentido progressivo, tendendo 

para um estádio final de desenvolvimento, denominado por clímax, representador da vegetação 

potencial de determinado território. O percurso decorrido pela vegetação até ao clímax forma uma série 

de vegetação ou sigmetum. É sobretudo esta caraterística da fitossociologia que a torna numa 

importante aliada do planeamento e ordenamento do território uma vez que ao ser reconhecida a 

vegetação potencial de determinado território é possível determinar o estado de evolução que 

atualmente se encontra e atuar perante a realidade. Em função do clímax, distinguem-se dois tipos de 

séries de vegetação: 

1. Séries climatófilas – desenvolvem-se em solos que recebem apenas água das chuvas e as 

comunidades que as compõem constituem a vegetação zonal, estando de acordo com o regime 

termopluviométrico do local; 

2. Séries edafófilas – desenvolvem-se em solos com propriedades hídricas particulares. Podem 

distinguir-se dois tipos de séries edafófilas: 

                                                
1 As associações agrupam-se de forma hierarquizada, em unidades superiores – subalianças, alianças, ordens, sub-classes e classes. 
Cada grupo (sintaxa) é denominado de acordo de acordo com a(s) espécie(s) mais típica(s) e apresenta uma terminação própria: 
associação – etum -, subaliança – enioni-,aliança – ion-, ordem – etalia-, subclasse – enea – e classe – etea. Pode-se ainda determinar 
subassociações (unidades inferiores) – etosum. 
2 Existe ainda sucessão primária – colonização e estabelecimento das espécies pioneiras em locais que nunca tiveram cobertura vegetal 
(ex. Dunas) e sucessão secundária – que ocorre após um fenómeno de destruição da vegetação, dando lugar a uma recuperação. 
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a) Séries edafoxerófilas ou xerófilas, “são séries que se desenvolvem em ecótopos que, por 

causas edáficas, têm um carácter xerofítico mais acentuado do que seria de esperar pelo seu 

ombroclima. São exemplos de ambientes edafoxerófilos, as areias, as superfícies rochosas e 

encostas abruptas” (GOMES, 2005); 

b) Séries edafohigrófilas ou higrófilas, localizadas onde a água se acumula e onde os lençóis 

freáticos tendem a ser superficiais, ainda que seja apenas em parte do ano (fundos de vale). 

 

A distribuição geográfica da vegetação é determinada por fatores diversos. Para além de princípios 

ambientais e fatores globais (e.g. distribuição latitudinal da radiação solar, circulação geral da 

atmosfera) existem fatores climáticos, geomorfológicos e edáficos de determinam a 

ocorrência/ausência de determinadas espécies num determinado território. 

 

Os fatores climáticos estão associados à temperatura, precipitação, vento, e ação da luz, entre outros, 

embora se considere aqui, pela escala de abordagem, a temperatura e a precipitação como fatores 

preponderantes. No que à temperatura diz respeito cada espécie tem um limite máximo e mínimo e 

um ótimo de temperatura para efetuar as diversas fases do ciclo de vida. Na zona mediterrânea, 

predominam espécies termófilas, plantas que necessitam de calor, tendo dificuldade na adaptação ao 

frio e à geada. O comportamento da precipitação ao longo do ano tem igualmente influência no tipo e 

na distribuição das plantas no espaço. As plantas podem ser classificadas ao longo de um contínuo de 

disponibilidade hídrica, encontrando-se num extremo a vegetação higrófila, típica de ambientes 

húmidos, e no outro as espécies xerófilas, adaptadas a locais de elevado stress hídrico. 

 

Os fatores geomorfológicos resultam da configuração do relevo e estão sobretudo associados à 

exposição e ao declive1. Os fatores edáficos estão relacionados com as propriedades físicas do solo, 

a sua profundidade e propriedades químicas, nomeadamente o pH do solo. Assim, em solos básicos 

desenvolvem-se espécies calcícolas, e em solos ácidos espécies silícolas (ou calcifugas). Existem 

ainda, entre outras, plantas cujo pH não é determinante para o seu estabelecimento (indiferente 

edáfica) ou que sobrevivem em locais com teor elevado de sais, nomeadamente cloreto de sódio, e que 

ocorre em sapais, estuários, etc.. 

 

                                                
1 Também a altitude é um fator geomorfológico de distribuição da vegetação. No entanto e dadas as altitudes relativamente modestas 
atingidas no concelho, não se considera que seja um fator preponderante na distribuição da vegetação no concelho. 
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As diferenças litológicas e pedológicas que se fazem sentir em faixas de distribuição zonal, as 

caraterísticas termopluviométricas, as situações de abrigo promovidas pela serra de Monchique são os 

fatores que mais contribuem para a diversidade florística existente no concelho. A estes fatores 

acrescem a latitude e a circulação geral da atmosfera, que conferem ao Algarve o seu cariz 

Mediterrâneo (vd. Cap. III.1., III.2. e III.5.). 

 

Em termos de distribuição da vegetação, o concelho pode dividir-se, grosso modo, em 3 grandes 

zonas, que suportam séries distintas de vegetação. A Serra, no sector Norte do concelho, localizada 

em terrenos do complexo xisto-grauváquico; o Barrocal, que ocupa sobretudo os terrenos calcários 

datados do Jurássico e do Cretácico, e o Litoral, constituído, essencialmente, por rochas carbonatadas 

e detríticas cenozóicas, por vezes cobertas por depósitos areníticos datados do Quaternário. É esta a 

divisão que está na base dos estudos da flora, vegetação e habitats desenvolvidos no âmbito do PDM. 

Assim, pelas diferenças entre si identifica-se: 

1. a vegetação na Serra; 

2. a vegetação no Barrocal; 

3. a vegetação no Litoral; 

4. as séries de vegetação higrófila, por algumas ocorrem sem diferenciação litológica. 

 

1. FLORA E VEGETAÇÃO NA SERRA 

No que respeita à bioclimatologia o sector serrano do concelho posiciona-se no andar 

termomediterrânico com caraterísticas de maior humidade face à restante área do concelho e 

relativamente à biogeografia esta área pertence ao Superdistrito Serrano-Monchiquense cujas 

caraterísticas se encontram expressas no Cap. III.6.1.3. 

 

A vegetação natural deste setor pertence potencialmente a bosques de sobreiro, no entanto, 

atualmente estas estruturas florestais estão reduzidas a uma porção relativamente diminuta. Na maioria 

do território serrano a vegetação dominante resulta da degradação dos sobreirais, motivada sobretudo 

por usos passados associados à cultura cerealífera e mais recentemente ao êxodo rural, que promove 

o aumento da suscetibilidade a incêndios florestais. A par da degradação da vegetação tem ocorrido 

uma sistemática perda de solos, sendo claro o predomínio de solos esqueléticos (vd. Cap. III.5.). 
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A série climatófila dominante neste sector é a Myrto communis – Querceto suberis sigmetum, que 

ocupa todo o território à exceção das linhas de água que apresentam séries edafohigrófilas próprias. A 

etapa climácica (ou etapa madura) é constituída pela associação Myrto communis – Quercetum suberis 

cujas formações boscosas são dominadas por Quercus suber (sobreiro), Quercus broteroi (carvalho 

português), Smilax mauritanica (salsaparrilha) e Asparagus aphyllus (espargo-bravo-maior). 

 

O medronhal da associação Phillreo angustifoliae – arbutetum unedonis constituído por espécies como 

Arbutus unedo (medronheiro), Phillreo angustifolia (lentisco bastardo ou aderno-de-folhas-estreitas), 

Viburnum tinus (folhado) ou Erica arborea (urze-branca), ocupa as orlas das formações boscosas da 

etapa climácica e constitui ainda a primeira etapa regressiva desta série climatófila. 

 

A destruição destas duas comunidades determina o aparecimento da comunidade Centaureo crocatae 

– quercetum lusitanicae cuja regressão promove o desenvolvimento de formações típicas das 

associações Querco lusitanicae – stauracanthetum boivinii e Ciston ladaniferi – Ulicetum argentei 

consoante a maior ou menor humidade existente, ambas associações vulgares nesta série. 

Predominam espécies como a cistus ladanifer (esteva), Ulex argenteus (tojo) e Quercus coccifera 

(carrasco) dando origem a matos de menor densidade que os anteriores e que ocupam uma 

considerável dimensão no concelho. Nas etapas mais degradadas da série destaca-se ainda a 

presença de um arrelvado vivaz anual da Helianthemion guttati (VIVER SERRA, 2008). 

 

No concelho predominam sobretudo as etapas de substituição desta série, algumas em efetivo estado 

de regressão, com redução da diversidade florística, o que para além de contribuir para a perda de 

diversidade traduz-se num aumento da vulnerabilidade a incêndios florestais, com graves 

consequências não só ecológicas e ambientais, como também socioeconómicas. 

 

2. FLORA E VEGETAÇÃO DO BARROCAL 

Com a publicação do Livro Flora do Barrocal (GOMES, 2005), o Barrocal Algarvio, até então pouco 

estudado, passa a dispor de um estudo abrangente da flora e vegetação apoiado no método da escola 

sigmatista1, onde “para além de se descreverem as principais comunidades vegetais detectadas, (…), 

avalia-se o seu comportamento ecológico e dinâmico” (GOMES, 2005). Com esta obra torna-se 

possível conhecer a vegetação atual e potencial do território do barrocal e aplicá-la, ainda que de forma 

                                                
1 De SIGMA – Station International de Géobotanique Méditerréene et Alpine. 
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mais ou menos generalizada, à escala concelhia em contexto de revisão de um PDM. A caracterização 

da flora e vegetação do barrocal no concelho é assim fortemente ancorada na obra de GOMES (2005). 

 

A diversidade da flora e vegetação do barrocal algarvio é referenciada em MALATO-BELIZ (1986): “o 

Barrocal apresenta um revestimento vegetal cuja composição florística e tipo de agrupamentos, se não 

são exclusivos, pelo menos muito raramente se repetem fora da sua área (…)” devido às suas 

caraterísticas edáficas e climáticas muito particulares. Muitas vezes dando origem a associações de 

elevado valor conservacionista. Biogeograficamente a região do barrocal pertence ao Superdistrito 

Algárvico, estando bioclimaticamente sob influência marcada do domínio termomediterrâneo.  

 

 “A caracterização vegetal destes territórios algarvios reside no domínio da série da azinheira Rahmno 

oleoidis – Querceto rotundifoliae Sigmetum, raça algarviense com Juniperus turbinada, assente sobre 

substratos calcários margosos e dolomíticos que contactam, frequentemente, sobretudo nos topos 

rochosos e em áreas com forte insolação, com a série edafoxerófila dos zimbrais de Aristolochio 

baeticae – Juniperetum turbinatae. Nas encostas mais frescas, sob ombroclima húmido a hiper-húmido 

os azinhais secos a sub-húmidos, cedem a sua posição à nova série de carvalhais marcescentes de 

Querceteo alpestris – broteroi Sigmetum” (GOMES, 2005). Não obstante, a intervenção antrópica tem 

vindo a alterar este território, não só pela construção, mas também, e sobretudo, pela eliminação de 

áreas de matos para a instalação de culturas de regadio, sobretudo pomares de citrinos. 

 

São diversas as associações que ocorrem no barrocal concelhio, sendo possível a definição de séries 

de vegetação. Estas séries tendem a repetir-se no território, numa lógica induzida sobretudo pela 

geomorfologia, que motiva ou inibe a exposição solar, a existência de água, bem como a atratividade 

do território para determinados usos antrópicos. É possível estabelecer uma dinâmica (sucessional) 

das séries de vegetação, bem como relacioná-las com a morfologia do território onde se inserem. 

Segundo GOMES (2005) ocorrem no barrocal algarvio (com expressão no concelho), as seguintes 

séries climatófilas: 

 

2.1. Série Climatófila relíquia, algarviense, termomediterrânea sub-húmida a húmida, de Quercus 

faginea subsp. Alpestris: Querceto alpestris – broteroi Sigmetum. 

Série relíquia dos carvalhais marcescentes termomediterrâneos cuja ocorrência se resume a pequenos 

fragmentos do território, pouco acessíveis e de elevado declive, não tendo sido por isso alvo de grande 
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pressão antrópica. O bosque climácico é representado sobretudo pela presença de carvalhais de 

Quercus faginea sbsp. Broteroi e Quercus faginea subsp. Alpestris envolvidos por um sub-bosque bem 

desenvolvido onde “abundam vários arbustos latifólios e lianas como Clemantis flammula, Hedera 

Helix, Aristolochia baetica e Smilax aspera var. altissima” (GOMES, 2005). A primeira etapa de 

substituição (e a orla do bosque) é constituída por machiais da associação Aristolochio baeticae – 

Arbutetum Unedonis, com presença de espécies como Arbutus unedo ou Bupleurum fruticosum. 

 

“Como resultado do corte dos carvalhais e medronhais é comum observarem-se nestas paisagens os 

tojais e tomilhais de Saturejo – Coridothymenion: Siderito lusitanicae – Genistetum algarbiensis e 

Thymo lotocephali – Coridothymetum capitati. Nos solos mais descarbonatados estes tojais cedem a 

sua posição aos xarais de Phlomido purpureae – Cistetum albidi” (GOMES, 2005).  

 

2.2. Série climatófila bética e gaditano-algarviense, termo-mesomediterrânea seco-húmida, 

vertícola do “zambujo” (Olea europaea var. sylvestris): Aro-italici – Oleeto sylvestris Sigmetum. 

A par com a anterior também esta série tem sofrido transformações associadas ao aproveitamento 

agrícola. “As escassas formações existentes estão relegadas a barrancos mais declivosos” (GOMES, 

2005). O bosque climácico é um zambujal desenvolvido de Olea europaea var. sylvestris (zambujo), 

acompanhado entre outras, por Ceratonia siliqua (alfarrobeira). “A orla e a primeira etapa de 

substituição destes zambujais pertence aos lentiscais de Asparago albi – Rahmnos oleoidis onde é 

frequente observarem-se Pistacia lentiscus (aroeira), Myrto communis (murta), Rhamnus alaternus 

(sanguinho-das-sebes), Chamaerops humilis (palmeira-anã ou palmito), Juniperus turbinata (zimbro), 

entre outas” (GOMES, 2005). 

 

A terceira etapa de substituição está associada ao desenvolvimento de tojais filiáveis na aliança 

Saturejo – Coridothymenion. O desenvolvimento dos solos e a pressão exercida nos territórios de 

ocorrência desta série podem conduzir ao aparecimento de arrelvados vivazes, anuais ou tomilhais. 

 

2.3. Série climatófila e edafoxerófila, bética e algarviense, termomediterrânea seca a sub-

húmida, calcícola e calco-dolomítica da “azinheira” (Quercus rotundifolia): Rahmo oleoidis – 

Querceto rotundifoliae Sigmetum, faciação algarviense com Juniperus turbinata 

Segundo GOMES (2005), existem apenas manchas da etapa climácica desta série, localizadas em 

locais acidentados e pedregosos, onde o azinhal apresenta bom estado de conservação, sendo o 
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bosque climácico o azinhal Rahmno oleoidis – Querceto rotundifoliae juniperetosum turbinatae, 

dominado pela azinheira (Quercus rotundifolia). o bosque é ainda constituído por Ceratonia Siliqua 

(Alfarrobeira), Olea europaea var. Sylvestris (zambujeiro), Juniperus turbinata (zimbro), entre outras. 

 

A primeira etapa de substituição desta série pertence a um machial dominado por carrascos (Quercus 

coccifera), aroeira (Pistacia lentiscus), espinheiro – preto (Rahmo oleoides), entre outras, filiáveis na 

série Asparago albis - Rahmnetum Oleodis. Por eliminação do coberto ocorrem tojais/tomilhais de 

Saturejo – Coritothymenion, em solos ricos em calcário ativo e, “nos solos descarbonatados a xarais de 

Phlomido – Cistetum albidi, cuja dominância pertence a Cistus albidus (Roselha-grande), Cistus 

monpeliensis (sargaço) e Phlomis purpurea (marioila)”. (GOMES, 2005). Os arrelvados terofíticos são 

filiáveis na associação Velezio – Astericetum, cujo uso, litologia e espessura de solo promovem o 

desenvolvimento de outras comunidades de fisionomia inferior. 

 

Para além das séries climatófilas ocorrem séries de vegetação de caraterísticas edafófilas, cuja 

ocorrência é sobretudo motivada pelo deficit ou abundância de água, as séries edafoxerófilas e 

edafohigrófilas1, respetivamente. Como séries edafoxerófilas referenciadas no concelho destacam-se: 

 

2.4. Série edafoxerófila, lusitano – andaluza litoral e bética, termomediterrânea sub-húmida a 

húmida de “alfarrobeira” (Ceratonia siliqua) 

“Série característica de superfícies rochosas calcárias compactas que vive em encostas abruptas e na 

base de escarpados, sobre solos pouco evoluídos” (GOMES, 2005). A etapa clímax desta série 

corresponde a um bosque de alfarrobeiras (alfarrobal) da série Vinco difformis – Ceraonieto siliquae 

Sigmetum, de faciação algarviense com Juniperus turbinata que para além da alfarrobeira são 

dominados por zambujos (olea europaea var. sylvestris), marioilas (Phlomis purpurea) e zimbros 

(Juniperus turbinata). 

 

A primeira etapa de substituição desta comunidade edafoxerófila pertence a um carrascal da 

associação Asparago albi – Rhamnetum oleoidis. Segundo GOMES (2005) podem observar-se 

tomilhais de Thymo lotocephali – Coridothymetum capitati e xarais de Phlomido – Cistetum albidi, nas 

orlas destas comunidades e arrelvados terotíticos de Velezio – Astericetum.   

 

                                                
1 As séries edafohigrófilas serão caracterizadas mais adiante. 
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2.5. Série edafoxerófila, algarviense, termomediterrânea seca a sub-húmida, calcícola de 

“zimbro” (Juniperus turbinata): Aristolochio baeticae – Junipereto turbinatae Sigmetum 

Constitui uma série comum, com desenvolvimento em afloramentos rochosos de calcários dolomíticos 

e em encostas pouco declivosas, com exposição solar frequente, relativamente próximas do oceano 

(GOMES, 2005). A comunidade climácica desta série pertence a um zimbral de Juniperus turbinata, 

acompanhado de balsamina (Aristolochia baetica), espinheiro-preto, estrepes (Asparagus albus), 

zambujos, entre outras. A etapa de degradação do zimbral é constituída por matos de Phlomido – 

Cistetum albidi, destacando-se os arbustos de Rosmarinus officinalis (alecrim), Cistus albidus (Roselha-

grande), entre outros. Os arrelvados de Velezio – Astericetum, são frequentes (GOMES, 2005). 

 

3. FLORA E VEGETAÇÃO DO LITORAL 

 

No litoral, aqui limitado a Norte pelos terrenos calcários do barrocal e a Sul pelo Oceano Atlântico, 

desenvolvem-se algumas das associações de espécies típicas do barrocal e outras, singulares 

tipicamente associadas à influência da água salgada e dos ventos, originando ecossistemas 

específicos destes locais dos quais se salientam os sapais, as arribas e os sistemas dunares. 

O concelho de Silves encerra nas suas duas freguesias que contactam com o mar um importante 

sistema que se desenvolve entre o troço final da Ribeira de Alcantarilha e o da Ribeira de Espiche que 

Figura. III.6.9 

Sistema Sapal de Armação de Pêra – Dunas – Lagoa dos Salgados – Pinhal 

 
 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, IGP, 2015) 
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engloba o Sapal de Armação de Pêra, um cordão dunar, um pinhal e a Lagoa dos Salgados, envolvidos 

por campos agrícolas com os quais perfazem um sistema de elevada importância ecológica (vd. fig. 

III.6.9). Ao longo do litoral de Armação de Pêra desenvolvem-se arribas rochosas, fortemente 

antropizadas, cuja vegetação é residual. 

 

3.1. O SAPAL DE ARMAÇÃO DE PÊRA 

No troço final da Ribeira de Alcantarilha desenvolve-se uma zona húmida, constituída por um sistema 

estuarino-lagunar onde a ligação ao mar se faz através de uma barra muito dinâmica (CCDR Algarve, 

2008), e que corresponde ao sapal de Armação de Pêra. “Os sapais apenas se formam onde o litoral 

esteja protegido da ação direta das vagas e correntes marítimas e haja influência de água doce, 

deposição de sedimentos e taludes suaves, por isso só ocorrem em estuários tranquilos e baías” 

(COSTA, 2001). As comunidades vegetais conjugam elementos florísticos de caraterísticas higrófilas, 

halófilas e psamófilas, dispondo-se em faixas paralelas consoante a submersão a que estão sujeitas. 

De uma forma genérica, pode-se dividir os sapais em duas faixas – sapal baixo e alto cujas 

comunidades vegetais são distintas. 

 

Assim, no sapal baixo, tendem a ocorrer a associação Spartinetum maritimae, composta quase 

exclusivamente por Spartina marítima (PROF Algarve). Imediatamente a seguir, e ainda nos domínios 

do sapal baixo, ocorre, segundo o PROF Algarve, a associação Sarcocornio perennis – Puccinellietum 

convulutae, dominada por Sarcocornia perennis ssp. Perenis acompanhada por Puccinellia convuluta e 

Limonium vulgare. Segue-se a associação dominada pelos caméfitos Sarcocornia perennis ssp alpini e 

Halimione portulacoides, a Halimiono portulacoides – Sarcocornietum alipni. 

 

Também a associação Cistancho phelypaeae – Arthrocnemetum fruticosae está presente sobretudo 

nos esteiros. “É uma comunidade dominada pelo nanofanerófito Sarcocornia fruticosa acompanhada de 

Halimione portulacoides, Cistanche phelypaea, Puccinelia convulta, etc. Por vezes nas clareiras desta 

comunidade no Verão e Outono ocorrem terófitos Salicornia patula e Suaeda marítima a formar o 

Halimiono portulacoides – Salicornietum patulae”. 

 

Submersa apenas nas marés mais altas surge a associação Inulo crithmoidis – Arthrcnemetium 

fruticosae “dominada pelo nanofanerófito Arthrocnemum macrostachyum acompanhado de Halimione 

portulacoides, Limonium algarvense, L. ferulaceum, L. diffusum, Suaeda vera, etc.” (PBHRA). 
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A associação Cistancho phelypaea – Suaedetum verae, ocorre nos locais onde a preia-mar deixa 

detritos. Nos locais que “só são visitados pelas águas salgadas nas marés equinociais ou nunca são 

atingidos” (PBHRA) ocorre a associação Polygono equisetiformis – Limoniastretum monopetali 

dominada pelo nanofanerófito Limoniastrum monopetalum, espécie que segundo COSTA (2001) não se 

encontra fora do Algarve. Outras associações estão presentes em sapais como a Frankenio laevis – 

Salsoletum vermiculatae, que tende a posicionar-se nas orlas, ou a Inulo crithmoidis – Limonietum 

ferulacei que ocorre em locais de pastoreio ou de forte intervenção antrópica. 

 

3.2. A LAGOA DOS SALGADOS 

A Lagoa dos Salgados, classificada como área sensível pelo DL 152/97 de 19 de junho, corresponde 

ao estado terminal de colmatação do sistema estuarino – lagunar da Ribeira de Espiche. É um “sistema 

lacustre é alimentado quase exclusivamente pela água proveniente do escoamento superficial 

transportado pelas ribeiras afluentes que, em regime natural, é reduzido e temporário (associado a 

períodos de precipitação, normalmente concentrados no Inverno). Com o contributo das descargas 

contínuas de águas residuais na Ribeira de Espiche, a entrada de água na lagoa tornou-se permanente 

(corresponde a um aumento de cerca de 40% no caudal anual afluente à lagoa). Separada do mar por 

um cordão dunar litoral, uma barreira arenosa natural, a depressão lacustre funciona como estrutura de 

contenção do caudal fluvial e tem ligação esporádica ao mar adjacente. A ligação da Lagoa dos 

Salgados ao Oceano Atlântico está associada a períodos de precipitação muito intensa, em que é 

ultrapassada a capacidade de armazenamento de água na depressão lacustre” (CCDR Algarve, 2008). 

 

Na sua envolvência ocorrem campos agrícolas e um campo de Golf, e a sul contacta com um cordão 

dunar. A vegetação é típica de sistemas de confluência de águas doces e salobras, permitindo a 

coexistência de espécies vegetais caraterísticas de ambientes distintos, a par com o que acontece nos 

sapais. Este sistema encontra-se fortemente antropizado, sendo o sector localizado no concelho de 

Silves o mais preservado. 

 

Segundo o PBHRA a vegetação presente pertence às Classes Sarcocornieta fruticosae, Juncetea 

maritimi e Nerio – Tamaricetea, ocorrendo no areal envolvente comunidades psamófilas, halófilas e 

xerófilas pertencentes à classe Ammophiletea. Pertencentes à classe Sarcocornieta fruticosae, ocorrem 

espécies caraterísticas de áreas sempre húmidas onde dominam espécies como o caméfito 

Sarcocornia perennis e a gramínea Puccinellia convuluta. Nos locais onde se verifica a diminuição de 
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sais de sódio ocorre essencialmente a Classe Juncetea maritimi, dominada pela associação 

Polygonum equisetiformis – Juncetea maritimi predominando espécies como o junco-marítimo (Juncus 

maritimus) e o junco agudo (Juncus acutus). 

 

A Classe Nerio–Tamaricetea ocorre nas margens dos cursos de água que “formam pequenos bosques 

ripícolas pouco sombrios e de pequenas dimensões. Desta Classe assinalou-se a associação Polygono 

equisetiformis–Tamaricetum africanae, formada essencialmente por espécies do género Tamarix 

(tamargueiras) às quais se reúnem alguns vegetais vivazes e terófitos nitrófilos” (PBHRA). 

 

Verifica-se ainda neste local1 a presença da Linaria algarviana2 pertence à Classe Magnoliopsida. É 

uma erva terófita, endémica de Portugal Continental, com distribuição praticamente restrita ao 

barlavento algarvio. Ocorre sobretudo, em matos xerofílicos, perto do litoral em locais secos com 

substrato arenoso. Atualmente encontra-se sujeita a um conjunto de pressões, das quais se destacam 

a expansão urbano-turística e a expansão de áreas de agricultura intensiva e/ou de regadio, por isso 

mesmo é avaliada na categoria “Quase Ameaçada”3.  

 

3.3. DUNAS 

O relativamente extenso cordão dunar que ocorre entre o Sapal e a Lagoa dos Salgados, é dos poucos 

troços de acumulação do Barlavento algarvio, encerrando um importante ecossistema a preservar. 

Nas comunidades vegetais junto da linha de costa, verifica-se a associação “Salsolo kali – Cakiletum 

maritimae em que Cakile maritima ssp. Marítima [eruca-maritima], Salsola Kali [soda-espinhosa] e 

Euphorbia peplis [maleiteira-das-areias] são as espécies mais frequentes no território. “Onde a areia é 

muito móvel observa-se Elymus farctus ssp. Borealis – atlanticus, Eryngium maritimum [cardo-rolador], 

Euphorbia paralias [murganheira-das-praias], Polygonum maritimum, Othantus maritimus [cordeiros-da-

praia] (…) a compor a Euphorbio paraliae – Agropyretum junceiformis” (PBHRA). 

 

                                                
1 Este local destaca-se entre os núcleos localizados fora das áreas classificadas por ser aquele onde o habitat da Linaria 
algarvia disponível é maior em extensão e qualidade, sem interrupção por infraestruturas ou edificação. 
2 Tem estatuto legal de proteção conferido pelos: Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 
49/2005, de 24 de fevereiro 156-A/2013, de 8 de novembro, que transpõe a Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats) – 
Anexo B-II e B-IV; e pela Convenção de Berna, aplicada em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro - 
Anexo I. 
3 Este estatuto foi conferido pela mais recente avaliação efectuada no âmbito do projecto da Lista Vermelha da Flora 
Vascular de Portugal Continental. 
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Nas cristas dunares ocorre predominantemente a associação Loto cretici – Ammophiletum australis em 

que a espécie dominante é Ammophila arenaria ssp. Australis [estorno] e é usualmente acompanhada 

de Eryngium maritimum, Othantus maritimus, Medicago marina [Luzerna-das-praias], entre outras. “A 

comunidade camefítica Artmisio crithmifoliae – Armerietum pungentis linarietosum lamarckii está onde a 

areia se encontra fixa” (PBHRA). Salienta-se ainda, pela sua importância ecológica e enquadramento 

estético o “bosque” de Pistacia lentiscus (aroeira) que ocorre a Norte deste cordão dunar. 

 

3.4. PINHAL 

A NE do Sapal de Armação de Pêra ocorre um pequeno pinhal, de elevado valor ecológico, constituído 

por pinheiros-mansos (Pinus pinea) cujo sub-coberto é constituído por matos típicos do barrocal onde 

se verifica a presença “da palmeira-anã, do lentisco (Pistacia lentiscus), do trovisco (Daphne gnidium) e 

do espargo-silvestre (Asparagus albus), dominado por um povoamento denso e aromático de tomilho 

(Thymbra capitata)” (CCDR Algarve, 2008). Este sistema apresenta grande importância para a 

conservação da natureza e pode ser considerado como o único troço litoral concelhio ainda com 

caraterísticas “naturais”. 

 

4. SÉRIES DE VEGETAÇÃO EDAFOHIGRÓFILAS 

As séries de vegetação edafohigrófilas, que se instalam nas margens das linhas de água, são muitas 

vezes caracterizadas por serem indiferentes edáficas, pelo que podem ocorrer em toda a extensão do 

concelho, indiferentemente da litologia predominante. Ocorrem potencialmente no concelho: 

 

4.1. Ficario ranunculoidis – fraxineto angustifoliae sigmetum 

A etapa climácica corresponde a um freixial de Ficario – Fraxinetum angustifoliae quercetosum broteroi, 

dominado por freixos (Fraxinus angustifolia), ficaria (ranunculus ficaria) e carvalho cerquinho (Quercus 

broteroi). Atualmente são raros os freixiais que se encontram em bom estado de conservação. “Como 

principais etapas de substituição destacam-se os silvados de Lonicero – Rubetum ulmifolii e os juncais 

de Holoschoeno – Juncetum acuti ou, mais pontualmente, os arrelvados vivazes algarvienses de 

Festuca ampla: Narcisso willkomii – Festecetum amplae” (GOMES, 2005). 
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4.2. Opopanaco chironii – ulmetim minoris sigmetum1 

A etapa madura desta série é representada pela presença do Ulmeiro (Ulmus minor), distribuindo-se 

“de forma pontual e muito fragmentada aparecendo em alguns leitos de cheias das linhas de água 

principais” (VIVER SERRA, 2010). Os juncais de Holoschoeno – juncetum acuti e Trifolio resupinati – 

holoschoetum, e os silvados de Lonicero–Rubetum ulmifolii constituem as suas etapas de substituição. 

 

4.3. Viti viniferae – saliceto atrocinereae sigmetum2 

Nesta série, a etapa madura corresponde a um salgueiral dominado pela Borrazeira-negra (Salix 

atrocinerea, acompanhado pela videira silvestre (Vitis vinífera subsp. Sylvestris) podendo ainda “surgir 

Fraxinus angustifolia subsp. Angustifolia, Frangula alnus, Crataegus monogyna (pilriteiro) e Rubus 

ulmifolius (silvas), entre outras” (FERREIRA, 2002). As suas etapas de substituição correspondem às 

designadas nas séries edafohigrófilas anteriores. 

 

4.4. Scrophulario scorodoniae – Alneto glutinosae Sigmetum3 

É a série do amieiro presente em zonas termo e mesomediterrâneas que incluem no seu elenco 

florístico, segundo FERREIRA (2002), Scrophularia scorodonia (escrofulária), Clematis campaniflora 

(vide-branca4) Dryopteris affinis (fentilha) e Osmunda regalis (feto-real). As etapas de substituição são 

idênticas às identificadas nas séries anteriores. 

 

4.5. Polygono equisetiformis – Tamariceto africanae Sigmetum 

“A cabeça de série corresponde a um tamargal arborescente, dominado pela Tamarix africana 

(tamargueira), que ocupa solos arenosos, argilosos ou cascalhentos dos leitos das linhas de água. Em 

contacto com esta comunidade é frequente a presença dos caniçais de Typho – Phragmitetum australis 

e dos juncais de Holoschoeno – Juncetum acuti (…)” (GOMES, 2005). A degradação destes tamargais 

dá origem a tabuais de Typho angustifoliae – Phragmitetum australis, dominados por tabuas (Typha 

angustifolia, Typha domingensis) e juncos Schoenoplectus lacustris. 

 

 

 

                                                
1 Série de vegetação indicada no PGF da ZIF do Arade. 
2 Série de vegetação indicada no PGF da ZIF do Arade. 
3 Série de vegetação indicada no PGF da ZIF do Arade. 
4 Segundo http://www.jb.utad.pt/pt/herbario/cons_reg_todos1.asp?ID=1218. 
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4.6. Rubo ulmifoliae – Nerieto oleandri Sigmetum, faciação algarviense com Aristolochia baetica 

A etapa climácica desta série é dominada por loendrais da associação Rubo ulmifolii – Nerietum 

oleandri aristolochietosum baeticae, dominados por loendros (Nerium oleander), balsamina 

(Aristolochia baetica) e silvas (Rubus ulmifolius). “Nas clareiras e orlas (...), ocorrem arrelvados vivazes, 

quase monoespecíficos, dominados por Festuca ampla: Narcisso willkomii – Festucetum amplae” 

(GOMES, 2005). 

 

4.7. Salici atrocinereae – Populeto albus Sigmetum 

De representação muito fraca no barrocal, a etapa madura desta série é constituída por choupos 

brancos (Populus alba), caraterísticos de solos argilosos, sujeitos a inundações periódicas. Atualmente 

encontram-se muito alterados, sendo mais frequentes os silvados de Lonicero – Rubetum ulmifolii e 

juncais de Holoschoeno – Juncetum acuti, as suas principais etapas de substituição. Apesar da 

existência de alguns troços relativamente bem conservados, na maioria dos casos, as margens das 

ribeiras encontram-se povoadas por espécies invasoras que contribuem para a função ecológica de 

manutenção das margens dos cursos de água mas comprometem a diversidade e podem ainda 

fomentar o agravamento de situações de cheia, caso não sofram intervenções de limpeza. 

 

III.6.1.5. FAUNA 

 

Para o estudo da fauna atendeu-se sobretudo às caraterísticas ecosistémicas necessárias para a 

sobrevivência das espécies e ao estatuto de conservação que lhes foi atribuído. A diversidade florística 

que ocorre no concelho, e os mosaicos que cria, são habitat para inúmeras espécies faunísticas que 

ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas.  

 

Para além das espécies mais comuns, optou-se, pela sua importância em termos de conservação da 

natureza, pela descrição das espécies constantes no Anexo I do DL 140/99, na sua atual redação, ou 

seja espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 

proteção especial. Também as espécies de interesse cinegético são descritas, sobretudo pela 

importância socioeconómica que lhe está associada. 
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1. MAMÍFEROS 

Muito provavelmente devido à ausência de grandes predadores, o número de indivíduos de porte 

médio é elevado, sendo o javali e o veado as espécies mais representadas. Disseminado um pouco por 

todo o país o javali (Sus scrofa) apresenta uma elevada importância no panorama faunístico concelhio. 

Atualmente verifica-se um número elevado de indivíduos possivelmente devido à “diminuição dos seus 

predadores naturais, à ausência de pastoreio, abandono dos campos agrícolas e o aumento das 

manchas florestais”. Apesar de se adaptar a vários meios, o javali prefere locais com disponibilidade de 

água, de alimentação e de terra arável, como matagais densos, bosques de caducifólias densos ou 

pastos. 

 

A par com o javali, o veado (Cervus elaphus L.) constitui um importante elemento faunístico no 

concelho, assumindo uma importância ecológica, cinegética e económica. Apesar de ter sido 

considerado praticamente extinto, atualmente as suas populações encontram-se em expansão, pelas 

mesmas razões que permitiram o aumento do número de javalis. O seu habitat preferencial inclui 

florestas de quercíneas e seus matagais essencialmente para refúgio, mas também espaços abertos 

com pastagens naturais e pontos de água. 

 

Os Lagomorfos estão representados no concelho pelo coelho-bravo e pela lebre-comum. O coelho-

bravo (Oryctolagus cuniculus) é considerado “uma espécie-chave dos ecossistemas mediterrânicos, 

desempenhando um papel preponderante na manutenção de importantes cadeias tróficas, 

principalmente daquelas em que os predadores de topo são especialistas”, também a nível cinegético 

esta espécie assume elevada importância. Encontra-se muito ameaçado1, sobretudo devido a questões 

sanitárias, à predação pela atividade cinegética e à perda do habitat preferencial (áreas mistas com 

abrigo e zonas abertas) (CABRAL, 2008). 

 

A lebre (Lepus granatensis), embora detenha um estatuto de conservação considerado pouco 

preocupante, também tem visto o seu número de efetivos a reduzir, em parte dado a pressão 

cinegética, o abandono da atividade agrícola nas zonas de serra e a pressão urbana no litoral e 

barrocal. “As áreas abertas de cultura cerealífera, pastos, hortas, vinhas, pomares e maciços xerófilos e 

zonas valadas são especialmente atraentes para a lebre, também frequentemente associada a 

amendoais, alfarrobais e eucaliptais em que encontra defesa contra predadores” (www.viverserra.com). 

                                                
1 Tendo sido classificado no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com estatuto Quase Ameaçado. 
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A ordem carnívora encontra-se representada por espécies como o gato-bravo, a raposa, o saca-rabos 

ou a lontra. Também pertencente a esta ordem, mas já não ocorrente em território português, surge o 

lince-ibérico (Lynx pardinus), espécie de elevado estatuto de conservação e que importa descrever, 

perceber e potenciar os seus habitats na expectativa de reintrodução da espécie. Mamífero da família 

dos felídeos, e considerado o felino mais ameaçado do mundo1, é uma espécie típica dos habitats 

mediterrâneos, como bosques, matagais e matos densos, utilizando preferencialmente estruturas em 

mosaico. As principais ameaças que afetam a espécie são a redução e fragmentação de habitats 

favoráveis, a regressão das populações de coelho-bravo (sua principal presa) e a mortalidade não 

natural induzida sobretudo pelo abate ilegal. 

 

Da mesma família que o lince-ibérico, ocorre no concelho o gato-bravo (Felis silvestris), uma espécie 

cujo estatuto de proteção a coloca como vulnerável. Os seus habitats são idênticos aos do lince-ibérico, 

necessitando de um mosaico paisagístico denso que lhe permita alimentação, refúgio e repouso.  

 

Considerada uma espécie comum e abundante por todo o país, a raposa (Vulpes vulpes) apresenta 

uma elevada capacidade de adaptação que a permite ocupar diversos tipos de habitats apresentando 

no entanto preferência por mosaicos de áreas agrícolas com matos e florestas mais densos que lhe 

permitam abrigo, caça e reprodução. Apresenta elevada importância ecológica ao controlar a dimensão 

e estrutura das populações das espécies de que se alimenta que vão desde pequenos e médios 

mamíferos, aves, invertebrados, repteis, etc. 

 

Espécie típica dos matagais mediterrânicos de sub-coberto denso com proximidade de linhas de água 

surge o saca-rabos (Herpestes ichneumon), espécie carnívora introduzida na península ibérica pelo 

povo árabe, classificada como Pouco Preocupante. 

 

Com uma distribuição generalizada de Norte a Sul do país, a lontra (Lutra lutra) apresenta um estatuto 

de conservação no país de Pouco Preocupante. É uma espécie que vive em todo o tipo de ambientes 

aquáticos continentais, podendo também ocorrer no litoral atlântico. Para selecionar o seu habitat, esta 

espécie prefere locais cujo coberto lhe permita refúgio e onde haja abundância de presas, sendo por 

isso importante a existência de uma abundante vegetação ripícola.  

                                                
1 Encontra-se Criticamente em Perigo e segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal deverá encontrar-se em pré-extinção. 
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A região do Algarve e o concelho de Silves em particular apresentam um papel de relevo no que diz 

respeito à ocorrência de morcegos (ordem Chiroptera). De acordo com a Associação Almargem 

ocorrem no Algarve pelo menos 16 das 25 espécies atualmente consideradas como pertencentes à 

fauna portuguesa, podendo ocorrer 4 outras espécies.  

 

Salientam-se o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e o morcego-de-ferradura-

pequeno (Rhinolophus hipposideros) ocorrentes sobretudo nas proximidades de Arade/Odelouca. Já na 

área do barrocal as grutas abrigam aproximadamente todas as populações do Algarve, salientando-se 

as “colónias de hibernação e criação de cerca de metade da população portuguesa de morcegos-rato-

pequeno (Myotis blythii). Albergam ainda maior parte dos efetivos da população algarvia de morcego-

de-peluche (Miniopterus schreibersii) e de morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) nas 

épocas de hibernação e criação” (PSRN2000). 

 

2. ROEDORES 

Da ordem dos roedores, salienta-se a ocorrência do Rato de cabrera (microtus cabrerae) no setor NW 

do concelho. Este é uma espécie residente no nosso país e endémica da Península Ibérica, cujo 

estatuto de conservação no país é Vulnerável. As suas colónias ocorrem em formações de gramíneas 

perenes, juncais, comunidades nitrófilas, margens de ribeiras temporárias, solos alagados e mais 

ocasionalmente junto a orlas de ribeiras permanentes. Em áreas de clima mediterrâneo sub-húmido 

utiliza terrenos com gramíneas altas e secas por vezes associados a quercíneas. Susceptível a 

situações extremas de secura e humidade, manchas compostas por matos desenvolvidos, áreas 

calcárias e altitudes elevadas. “Outro aspecto interessante do habitat M. cabrerae é a presença de 

arbustos espinhosos (nomeadamente Rubus sp., Rosa sp. e Ulex sp.) e outras plantas lenhosas (como 

Scirpoides holoschoenus, Cistus sp., Dittrichia viscosa, Lavandula luisieri, Retama sp.), que parecem 

atuar como zonas de refúgio” (PSRN 2000). 

 

3. ANFÍBIOS E RÉPTEIS 

A herpetofauna ocorrente no concelho é rica e diversa, salientando-se da classe dos Anfíbios, a rã-de-

focinho-ponteagudo (Discoglossus galganoi), uma espécie endémica da península ibérica, cujo estatuto 

de conservação é o de Quase Ameaçado. Ocorre em todo o país, geralmente junto de pequenas 

massas de água com alguma cobertura herbácea. Dada a sua capacidade de adaptação ocorre desde 
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o Norte, na área referente aos Sítios da Rede Natura 2000 de Monchique e Arade/Odelouca, ao Sul do 

concelho, no Sítio do Barrocal. Na área correspondente ao Sítio Monchique ocorrem ainda espécies 

como o Sapo-parteiro-ibérico (Alytes Cisternasii), a Rela-meridional (Hyla meridionalis) e a Rã-verde 

(Rana perezi), todas com estatuto de conservação em Portugal de Não Ameaçado.  

 

Da Classe dos répteis, salienta-se a ocorrência de espécies como o lagarto-de-água (Lacerta 

schreinersi), o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) a cobra-de-pernas-pentadactila (Chalcides 

bedriagai) e a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). Com um estatuto de conservação no país 

considerado como Pouco Preocupante, o lagarto-de-água é uma espécie endémica da Península 

Ibérica cuja distribuição no Sul do país resume-se a alguns isolados populacionais, como é o caso da 

Serra de Monchique cujas “estimativas existentes apontam para 47 000 indivíduos no isolado de 

Monchique” (PSRN 2000). “Habita em zonas relativamente húmidas, com precipitações anuais 

superiores a 600mm, encontrando-se na maioria dos casos associado a habitats próximos dos cursos-

de-água, com coberto vegetal denso” (PSRN 2000). Também com uma distribuição a Sul do rio Tejo 

surge o cágado-mediterrânico, cujo estatuto de conservação no país é Pouco Preocupante. É uma 

espécie que pode ser encontrada numa grande variedade de habitats de água doce ou de baixa 

salinidade como charcos, pauis, represas, albufeiras, ribeiras e rios preferindo locais com elevada 

cobertura de vegetação aquática e elevada insolação nas margens. 

 

A cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) e a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai) 

são espécies identificadas enquanto ocorrentes no sítio de Monchique, ambas classificadas com o 

estatuto de conservação Não Preocupante. A primeira ocupa uma grande variedade de habitats, sendo 

mesmo frequente em zonas urbanas, a segunda, é um endemismo ibérico e pode encontrar-se em 

habitats diversos desde que possuam caraterísticas mediterrâneas e preferencialmente pedregosos. 

 

4. AVES 

A avifauna selvagem ocorrente no concelho assume uma elevada importância, sendo que muitas das 

espécies migradoras escolhem o nosso território para nidificar, ocorrendo ainda algumas espécies cujo 

estatuto de conservação implica a adoção de medidas apropriadas. Por questões metodológicas, 

optou-se por fazer referência àquelas cujo estatuto de conservação as coloca numa posição de 

vulnerabilidade e às que possuem interesse cinegético. 
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Uma das mais sensíveis espécies ocorrentes e nidificantes no concelho de Silves é a Águia-de-Bonelli 

(Hieraaetus fasciatus), ave de rapina, também conhecida por águia-perdigueira, espécie rara, cujo 

estatuto de conservação é considerado Em Perigo. É uma espécie residente, de população reduzida 

que se distribui numa porção considerável do território nacional, caraterística dos ecossistemas 

mediterrâneos. No Sul do país ocupa habitats florestais ou de matagal arborizado nidificando 

maioritariamente em árvores de grande porte como sobreiros ou eucaliptos, o que constitui uma 

particularidade única na Europa. É uma espécie antropofóbica, extremamente sensível à presença 

humana pelo que importa acautelar a sua interferência sobretudo nos locais de nidificação e no 

concelho ocorre sobretudo nos setores Norte e Oeste, onde nidifica. 

 

Também da ordem dos falconiformes a águia-cobreira (Circaetus gallicus) é uma espécie nidificante 

estival no concelho, cujo estatuto de classificação a coloca como Quase Ameaçada. Ocorre por uma 

grande parte do território nacional, sendo no entanto na região do Alentejo e nas serras algarvias que 

ocorrem as populações mais importantes associadas a montados de sobro e sobreirais. “Frequenta 

habitats com agricultura tradicional e pastoreio extensivo, onde as presas são abundantes, como matas 

secas e abertas, habitats mediterrâneos rochosos (garrigue), pastagens pedregosas, terra inculta ou 

áreas abertas com arvoredo e sebes” (PSRN 2000), sendo que as áreas de caça podem “distar vários 

quilómetros do local do ninho” (CABRAL, et. al., 2008). 

 

Importa destacar a águia-real (Aquila Chryaetos) não pela sua ocorrência mas sim pelo seu 

desaparecimento das serras algarvias desde o ano de 1995 (CABRAL, et. al., 2008). Esta espécie é o 

exemplo de muitas que desaparecem do nosso território fruto da pressão sobre os seus habitats. É 

necessário acautelar medidas para recuperação/manutenção dos habitats desta espécie de forma a 

proporcionar condições para que esta volte a ocorrer no concelho. 

 

A águia-caçadeira ou tartaranhão-caçador (Circus pygargus) é uma espécie estival nidificante, 

classificada como Em Perigo que ocorre essencialmente na metade Este do país, tendo uma 

representação pouco significativa na região do Algarve. No concelho é apontada como ocorrente no 

setor NE do concelho (ZPE do Caldeirão). Outra espécie de tartaranhão identificada na área de serra 

(ZPE Monchique e Caldeirão) é o tartaranhão-cinzento ou azulado (Circus cyaneus) que ocorre 

enquanto população residente ou população invernante, cujos estatutos de conservação são 

criticamente em perigo e vulnerável, respetivamente.  



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 76 

Como espécies residentes, não nidificantes mas utilizadoras do território concelhio surge o grifo (Gyps 

fulvus) e o abutre-preto (Aegypius monachus). No caso do grifo, de estatuto de conservação Quase 

Ameaçado, o seu habitat de alimentação corresponde a campos desarborizados ou com árvores 

esparsas, aproveitados para a pecuária extensiva, como matos esparsos, cerealicultura extensiva de 

sequeiro e também montados de sobro e azinho” (CABRAL, et. al., 2008). O abutre-preto, espécie 

classificada no nosso país enquanto Criticamente em Perigo, parece partilhar território de alimentação 

com o seu congénere grifo ainda que tolere também áreas de maior cobertura arbórea (semi-abertas). 

 

Outras espécies de falconiformes ocorrem no concelho como o milhafre-preto (Milvus migrans) ou o 

peneireiro cinzento (Elanus caeruleus), todas elas constam no Anexo I do DL 140/99, na sua atual 

redação, sendo que o abutre-preto e a águia-de-Bonelli se tratam de espécies prioritárias em termos de 

conservação. Também com grande importância e cujo estatuto de conservação é Quase Ameaçado é o 

Bufo-real (bubo bubo) que conta com uma das “melhores e mais contínuas populações” (CABRAL, et. 

al., 2008) à escala regional, mantendo locais de nidificação na Rib.ª de Odelouca (PSRN 2000). Da 

mesma ordem (Strigiforme) ocorre no setor NE do concelho (ZPE do Caldeirão) o mocho-d’orelhas 

(Otus scops), espécie abundante no Norte do país, mas que também nidifica no Algarve, optando por 

habitats associados a montados de sobro ou azinho e áreas com vegetação ripícola bem desenvolvida. 

 

Com estatuto de conservação classificado como Pouco Preocupante e uma forte presença no concelho 

surge a cegonha (Ciconia ciconia), com ninhos ocupados durante todo o ano e junto à cidade de Silves 

utilizando o Rio Arade como território de alimentação. Na verdade, nos últimos anos tem-se verificado 

um acréscimo populacional e o aumento de efetivos residentes. Como requisitos ecológicos esta 

espécie rejeita locais frios e de elevada densidade da vegetação, apresentando preferência por 

habitats abertos, ocupados pro pastagens culturas de sequeiro ou pousios, zonas húmidas como 

sapais, charcos, açudes ou arrozais e lixeiras, principalmente no inverno (PNSR 2000).  

 

Importa ainda salientar duas espécies, da ordem passeriforme, a cotovia-dos-bosques ou cotovia 

pequena (Lullula arborea) e a cotovia-escura (Galerida theklae), por serem também espécies alvo de 

orientações de gestão em sede do PSRN 2000. Ambas estão classificadas com o estatuto de 

conservação Pouco Preocupante e ocorrem nas áreas respeitantes às ZPE Monchique e Caldeirão. No 

primeiro caso, a cotovia-dos-bosques ocorre praticamente em todo o território nacional, como requisitos 

básicos de habitat esta espécie prefere “solos descobertos, intercalados com zonas de vegetação 
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rasteira para alimentação, com áreas de vegetação alta para nidificar e dormir (…)” (PSRN 2000). Já a 

cotovia-escura “frequenta zonas de mato com clareiras, pousios com árvores e arbustos dispersos e 

mesmo montados de azinho pouco densos” (PSRN2000). 

 

O concelho de Silves apresenta ainda grande importância e responsabilidade no quadro das aves 

aquáticas, salientando-se a Lagoa dos Salgados como um local de elevada importância ornitológica e 

classificada enquanto Important Bird Área (IBA), não tendo no entanto nenhuma proteção legal, 

nacional ou internacional, que garanta a conservação dos valores em presença1.  

 

As caraterísticas físicas e de uso do solo fazem da Lagoa dos Salgados e envolvência, área de elevada 

diversidade faunística, sobretudo no que diz respeito à avifauna, que utiliza este território como área de 

nidificação, abrigo e alimentação. É o caso de espécies como o camão (Porphyrio porphyrio) e da 

pêrra (Aythya nyroca). O camão (ou caimão) é uma espécie residente2, de estatuto de conservação 

Vulnerável que “habita exclusivamente zonas húmidas com águas paradas ou lentas, como pauis, 

lagoas, sapais e albufeiras (…). Os territórios têm que ter áreas com elevada densidade de vegetação, 

principalmente tábua, bunho, caniço, junca e junco (…)” (CABRAL, 2008). Segundo FARINHA (1999) 

esta espécie nidifica apenas no Algarve, sendo apenas ocasionalmente observada noutros locais. A 

Lagoa dos Salgados é, das áreas que não possuem nenhum estatuto legal de proteção, uma das mais 

importantes para a espécie a nível nacional. 

 

A Pêrra (ou zarro-castanho) é uma espécie invernante, embora já tenham sido registado casos de 

nidificação do Algarve. A Lagoa dos Salgados é um dos locais preferenciais para a ocorrência da 

espécie. 

 

Outras espécies de valor conservacionista, ainda que não de conservação prioritária são, e.g., o 

Flamingo (Phoenicopterus roseus), o Colhereiro (Platalea leucorodia), a Garça-vermelha (Ardea 

purpurea), a Garça-branca (Egretta garzetta) e Garça-real (Ardea cinerea). 

 

                                                
1 Apresentam-se apenas algumas espécies que ocorrem na Lagoa dos Salgados e áreas adjacentes às quais se poderia acrescentar 
outras como a Garça-pequena (Ixobrychus minutos), Garça-boieira (Bubulcus íbis), Pernilongo (Himantopus himantopus), o Goraz 
(Nycticorax nycticorax), ou o Papa-ratos (Ardeola ralloides), algumas com estatuto de proteção desfavorável que importa inverter. 
2 Há aparentemente um influxo de indivíduos no Inverno, em algumas zonas do sul do país, havendo evidências recentes que na Lagoa 
dos Salgados este fenómeno ocorre. (PSRN2000) 
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O Flamingo é uma espécie invernante e de estatuto de conservação vulnerável. Habita 

frequentemente zonas abertas de “água pouco profundas. Incluindo estuários, salinas, lagoas costeiras 

e ocasionalmente barragens” (FARINHA, 1999). Embora seja considerada como não reprodutora no 

país em Maio do corrente ano foi confirmada a nidificação de flamingos na Lagoa dos Salgados, ainda 

que sem sucesso1. É no entanto um indicador que a espécie se pretende estabelecer neste local. 

Também invernante mas com populações nidificantes estivais, o Colhereiro é uma espécie de estatuto 

de conservação Vulnerável para a população nidificante e Quase Ameaçado para a população 

invernante2. As colónias nidificantes estão presentes na orla costeira, estuários, rias, salinas, cursos de 

água, pauis, açudes, com elevado grau de perturbação face à perturbação e à predação. 

 

A Garça-vermelha encontra-se classificada como estando Em Perigo, ocorre no país como nidificante 

estival, utilizando para tal zonas húmidas ou as suas imediações, em áreas de vegetação densa de 

caniçais. Congéneres desta espécie, a Garça-branca e a Garça-real parecem partilhar preferências 

em termos de habitat, ambas se encontram em situação Pouco Preocupante em Portugal Continental 

com população numerosa e distribuição alargada. 

 

Pela importância socioeconómica da atividade cinegética, dedica-se parte deste capítulo às aves com 

interesse cinegético que ocorrem no concelho. Algumas apresentam carácter residente, como é o caso 

da perdiz-vermelha, outras migratórias como é o caso dos tordos ou alguns patos. A perdiz-vermelha 

(Alectoris rufa) é uma espécie residente no país, com ampla distribuição cujo estatuto de conservação 

é Pouco preocupante. Ocorre em habitats diversos preferindo aqueles que constituem um mosaico 

paisagístico com diferentes tipos de coberto. O mesmo tipo de preferência de habitat parece ter a rola 

(Streptopelia turtur), espécie migradora estival cujo estatuto de conservação a classifica enquanto 

Vulnerável. Apesar de comum no país é mais rara nos territórios do Sul. 

 

Em zonas arborizadas ou orlas da floresta é possível encontrar várias espécies de tordos (turdus 

spp.), as zonas de oliveiras são áreas preferenciais destas espécies para alimento. Preferencialmente 

em áreas de campos cultivados associados a espaços abertos de bosques ocorre a codorniz (Coturnix 

coturnix), espécie migradora estival, nidificante e relativamente comum no país sobretudo no Sul. Outra 

espécie de interesse cinegético que ocorre no país é o Pombo-torcaz (Columba Palumbus), 

                                                
1 http://www.publico.pt/Sociedade/nidificacao-dos-flamingos-no-algarve-acabou-sem-crias_1439078. 
2 Na ficha de caracterização da espécie do PSRN 2000 esta espécie é classificada como estando em perigo. 
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considerado um migrador invernante ainda que haja registos de nidificação no país. O seu estatuto de 

conservação classifica-o como Não Preocupante. Ainda da ordem columbiforme ocorrem no concelho o 

pombo-da-rocha (Columba livia) que habita em zonas rochosas tanto na orla marítima como em zonas 

de serra e o Pombo-bravo (Columba oenas), também conhecido por seixa, é pouco comum no nosso 

país, preferindo habitats associados a zonas arborizadas de preferência com espécies folhosas. 

 

De interesse cinegético, mas ocorrente em zonas húmidas surgem o pato-real, uma espécie comum 

no país cujo estatuto de conservação a classifica como Pouco Preocupante e o pato-colhereiro (ou 

trombeteiro), com estatuto de conservação Em Perigo (para as populações residentes) e mais 

abundante na zona sul do país, principalmente na faixa litoral. Consideradas e residentes e comuns no 

nosso país surgem as espécies Galeirão (Fulica atra) e a Galinha-de-água (Gallinula chloropus) que 

ocorrem em zonas húmidas de com vegetação densa.  

 

5. ICTIOFAUNA 

E termos regionais pode considerar-se que embora ocorra diversidade potencial, a região encontra-se 

pouco estudada, até por não existir informação de base para a caracterização da ictiofauna continental 

(PBHRA). A ictiofauna no concelho pode-se considerar diversa devido à existência de massas de água 

de caraterísticas distintas que condicionam ou potenciam a ocorrência de determinadas espécies. No 

presente capítulo proceder-se-á a caracterização dos valores faunísticos ocorrentes nas massas de 

água doce existentes e para as quais foi possível reunir informação. 

 

De acordo com as fichas de caracterização do PSRN 2000, os sítios Arade/Odelouca e Monchique são 

locais de extrema importância para a diversidade genética de ciprinídeos, salientando-se a Boga-do-

Sudoeste (Chondrostoma almacai) e o Escalo-do-Arade1, espécies que ocorrem apenas nas bacias 

dos rios Mira e Arade. No Sítio do Barrocal ocorrem a Boga-de-boca arqueada (Rutilus lemmingii), e o 

Bordalo2 (Complexo de Squalius alburnoides)3, identificados na Rib.ª de Alcantarilha. Estas espécies 

ocorrem também na ZEC do Caldeirão, acrescentando-se ainda a ocorrência do Saramugo 

                                                
1 A boga-do-sudoeste e o escalo-do-Arade constituem endemismos nacionais e a boga-de-boca-arqueada, o bordalo e o saramugo 
constituem endemismos ibéricos. 
2 A boga-de-boca-arqueada e o bordalo têm estatuto de conservação Em Perigo e Vulnerável, respetivamente. 
3 Esta espécie já teve a designação de Rutilus alburnoides.  
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(Anaecypris hispanica)1, Todas as espécies mencionadas constam no Anexo B-II desse diploma, ou 

seja, são espécies cuja ocorrência exige a designação de uma ZEC. 

 

Com elevada representação surgem a Verdemã-comum e a Enguia-europeia, presentes nas 

albufeiras do Funcho e Arade. Salienta-se ainda a Boga-comum identificada apenas na albufeira do 

Funcho e que não constitui uma espécie não nativa da região algarvia, tendo sido introduzida a partir 

de populações do Norte do país. Também nas albufeiras do Funcho e Arade ocorrem espécies exóticas 

de elevado interesse comercial e desportivo como a Carpa ou o Achigã. Outras espécies exóticas com 

valor são o Chanchito, o Gambusino ou a Perca-sol para as quais importa controlar o número de 

efetivos de modo a não comprometer a biodiversidade da fauna dulçaquícola. 

 

 

III.6.1.6. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Da caracterização dos recursos biológicos existentes no concelho verificou-se a elevada diversidade 

biológica que (ainda) subsiste no território concelhio e que é essencial à manutenção dos sistemas 

quer naturais quer antrópicos. No entanto, e apesar desta diversidade, existem ameaças que podem 

pôr em perigo os valores naturais e em consequência o próprio Homem. Falamos das pressões 

urbanísticas em áreas sensíveis, da alteração ou abandono de usos que comprometem a manutenção 

e existência de alguns ecossistemas ou conduzem à degradação irreversível. 

 

Para salvaguardar os recursos biológicos sem comprometer o desenvolvimento socioeconómico que se 

pretende, importa atentar aos seus pontos fortes e fracos, às orientações vertidas nos instrumentos que 

visam a Conservação da Natureza e da Biodiversidade e a partir daí informar a fase seguinte do PDM, 

nomeadamente: 

FATORES A 
VALORIZAR 

Existência de Áreas Classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 

Elevada diversidade florística e faunística  
Existência de associações de espécies raras 

Existência de espécies florísticas raras e protegidas 

Existência de espécies faunísticas raras e protegidas 

O abandono agrícola pode desenvolver terrenos à vegetação natural 

Lagoa dos Salgados e envolvência 

A avifauna, pela sua diversidade e qualidade das espécies pode traduzir-se num potencial turístico 
associado à observação de aves 

                                                
1 Esta última constante no Anexo B-IV do DL 140/99, na sua atual redação, ou seja, espécies de interesse comunitário que exigem uma 
proteção rigorosa. 
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FATORES A 
REVERTER 

Grande parte da vegetação encontra-se degradada predominando etapas regressivas da floresta 
climácica 

O abandono agrícola pode determinar elevado risco para um elevado número de espécies 
faunísticas que dependem da intercalação de usos naturais e agrícolas para a sua sobrevivência. 

O relativo desconhecimento técnico sobre os recursos biológicos existentes no concelho e o seu 
estado real de conservação 

Pressão urbanística em áreas sensíveis 

A alteração de usos sobretudo no barrocal pode conduzir à eliminação das possibilidades de 
reintrodução do lince-ibérico em território concelhio, com perdas não só para a Conservação da 
Natureza, mas também socioeconómicas uma vez que a existência desta espécie poderia 
traduzir-se num potencial nicho turístico (desde que, naturalmente, sejam criadas regras para a 
observação da espécie 

Algumas áreas de matos, sobretudo na serra, são quase monoespecíficas com consequências 
negativas na diversidade e no risco de incêndio 

As áreas ocupadas por pomares de citrinos constituem um risco para a biodiversidade. 

 

Conhecidos os principais elementos positivos e negativos relativos à diversidade biológica é necessário 

enquadrar as opções estratégicas dos instrumentos balizadores, como são a Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ECNB), ancoradas na identificação dos fatores a 

valorizar e a reverter do concelho, sendo o PSRN2000 o documento informativo sobretudo ao nível do 

ordenamento e condicionantes do território. A ENCNB preconiza assim as seguintes opções 

estratégicas: 

1. Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização de 

espécies, habitats e ecossistemas;  

2. Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, 

integrando neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas;  

3. Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património natural, cultural e social;  

4. Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de proteção especial 

integrados no processo da Rede Natura 2000;  

5. Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como 

de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, geomorfológico 

e paleontológico;  

6. Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da utilização sustentável dos 

recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais;  

7. Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local;  

8. Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da biodiversidade; 

9. Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil;  

10. Intensificar a cooperação internacional. 

 

 

Considerando as opções estratégicas definidas, preconiza-se as seguintes orientações estratégicas 

para o Recursos Biológicos do concelho: 
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1. Desenvolver estudos mais aprofundados sobre os valores naturais em presença, englobando a totalidade do concelho; 

2. Desenvolver parcerias com instituições/organizações com saber científico comprovado nesta matéria com o intuito 

de promover a inclusão do concelho de Silves em estudos de caracterização da fauna e/ou flora vegetação de carácter 

científico; 

3. Desenvolver em parceria com os municípios abrangidos e as entidades com responsabilidade em matéria de 

conservação da natureza e da biodiversidade, um instrumento que desenvolva um estudo aprofundado das áreas 

classificadas ao abrigo da RN2000, valide efetivamente a informação constante no PSRN2000 e que integre 

efetivamente as orientações de gestão nele preconizadas; 

4. Encarar as caraterísticas naturais do concelho como fator de oportunidade associadas a novas formas de turismo mais 

orientadas para o usufruto de espaços naturais; 

5. Desenvolver ações de sensibilização sobre a importância da manutenção em estado favorável dos espaços com 

interesse conservacionista, classificados ou não, bem como para a manutenção dos usos agrícolas em regime 

extensivo; 

6. Salvaguardar a faixa litoral, sobretudo entre o Sapal de Armação de Pêra e a Lagoa dos Salgados, bem como a 

envolvência, e criar medidas de proteção desta área de grande sensibilidade e valor ecológico e ambiental; 

7. Promover a manutenção da vegetação ripícola natural e combater as invasoras. 

 

 

A integração do PSRN2000 no PDM 2.ªG de Silves deverá ser efetuada de acordo com o esquema da 

fig. III.6.10. Os limites das áreas classificadas como Rede Natura 2000 deverão ser vertidos para a 

planta de condicionantes uma vez que constituem Restrições de Utilidade Pública. Na planta de 

Ordenamento estas áreas deverão ser integradas em solo rural, em categorias de espaço 

diferenciadas em função das caraterísticas principais existentes, assegurando a compatibilização das 

medidas de gestão preconizadas no PSRN 2000. 

 

As medidas e orientações de gestão preconizadas no PSRN 2000 deverão ser integradas em sede de 

Regulamento de modo a assegurar a compatibilização da conservação da natureza e da 

biodiversidade com os demais usos do território. Deverão ainda ser desenvolvidas disposições que 

garantam a conservação e preservação dos valores naturais em presença das restantes áreas do 

concelho não incluídas no plano. 
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III.6.2. RECURSOS HÍDRICOS 

 

A água, enquanto recurso, é um bem essencial ao equilíbrio ambiental e ao Homem que a utiliza para 

diversos fins como o consumo doméstico e industrial, irrigação ou atividades de recreio e lazer, pelo 

que importa atentar à sua qualidade e disponibilidade sobretudo num quadro de incertezas face às 

alterações climáticas que têm vindo a determinar um aumento das irregularidades pluviométricas e dos 

fenómenos extremos (vd. Cap. III.1.). 

 

Em Portugal, o enquadramento legal da água é dado, sobretudo pela Lei 58/2005, 29 de dezembro1 e a 

Lei 54/2005, de 15 de novembro2, estes diplomas “introduziram novos conceitos de gestão dos 

recursos hídricos e sintetizam, englobam e eliminam conteúdos de vários diplomas até então dispersos. 

                                                
1 Lei da Água, que transpôs para a ordem jurídica nacional a diretiva 2000/60/CE (Diretiva Quadro da Água), alterada pelo DL 245/2009, 
de 22 de setembro e pelo DL n.º 130/2012, de 22 de junho. 
2 Lei da Titularidade dos recursos Hídricos. 

Figura III.6.10 

Esquema da incorporação das disposições do PSRN 2000 no PDM 2.ªG 
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(…) Com a publicação destes diplomas, voltou a colocar-se a ênfase na temática da água, face a uma 

escassez cada vez mais notória deste bem, no seu estado natural” (CORREIA, 2007).  

 

Para uma correta gestão dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, importa perceber a 

distribuição espacial e temporal do recurso água. “A descrição quantitativa deste recurso é essencial 

para responder a questões sobre a quantidade de água disponível e qual o seu padrão de distribuição 

espacial e temporal. (…) Por outro lado, as questões relativas à qualidade da água não podem ficar da 

quantidade, pois só a integração destas duas valências permite responder a questões associadas às 

variações de concentração de substâncias e traduzem a segurança em relação à potabilidade e 

compatibilidade com os usos. 

 

No concelho de Silves a rede hidrográfica está amplamente influenciada pelas caraterísticas litológicas 

que condicionam ou potenciam o escoamento. No norte do concelho verifica-se uma maior 

disponibilidade de recursos hídricos superficiais, derivada do substrato xistento e dos fortes declives 

que promovem o escoamento superficial e no sul do concelho, o substrato calcário ou arenoso potencia 

a infiltração e consequentemente a ocorrência de recursos hídricos subterrâneos (vd. cap. III.3. e III.4.). 

 

No presente capítulo abordar-se-ão as questões relativas à quantidade e qualidade dos recursos 

hídricos do concelho, bem como as principais origens de poluição das águas1, estabelecendo-se 

orientação estratégicas para os recursos hídricos do concelho, e informando a fase subsequente do 

PDM sobre questões a observar no ordenamento concelhio. 

 

 

 

 

III.6.2.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS. ASPETOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 

 

No Algarve, “como resultado da variabilidade sazonal e interanual das precipitações, a variabilidade do 

escoamento superficial é bastante acentuada. Os recursos hídricos superficiais, se bem que em média 

e em termos potenciais sejam relativamente abundantes, são de reduzido aproveitamento (…)” (PROT 

                                                
1 A disponibilidade temporal e a informação trabalhada disponível condicionaram o grau de aprofundamento de determinadas matérias, 
tendo sido sobretudo os relatórios do PBHRA fonte de grande parte da informação. Não obstante da distância temporal que se encontra 
aquele plano atualmente, as suas considerações não deixam de ser pertinentes de ser observadas. 
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Algarve – anexo H), já que apenas o escoamento retido nas grandes albufeiras constitui efetivamente 

um recurso disponível. Do conjunto das seis albufeiras existentes na região, duas têm pleno 

desenvolvimento no concelho de Silves (Funcho e Arade) e uma desenvolve-se parcialmente 

(Odelouca, em fase final de enchimento). O concelho possui assim um papel de extrema importância e 

responsabilidade a nível regional relativamente ao aproveitamento dos recursos hídricos superficiais. 

 

Para além destas grandes albufeiras, que permitem o aproveitamento dos recursos hídricos superficiais 

em larga escala, existem ainda no concelho inúmeros pequenos aproveitamentos de águas 

superficiais (charcas), utilizadas maioritariamente para rega e para os animais, podendo em caso de 

necessidade serem utilizadas como fontes de água no combate aos incêndios florestais. 

 

1. ALBUFEIRA E BARRAGEM DO ARADE 

A barragem do Arade, construída na década de 50, apresenta uma capacidade útil de armazenamento 

na ordem dos 26 981 dam3, inundando ao nível pleno de armazenamento (NPA) cerca de 182 ha (vd. 

quadro III.6.6). Destina-se à rega estando-lhe ainda associado um aproveitamento hidroelétrico (vd. 

Cap. III.6.4.). 

 

 

Quadro III.6.6 

Principais caraterísticas das Albufeiras de Águas Públicas do Concelho 
 

Principais Caraterísticas Arade* Funcho* Odelouca** 

Capacidade Total (dam3) 28 390 47 720 157 000 

Capacidade Útil (dam3) 26 981 42750 134 000 

Volume Morto (dam3) 1 409 4 970 - 

Cota do nível de pleno armazenamento - NPA (m) 61 96 102 

Cota no nível máximo de cheia - NMC (m) 62.5 96.8 102,35 

Cota do nível mínimo de exploração - NmE (m) 34.5 65 72 

Superfície inundável ao NPA (ha) 182 360  
 

          Fonte: *SNIRH    **Aguasdoalgarve.pt 
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A albufeira do Arade, como outras, encontra-se sujeita a oscilações sazonais dos seus volumes de 

armazenamento, que podem ser muito discrepantes, como é possível observar no gráfico III.6.1. 

 

Destacam-se os períodos de Verão, quando as perdas por evapotranspiração e as necessidades de 

consumo são maiores, verificando-se um decréscimo acentuado da água armazenada, compensado 

posteriormente no início da estação húmida. A redução de volume armazenado no ano hidrológico de 

2008/09 prende-se possivelmente com retenção de águas na albufeira do Funcho, a montante desta. 

No que diz respeito à qualidade das águas, são os diversos fatores - físicos, químicos e biológicos – 

que devem ser tidos em consideração aquando a sua avaliação. O PBHRA efetuou um estudo de 

caracterização da qualidade das águas nas albufeiras, considerando 9 parâmetros1 para o período de 

outubro de 1990 – setembro de 1998, e, embora seja grande a distância temporal que separa a análise 

realizada da elaboração da revisão do PDM de Silves, considerou-se oportuno incorporar os resultados 

obtidos na análise. Assim, para a albufeira do arade e no período estudado verificou-se o seguinte: 

 

1. uma lenta tendência de descida do pH, ainda que em sobreposições com irregularidades sazonais; 

2. para alguns parâmetros (CQO e azoto amoniacal), uma evolução indiferenciada consoante os 

períodos; 

3. que os níveis de OD mantiveram-se sempre elevados (entre 80 e 120% de saturação); 

4. “picos” acentuados de nitratos no início de cada ano civil; 

5. os níveis de fósforo foram quase sempre muito baixos; 

                                                
1 Os parâmetros consistem em pH, condutividade, carência química de oxigénio (CQO),oxigénio dissolvido (OD), azoto, amoniacal, 
nitratos, fosfatos e coliformes fecais. 

Gráfico III.6.1 

Relação entre a capacidade útil máxima e o volume existente na Barragem do Arade (2005 – 2010) 

 
Fonte: ARH Algarve (2010b) 
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6. os teores em coliformes fecais foram sempre muito reduzidos. 

 

O gráfico III.6.2 retrata os resultados obtidos na avaliação da qualidade das águas da albufeira do 

Arade desde 1995, verificando-se que na maioria dos anos se posicionou na Classe C - poluído (vd. 

quadro III.6.7). Salienta-se o ano de 2006 em que o nível de qualidade das águas foi classificado como 

E, ou seja, extremamente poluído, possivelmente devido aos fenómenos climáticos extremos ocorridos 

no ano hidrológico anterior.  

 

 

 

 

Gráfico III.6.2 

Classificação da qualidade das águas da Albufeira do Arade (1995 – 2009) 
 

 
Fonte: SNIRH 

Quadro III.6.7 

Legenda da classificação da qualidade das águas das albufeiras do concelho 

Classe Nível de qualidade 

A – Sem poluição Águas consideradas como isentam de poluição, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações 
mais exigentes em termos de qualidade 

B - Fracamente 
Poluído 

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer 
potencialmente todas as utilizações. 

C - Poluído Águas com qualidade "aceitável", suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de 
água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos 
exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto direto 

D - Muito poluído Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e 
navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória 

E - Extremamente 
poluído 

Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais parâmetros. São consideradas 
como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma ameaça para a saúde pública e 
ambiental. 
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A ARH, num relatório de ponto de situação dos Recursos Hídricos da região (de novembro de 2010) 

para o semestre húmido do ano hidrológico de 2009/2010, indica que naquele período de tempo, a 

água da albufeira “não apresentou problemas de qualidade (…) situando-se as concentrações dos 

diversos parâmetros analisados abaixo do VMR [valor máximo recomendado] da classe A1” (ARH, 

2010b). 

 

2. ALBUFEIRA E BARRAGEM DO FUNCHO 

Mais recente que a anterior, a barragem do Funcho entrou em funcionamento no ano de 1993 e o seu 

uso principal é o Hidroagrícola, ainda que seja utilizada também para fins de abastecimento. Inunda 

uma superfície total de 360 ha e tem uma capacidade útil de armazenamento de 42750 dam3 (vd. 

quadro III.6.6). O gráfico III.6.3 retrata a evolução do volume de água armazenado na albufeira do 

Funcho nos últimos cinco anos hidrológicos. Também a Albufeira do Funcho apresenta oscilações 

sazonais, ainda que os mínimos atingidos sejam superiores aos do Arade. 

 

 

A albufeira do Funcho foi também alvo de análise da qualidade das suas águas em sede do PBHRA, 

ainda que período de dados disponíveis1 seja “muito curto para uma avaliação consistente de 

tendências de evolução” (PBHRA, vol. III, Cap. 2). Retiraram-se as seguintes ilações: 

 

1. Tendência de redução do pH à superfície 

2. Tendência de redução da condutividade em toda a massa hídrica; 

                                                
1 Relembra-se que a barragem entrou em funcionamento no ano de 1993. 

Gráfico III.6.3 

Relação entre a capacidade útil máxima e o volume existente na Barragem do Funcho (2005 – 2010) 
 

 
Fonte: ARH Algarve (2010b) 
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3. Degradação da qualidade em termos de CQO, nitratos e coliformes fecais (pouco significativa quanto 

aos dois primeiros parâmetros e acentuada quanto ao último, sobretudo na camada do fundo). 

 

O gráfico III.6.4 representa a evolução da classificação da qualidade das águas na albufeira do Funcho 

entre os anos de 1995 e 2005, tendo-se verificado que na maioria dos anos deste período as águas 

classificaram-se como fracamente poluídas. 

 

Em ARH Algarve (2010b), verifica-se que a água desta albufeira não apresentou problemas 

qualitativos, “situando-se as concentrações dos diversos parâmetros analisados abaixo do VMR da 

classe A1. Apenas a carência química de oxigénio subiu no mês de outubro, no entanto não atingiu o 

limite (…)”. Um dos principais problemas desta albufeira em termos de qualidade prende-se com as 

“concentrações elevadas de manganês, cuja contaminação é de or igem natural. Nas colheitas 

efetuadas em profundidade, nos meses de abril e julho a concentração deste parâmetro ultrapassou o 

VMR da classe A2” (ARH, 2010b).  

 

3. ALBUFEIRA E BARRAGEM DE ODELOUCA 

Visto com um empreendimento de extrema importância a nível do aproveitamento dos recursos 

hídricos regionais, a albufeira de Odelouca apresenta uma capacidade útil de armazenamento de 134 

000 dam3 e um NPA de 102m1 (vd. quadro III.6.6). A sua finalidade é o abastecimento público, 

permitindo a redução da exploração da albufeira do Funcho e a desativação das captações de água 

para abastecimento público do sistema aquífero Silves-Querença. 

                                                
1 Em 23/02/2012 o nível da albufeira encontrava-se à cota 93m. 

Gráfico III.6.4 

Classificação da qualidade das águas da Albufeira do Funcho (1995 – 2009) 

 
 

Fonte: SNIRH 
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Estudos efetuados no âmbito do POAO1 indicam que a qualidade das águas da albufeira de Odelouca 

será previsivelmente boa para consumo, e para a prática de atividades de recreio e uso balnear. Um 

dos principais problemas inicialmente detetados estava associado aos níveis elevados de concentração 

de coliformes fecais, problema que veio a ser solucionado com a entrada em funcionamento da ETAR 

de S. Marcos da Serra, em maio de 2015 (vd. Cap. V.5.). 

 

4. ESTADO TRÓFICO DAS ALBUFEIRAS 

No que ao estado trófico diz respeito, o PBHRA, classifica a albufeira do Arade no estado Eutrófico2, 

salientando-se, porém, que dada a irregularidade das séries de dados ou a sua ausência, a 

classificação foi efetuada apenas com base nos valores de fósforo. De acordo com FERREIRA (2002) 

a definição do estado eutrófico deve “incorporar vários parâmetros e várias amostragens, 

preferencialmente durante vários anos”, tendo também classificado, de acordo com a sua metodologia, 

a albufeira como estando em estado trófico. O quadro III.6.8 indica os limiares dos parâmetros de 

classificação do estado trófico das águas das albufeiras segundo o INAG e FERREIRA (2002). 

 

A classificação no estado eutrófico parece ser tendência nas albufeiras mais meridionais o que se pode 

ficar a dever às grandes flutuações anuais do volume de massa de água armazenado nas albufeiras do 

Sul do país. Para a albufeira do Funcho, o PBHRA considerou apenas um ano hidrológico de 1996/97 

e dados relativamente às concentrações de fósforo, tendo-se concluído que ”evidenciou condições 

                                                
1 Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca. 
2 Elevado teor de nutrientes. 

Quadro III.6.8 

Parâmetros de classificação do estado trófico das albufeiras 
 

Parâmetro Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

Limiares dos estados tróficos segundo o INAG* 

Fósforo Total mg/m3 <10,0 10,0 – 35,0 >35 

Clorofila a (mg/ m3) <2,5 2,5 – 10,0 >10,0 
Limiares dos estados tróficos segundo Ferreira, 2002** 

Fósforo Total mg/m3 <10,0 10,0 – 50,0 >50 

Clorofila a (mg/ m3) <2,5 2,5 – 15,0 >15 
Fonte: INAG 

*Diogo, 2008      **Ferreira, 2002 
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caraterísticas de “estado trófico”1 Já FERREIRA (2002), com os resultados obtidos, posicionou esta 

albufeira no estado mesotrófico (vd. quadro III.6.5). 

 

O POAO identifica o potencial risco de eutrofização da Albufeira de Odelouca, visto que em certos 

anos verificam-se concentrações de fósforo superiores às permitidas, o que pode originar a ocorrência 

de blooms de cianobacterias. 

 

 

III.6.2.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS. ASPETOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 

 

No que respeita a áreas potenciais para o desenvolvimento de recursos hídricos subterrâneos, verifica-

se que a Serra Algarvia se encontra coberta por formações pouco produtivas (xistos e grauvaques) 

com caudais na ordem dos 0,5 e 1,5 l/s (PBHRA). No barrocal verifica-se recursos hídricos abundantes 

desenvolvidos nos calcários da orla mesocenozóica, principalmente nos datados do Jurássico, por 

vezes muito carsificados, o que permite recargas mais frequentes e abundantes (PBHRA). Junto à linha 

de costa as formações litológicas são recentes, com aptidões aquíferas variáveis, embora em regra os 

recursos hídricos sejam mais limitados e com qualidade fraca. “Trata-se de uma região sujeita a 

elevada procura, onde uma exploração intensiva pode produzir situações de intrusão marinha pontuais 

ou com maior extensão” (PBHRA). 

 

No concelho de Silves desenvolvem-se três aquíferos, Querença-Silves, Ferragudo-Albufeira, e 

Albufeira-Rib.ª de Quarteira (vd. fig. III.6.11), destacando-se o Aquífero Querença-Silves pela dimensão 

que ocupa no concelho e a sua produtividade (vd. quadro III.6.9). Existem também reservas de água 

subterrânea que não se encontram sobre nenhum sistema aquífero específico, a estas áreas 

correspondem os terrenos pertencentes ao complexo xisto-grauváquico, à depressão periférica e ainda 

a terrenos datados do Quaternário inferior e do Cretácico inferior.  

 

Os dados que de seguida se apresentam, caracterizadores das reservas de água subterrânea 

existentes no concelho, reportam-se sobretudo a datas relativamente distantes1, pelo que se optou por 

recorrer ao PBHRA e, sempre que possível, a dados mais recentes de outras fontes bibliográficas.  

                                                
1 O PBHRA refere ainda que a albufeira do Funcho apresenta condições mais degradadas no fundo (estado trófico) e mais favoráveis na 
camada superficial (estado mesotrófico ou meso-eutrófico). 
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1. SISTEMA AQUÍFERO QUERENÇA – SILVES 

É o maior aquífero da região do Algarve e grande parte da sua área (39,9%) desenvolve-se em 

território concelhio. Ainda que os dados existentes não permitam apresentar estimativas rigorosas, 

parece que este se encontra em regime de equilíbrio “pois a evolução dos níveis piezométricos não 

mostra nenhuma tendência persistente, parecendo (…) manter os níveis médios estacionários, embora 

com importantes oscilações entre os períodos de seca e os períodos húmidos” (PBHRA) . Os caudais 

mais frequentes oscilam entre os 6 e 17 l/s, sendo a mediana 11 l/s e o máximo 83 l/s (PBHRA). As 

flutuações dos níveis piezométricos revelam que o sistema tem uma elevada capacidade de regulação, 

estimando-se a recarga em 70±17 hm3/ano (ALMEIDA et. al, 2000) (vd. quadro III.6.9). 

                                                                                                                                                   
1 Seria desejável obter uma caracterização mais atual e aprofundada mas dada a forma em que a informação se encontra disponível, o 
seu volume e o tempo para desenvolver o presente relatório, não foi possível esta abordagem. 

Figura III.6.11 

Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos) do concelho 

 
 

Fonte: SGP, (1992); SNIRH, (2011); PDM Silves/Carta de Ordenamento, 1995; Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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A qualidade das águas para consumo humano deste sistema é controlada pelos parâmetros VMA 

[Valor Máximo Aceitável] e VMR [Valor Máximo Recomendado] e é claramente influenciada pelos 

processos de dissolução de carbonatos, o que se pode verificar pela elevada dureza (vd. quadro 

III.6.10). Apresenta ainda elevadas concentrações de cálcio e magnésio, mas também de cloretos ou 

sódio, embora se verifique que a frequência de violações dos VMA seja baixa (vd. quadro III.6.10). 

 

O gráfico III.6.5 mostra a evolução da classificação da qualidade da água destinada ao consumo 

humano entre os anos 1995 – 2010, sendo possível verificar grosso modo, a partir de 2001, uma 

redução da percentagem de ocorrências A1, assistindo-se a partir do ano seguinte um aumento das 

ocorrências de classificação >A3. No ano de 2010 a classificação >A3 ocorreu devido aos parâmetros 

condutividade, cloretos e sulfatos, sendo essencialmente o oxigénio dissolvido o parâmetro 

Quadro III.6.9 

Sistemas aquíferos no concelho – caudal e recursos médios renováveis 
 

Sistema Aquífero 
Caudal - 
mediana 

(l/s) 

Caudal – 
máximo (l/s) 

Recursos médios 
renováveis 
(hm3/ano) 

Querença - Silves 11 83 70±17 

Ferragudo – Albufeira 5 40 8 

Albufeira – Ribeira de Quarteira 9 30 <8,7 
 Fonte: PBHRA 

Quadro III.6.10 

Parâmetros de qualidade das águas. Sistema aquífero Querença – Silves 
 

Parâmetro 

Anexo VI Anexo I – Categoria A1 

<VMR >VMR >VMA <VMR >VMR >VMA 

pH 100 0 0 100 0  

Condutividade 5 95  84 16  

Cloretos 2 98  92 8  

Dureza total 88  12    

Sulfatos 41 59 8 91 9 8 

Cálcio 57 43     

Magnésio 46 54 13    

Sódio 8 92 5    

Potássio 96 4 4    

Nitratos 87 13 3 87 13 3 

Nitritos 98  2    

Azoto amon. 95 5 5 95 5  

Oxidabilidade 98 2 0    

Ferro 78 22 0 100 0  

Manganês 100 0 0 100 0  

Fosfatos 100 0 0 100 0  

Fonte: PBHRA tomo 10B – Qualidade das águas subterrâneas 
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responsável pelas classificações A3 e A2 no mesmo ano. Do total de pontos avaliados (21), 38,1% 

apresentam classificação > A3 e 33,3% encontram-se classificados como A1 (vd. gráfico III.6.6). 

 

Segundo a ARH Algarve (2010b) “no último semestre húmido observaram-se pequenas descidas nas 

concentrações de cloretos e nitratos, enquanto os sulfatos subiram ligeiramente. De um modo geral a 

água deste sistema aquífero continua a apresentar boa qualidade. De referir que os valores de nitratos 

em alguns pontos têm vindo a aumentar, ultrapassando o VMR da classe A1”. 

 

O gráfico III.6.7 mostra a evolução da concentração dos parâmetros cloreto, sulfatos e nitratos entre 

1981 e 2010 verificando-se nesta escala temporal uma tendência à redução dos valores de cloretos, ao 

passo que nos restantes parâmetros se verifica uma tendência de subida dos valores. Salienta-se a 

subida brusca nas concentrações de nitratos no semestre húmido do último ano hidrológico. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à qualidade da água para rega, verifica-se no gráfico III.6.8 que a maioria das águas 

deste aquífero analisadas em sede do PBHRA pertencem à classe C3S1 e à classe C2S1 representando 

um baixo risco de alcalinização do solo e um risco de salinização de médio a elevado. 

Gráfico III.6.5 

Evolução da classificação da qualidade das águas para 
consumo humano (1995 – 2010). Sistema Aquífero 

Querença – Silves 

Gráfico III.6.6 

Estatística da qualidade das águas para 
consumo humano (2010). Sistema Aquífero 

Querença – Silves 
 

 
Fonte: SNIRH 
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Gráfico III.6.8 

Qualidade das águas para rega. Sistema 
Aquífero Querença – Silves 

 
Fonte: PBHRA 

Em síntese, o sistema aquífero Querença–Silves apresenta capacidade de renovação, sendo 

classificado enquanto excedentário. Os principais problemas com a qualidade das suas águas 

prendem-se sobretudo com os parâmetros sulfatos, cloretos e nitratos, sendo os últimos os mais 

preocupantes. 

 

2. SISTEMA AQUÍFERO FERRAGUDO – ALBUFEIRA 

O sistema aquífero Ferragudo-Albufeira que abrange o sector Sul do concelho (vd. fig. III.6.11) 

caracteriza-se por caudais inferiores ao anterior, situando-se “entre os 3 e os 8 l/s. Os recursos médios 

renováveis estimam-se em cerca de 8hm3/ano, sendo o sistema no seu conjunto excedentário (vd. 

quadro III.6.9). No entanto, este aquífero “dispõe de recursos limitados devido à sua pequena área de 

recarga” (PBHRA), não possuindo boa aptidão quer para regadio quer para abastecimento. 

 

Em termos de qualidade (vd. quadro III.6.11), e como já referido, as águas deste sistema aquífero 

apresentam qualidade muito deficiente, quer para consumo humano como para rega, sendo que no 

primeiro caso os VMR estabelecidos “são ultrapassados na maioria dos iões maiores (cloretos, 

sulfatos, cálcio, magnésio e sódio), condutividade e dureza. Por outro lado verifica-se elevada 

frequência de violações dos VMA referentes ao magnésio, dureza e sódio” (PBHRA). 

Gráfico III.6.7 

Evolução da concentração de cloretos, sulfatos e nitratos 
(1981-2010). Sistema Aquífero Querença – Silves 

 
    Fonte: ARH, novembro (2010) 
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O gráfico III.6.9 representa a evolução da classificação da água para consumo humano. Da sua análise 

destaca-se praticamente em todos os anos analisados, a ocorrência a 100% de classificação >A3. 

Também no ano de 2010 os três pontos analisados são classificados naquela classe, sendo os 

resultados obtidos devido aos parâmetros condutividade, cloretos, ferro e nitratos. 

 

 

A qualidade das águas para regadio é, de igual modo fraca, verificando-se que “a maior parte das 

águas apresenta valores de condutividade e SAR [taxa de absorção de sódio] elevados pelo que são 

de fraca qualidade para rega “ (PBHRA). Pela observação do gráfico III.6.10, verifica-se que a classe 

Gráfico III.6.9 

Evolução da classificação da qualidade das águas para consumo 
humano (1995 – 2010). Sistema Aquífero Ferragudo - Albufeira 

 
Fonte: SNIRH 

Quadro III.6.11 

Parâmetros de qualidade das águas. Sistema aquífero Ferragudo - Albufeira 
 

Parâmetro 

Anexo VI Anexo I – Categoria A1 

<VMR >VMR >VMA <VMR >VMR >VMA 

pH 100 0 0 100 0 0 

Condutividade 0 100  17 83  

Cloretos 0 100  37 63  

Dureza total 38  62    

Sulfatos 8 92 8 85 15 7 

Cálcio 20 80     

Magnésio 36 64 34    

Sódio 0 100 41    

Potássio 77 23 15    

Nitratos 40 60 27 40 60 27 

Nitritos 100  0    

Azoto amon. 100 0 0 100 0  

Oxidabilidade 95 5 5    

Ferro 83 17 17 86 14 14 

Manganês 100 0 0 100 0  

Fosfatos 100 0 0 100 0  

Fonte: PBHRA tomo 10B – Qualidade das águas subterrâneas 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 97 

mais representada é a C3S1, representando um perigo de salinização do solo alto e baixo perigo de 

alcalinização. As restantes águas distribuem-se essencialmente pelas classes C4S2 (14%); C4S4 (10%) 

e C4S3 (8%), representando, de modo geral, perigo de salinização do solo muito alto e de alcalinização 

médio a alto. “Os cloretos e condutividade ultrapassam o VMR na maioria das análises (98 % e 84%, 

respetivamente) e o parâmetro SAR ultrapassa aquele limite em 16% das análises” (PBHRA). Verifica-

se assim que enquanto recurso, este sistema aquífero é limitado, uma vez que possui uma pequena 

área de recarga, apresentando ainda águas de qualidade deficiente. 

 

 

 

3. SISTEMA AQUÍFERO ALBUFEIRA – RIBEIRA DE QUARTEIRA 

O sistema aquífero Albufeira – Ribeira Quarteira, que abrange uma pequena parte da freguesia de 

Algoz, apresenta caudais que oscilam entre os 6 e os 12 l/s, com uma mediana na ordem dos 9 l/s, 

considerando-se que a estimativa da recarga total do sistema deverá ser inferior a 8,7 hm3/ano 

(PBHRA) (vd. quadro III.6.9). 

 

Relativamente à qualidade das águas do sistema aquífero pode-se afirmar que, de uma forma geral, 

apresenta qualidade fraca quer para abastecimento quer para rega. No caso da rega, verifica-se pela 

observação do quadro III.6.11, que os VMR são ultrapassados na maioria dos iões maiores (cloretos, 

Gráfico III.6.10 

Qualidade das águas para rega. Sistema Aquífero Ferragudo - Albufeira 

 
Fonte: PBHRA  
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sulfatos, cálcio, magnésio e sódio) e condutividade, sendo os VMA referentes a alguns desses 

parâmetros ultrapassados com frequência, nomeadamente no que se refere aos sulfatos, magnésio e 

sódio, bem como os valores da dureza total cujo VMA foi ultrapassado em 56% das análises efetuadas.  

 

Em termos de evolução 1995 – 2010 (vd. gráfico III.6.12) verifica-se que em todos os anos, pelo menos 

50% dos pontos analisados possuem uma classificação >A3, tendo desde 2005 desaparecido 

parâmetros favoráveis à classificação A1. Em 2010, 80 % dos pontos analisados (5 no total) 

classificaram-se como >A3, e 20% obteve uma classificação A3. Estes valores derivam dos resultados 

obtidos na condutividade, cloretos, ferro e nitratos (classificação >A3), e ao oxigénio dissolvido (A3). 

 

A qualidade da água para rega encontra-se em rega, na classe C3S1, representando para os solos um 

perigo de salinização alto e alcalinização baixo (vd. gráfico III.6.11). “Quanto aos parâmetros físico-

químicos, nenhum excede os VMA de água para rega. A condutividade excede o VMR em 70% dos 

casos e os cloretos excedem aquele limite em mais de 75% dos casos” (PBHRA).  

 

 

Quadro III.6.12 

Parâmetros de qualidade das águas. Sistema aquífero Albufeira – Ribeira de Quarteira 
 

Parâmetro 

Anexo VI Anexo I – Categoria A1 

<VMR >VMR >VMA <VMR >VMR >VMA 

pH 100 0 0 100 0 0 

Condutividade 0 100  29 71  

Cloretos 0 100  39 61  

Dureza total 44  56    

Sulfatos 26 74 26 67 33 28 

Cálcio 30 70     

Magnésio 10 90 22    

Sódio 2 98 22    

Potássio 100 0 0    

Nitratos 100 0 0 100 0 0 

Nitritos 100  0    

Azoto amon. 7 93 0 7 93  

Oxidabilidade 100 0 0    

Ferro 78 22 5 94 6 6 

Manganês 100 0 0 100 0  

Fosfatos 100 0 0 100 0  
 

Fonte: PBHRA 
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Enquanto recurso hídrico, também este sistema aquífero apresenta limitações motivadas tanto pela 

quantidade de água disponível (apresenta recursos médios renováveis relativamente baixos) como pela 

qualidade, que é fraca tanto para rega como para consumo humano. 

 

Para além destes sistemas aquíferos existem aquíferos de menor importância, quer por apresentarem 

produtividades reduzidas, quer por apresentarem uma extensão espacial reduzida. Não obstante deste 

Gráfico III.6.11 

Qualidade das águas para rega. Sistema Aquífero Albufeira – Ribeira de Quarteira 

 
Fonte: PBHRA – tomo 10B 

Gráfico III.6.12 

Evolução da classificação da qualidade das águas para consumo humano (1995 – 
2010). Sistema Aquífero Albufeira – Ribeira de Quarteira 

 

 
Fonte: SNIRH 
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facto, estas reservas de águas subterrânea são utilizadas localmente para consumo humano e/ou 

regadio, pelo que se considera importante a inclusão da sua análise no presente relatório.  

 

No caso das reservas de águas subterrâneas em terrenos do Maciço Antigo (serra), formações com 

escassa aptidão aquífera, a qualidade das águas para consumo humano apresenta qualidade fraca, 

evidenciando concentrações de cloretos e sulfatos que frequentemente ultrapassam os VMR, o mesmo 

acontecendo com a condutividade. Verificam-se violações dos VMA sobretudo nos parâmetros relativos 

ao magnésio, sódio e dureza total. A aptidão destas águas para rega é ligeiramente melhor que para 

consumo humano, “pois embora a classe dominante seja ainda do tipo C3S1 (55%), uma fração 

importante (36%) pertence à classe C2S1” (PBHRA). 

 

 

III.6.2.3. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS GERADORES DE DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA 

 

Muitos dos resultados obtidos na avaliação da qualidade da água indicam que existem parâmetros que 

ultrapassam os valores recomendados ou mesmo os máximos aceitáveis. Se por um lado alguns dos 

valores estão relacionados com causas naturais, motivadas pelo clima e litologia, outros derivam 

sobretudo de causas antrópicas que importar analisar. Verifica-se que sulfatos, cloretos, sódio, 

condutividade, cálcio, nitratos, entre outros, atingem frequentemente valores preocupantes. 

 

Assumindo que as cargas poluentes traduzem as pressões exercidas sobre as massas de água 

resultantes das atividades económicas existentes no território e determinam (a par com as condições 

naturais) o seu estado de qualidade, efetuar-se-á neste subcapítulo uma abordagem às prováveis 

origens dos contaminantes presentes nas massas de água, superficiais e subterrâneas, do concelho.  

 

De uma forma geral, as pressões das atividades humanas nas massas de água traduzem-se em: 

1. fontes de poluição tópica; 

2. fontes de poluição difusa;  

3. extração/captação de água;  

4. intrusão salina. 
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1. FONTES DE POLUIÇÃO TÓPICA 

As fontes de poluição tópica (ou pontual) encontram-se sobretudo associadas à descarga de 

efluentes urbanos e industriais (sobretudo da industria pecuária e industria transformadora), aos aterros 

sanitários, extrações mineiras (ativas ou inativas) e aquacultura. 

 

No concelho de Silves são sobretudo as suiniculturas as principais geradoras de poluição hídrica de 

origem tópica. Localizam-se na área de serra, desconhece-se a sua situação administrativa, sabendo-

se no entanto que constituem um problema no que à qualidade das águas diz respeito. Também a 

indústria transformadora pode representar uma fonte de poluição tópica a assinalar no concelho. 

Ainda que possuam controlo sobre as emissões em meio hídrico, podem originar pontualmente 

problemas de poluição. 

 

De acordo com o INETI1, quanto aos efluentes domésticos, estes contêm “sais minerais, matéria 

orgânica, restos de compostos não biodegradáveis, vírus e micro-organismos fecais” que se debitados 

diretamente sem nenhum tipo de tratamento (ou tratamento insuficiente) podem originar um “aumento 

da mineralização, elevação da temperatura, aparecimento de cor, sabor e odor desagradáveis”  

conduzindo à degradação das massas de água. 

 

2. FONTES DE POLUIÇÃO DIFUSA 

As fontes de poluição difusa estão associadas maioritariamente à atividade agrícola e ainda (em 

menor escala), ao tráfego rodoviário. Relativamente à atividade agrícola é essencialmente a utilização 

excessiva de fertilizantes que provoca a contaminação das águas por nitratos. O PBHRA estabelece 

uma escala de vulnerabilidade relativa à contaminação por nitratos para os sistemas aquíferos 

constando os resultados obtidos no quadro III.6.13. 

 

Não obstante desta classificação, há que distinguir entre a vulnerabilidade do sistema aquífero à 

contaminação por nitratos e o risco de contaminação existente. A vulnerabilidade está associada às 

taxas de recarga e às propriedades dos aquíferos, no caso do risco, para além das caraterísticas do 

aquífero há que levar em conta os usos do solo, sendo a agricultura a atividade que determina um 

maior risco em termos de contaminação por nitratos das águas subterrâneas. 

 

                                                
1 http://e-geo.ineti.geociencias/edicoes_online/agua_subterranea/indice.htm 
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O PBHRA determina ainda o estado atual de contaminação de nitratos, indiciado pela percentagem de 

violação dos VMR e VMA cujos resultados para os sistemas aquíferos do concelho se encontram 

vertidos no quadro III.6.14. 

 

Verifica-se que o sistema aquífero Albufeira-Ribeira de Quarteira apresenta concentrações de nitratos 

sempre abaixo dos VMR, ao passo que o sistema aquífero Ferragudo – Albufeira apenas em 40% das 

análises se posicionou abaixo dos VMR, tendo obtido violações dos VMA em 27% (vd. quadro III.6.14). 

O sistema aquífero Querença-Silves, e apesar de sobre ele os usos serem maioritariamente agrícolas, 

apresentou 87% de resultados abaixo dos VMR e apenas 3% violaram os VMA, resultados 

possivelmente justificados pela elevada taxa de renovação deste sistema (vd. quadro III.6.14). 

 

 

3. CAPTAÇÕES/EXTRAÇÕES DE ÁGUA 

As captações/extrações de água podem traduzir-se em pressões sobre a qualidade das águas sempre 

que a quantidade extraída não seja reposta via recarga. Atualmente, no concelho de Silves, as 

captações de água para abastecimento público encontram-se associadas às albufeiras existentes, 

Quadro III.6.14 

Contaminação dos sistemas aquíferos por nitratos 

Sistema Aquífero 
ANEXO VI – DL 236/98, de 1 Agosto 

< VMR (%) > VMR (%) > VMA (%) 

Albufeira – Ribeira de Quarteira 100 0 0 

Ferragudo – Albufeira 40 60 27 

Querença – Silves 87 13 3 
Fonte: PBHRA 

Quadro III.6.13 

Escala de vulnerabilidade dos aquíferos 
 

Escala de 

vulnerabilidade 
Sistema aquífero Motivo 

Máxima 
Ferragudo – Albufeira 
Pequenos aquíferos em xistos e grauvaques e em 
formações detríticas plio-quaternárias 

Recarga reduzida e/ou pequeno volume de 
água 

Média Albufeira – Ribeira de Quarteira 
Taxa de renovação mais elevada que a 
classe anterior e/ou volume médio de água 

Menor Querença – Silves 
Taxa de renovação da água elevada e/ou 
grande volume 

 

Fonte: PBHRA 
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tendo-se reduzido substancialmente a pressão sobre os sistemas aquíferos que durante anos 

sustentaram as inúmeras atividades económicas que se desenvolveram no concelho. 

 

Assim, atualmente, a pressão sobre os aquíferos está associada à extração de água para rega e está 

refletida na fig. III.6.11 onde se encontram localizados os pontos de água existentes no concelho1. 

Conforme se pode verificar existe uma grande concentração de pontos de água a Sul do eixo Silves- 

Messines, coincidente com os locais de maior aptidão aquífera e de usos maioritariamente agrícolas. A 

maioria dos pontos de água está localizada sobre calcários dolomíticos (53%) e depósitos argilo-

ferruginosos (18%), sendo que 83% das captações se localizam sobre o aquífero Querença-Silves. Nas 

litologias pertencentes ao Maciço Antigo encontram-se um total de 13 pontos de água (1%).  

 

Cerca de 43% dos pontos de água situam-se em áreas cuja ocupação está relacionada com culturas 

de regadio – pomares de citrinos, que valida a potencial pressão exercida sobre os sistemas aquíferos 

sobretudo em épocas de estiagem, onde as necessidades são maiores e a taxa de recarga menor. As 

elevadas extrações de água podem ainda promover fenómenos de intrusão salina, com consequências 

negativas no que à qualidade das águas diz respeito.  

 

4. INTRUSÃO SALINA  

“Em condições naturais de não perturbação, o aquífero costeiro [próximo da costa] mantém o estado de 

equilíbrio, com uma interface estacionária, havendo sobre esta um fluxo de água doce em direcção ao 

mar” (PNA). A intensa exploração da água destes aquíferos pode induzir a fenómenos de intrusão 

salina, quer locais, quer regionais, refletindo-se no aumento do teor de cloretos. 

 

Segundo o PNA, o fenómeno de contaminação por intrusão marinha ocorre (…) em diversos sistemas 

aquíferos próximos da costa, “onde por vezes o avanço da cunha salina se efetua a partir de cursos de 

água preferenciais (caso do rio Arade) (…)”. MONTEIRO et al. (s/d) identifica, no concelho de Silves, os 

sistemas aquíferos de Ferragudo - Albufeira e Querença – Silves (no seu setor mais ocidental) como os 

que potencialmente se encontram sujeitos à ocorrência de intrusão salina (vd. fig. III.6.12). 

 

                                                
1 Na informação inicial, dos 1691 pontos de água referenciados na base de dados alguns encontram-se, de acordo com as coordenadas 
indicadas, fora dos limites administrativos da CAOP 2018. Por este facto não foram considerados na análise, tendo sido eliminados da 
representação cartográfica. Foram, de igual modo, efetuadas correções uma vez que havia pontos atribuídos a um sistema aquífero, 
cujas coordenadas os localizavam noutro. 
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Importa salientar que este fenómeno não ocorre apenas nas captações próximas da linha de costa, já 

que em situações de sobre-exploração a cunha salina tende a migrar para o interior, “progredindo de 

forma lenta e contínua, atingindo progressivamente as captações mais afastadas do mar” (SILVA, s/d). 

 

 

III.6.2.4. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Da caraterização dos principais recursos hídricos sobressai a abundância do concelho, sobretudo 

quando comparada com os congéneres da região. Este fato aumenta a responsabilidade que Silves 

possui no quadro da salvaguarda dos recursos hídricos regionais, sobretudo num quadro de escassez 

de água que pode ser ampliado pelas consequências negativas das alterações climáticas. De entre os 

fatores a valorizar e a reverter, apresentam-se: 

 

FATORES A 
VALORIZAR 

Relativa quantidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos,  

A construção de algumas infraestruturas de saneamento previstas irá permitir a melhoria da qualidade 
das massas de água existentes 
As albufeiras de águas públicas apresentam elevado potencial para aproveitamento turístico 

FATORES A 
REVERTER 

Elevada pressão antrópica sobre os recursos hídricos 

Elevada dependência da precipitação na manutenção de níveis de armazenamento satisfatórios 

Qualidade das águas deve ser melhorada 

Relativo desconhecimento das principais fontes poluentes e da dimensão da área afetada 

Qualidade das águas dos aquíferos, sobretudo Ferragudo–Albufeira e Albufeira–Rib.ª de Quarteira 

Sobre-exploração dos aquíferos 

 

Figura III.6.12 

Zonas potencialmente associadas a riscos de degradação de qualidade da água no Algarve 

 
Fonte: MONTEIRO, (s/d) 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 105 

Depois de identificados os fatores a potenciar e a reverter efetua-se agora o enquadramento dos 

instrumentos de planeamento e ordenamento a atentar relativamente aos recursos hídricos. A Lei da 

Água (LA)1 estabelece que o ordenamento e o planeamento dos recursos hídricos se processa através 

dos instrumentos de planeamento (vd. figura III.6.13), nomeadamente, o Plano Nacional da Água 

(PNA)2, o Plano das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do Algarve (PBHRA) e os Planos de Gestão das 

Regiões Hidrográficas (PGRH)3, enquanto planos específicos de gestão das águas. 

 

 

 

O PNA, de acordo com o artigo 28.º da LA “é o instrumento de gestão das águas, de natureza 

estratégica, que estabelece as grandes opções da politica nacional da água e os princípios e regras de 

orientação dessa politica”. Na introdução do respectivo PNA DL n.º 112/2002) pode ler-se que este é o 

“documento que define orientações de âmbito nacional para a gestão integrada dos recursos hídricos 

fundamentadas em diagnóstico actualizado da situação e na definição de objectivos a alcançar através 

de medidas e acções, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.o 45/94, de 22 de Fevereiro).  

 

                                                
1 Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na redacção actual conferida pelao DL n.º 130/2012, de 22 de junho. 
2 Aprovado pelo DL n.º 112/2002, de 17 de abril, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho 
3 Aprovados pela RCM n.º 52/2016, 20 de Setembro. 

Figura III.6.13 

Instrumentos de Ordenamento e Planeamento dos Recursos Hídricos 
 

 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

INSTRUMENTOS 

DE 

PLANEAMENTO 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica 

(PGBH ou PBH) 

Planos Específicos de Gestão das Águas 

INSTRUMENTOS 

DE 

ORDENAMENTO 

Planos de Ordenamento de Albufeiras de 

Águas Públicas (POAAP) 

Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

Planos de Ordenamento dos Estuários 

https://dre.pt/application/file/178471
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Por sua vez, os PBHRA são instrumentos de planeamento das águas que, visado a gestão, proteção e 

a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia hidrográfica. O PBHRA 

aponta 5 linhas estratégicas fundamentais de ação, entendidas como condições fundamentais para 

a prossecução de uma política de desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos pertencentes às 

bacias hidrográfica das Ribeiras do Algarve, nomeadamente: 

 

1. redução das cargas poluentes emitidas para meio hídrico, através de uma estratégia específica 

para as atividades económicas que constituem fontes de poluição hídrica (…); 

2. superação das carências básicas de infraestruturas, através da construção de novas, 

reabilitação das existentes e integração do ciclo urbano do abastecimento/rejeição da água; 

3. melhoria da garantia da disponibilidade de recursos hídricos utilizáveis por forma a dar 

satisfação às necessidades das atividades sociais e económicas, através da melhoria da eficiência 

da utilização da água e da regularização de caudais, tendo em conta como condicionantes a 

definição de um regime de caudais ambientais; 

4. acréscimo da segurança de pessoas e bens, relacionada com o meio hídrico, através da 

prevenção e da mitigação de situações de risco do tipo hidrológicas extremas ou acidentais de 

poluição 

5. preservação e valorização ambiental do meio hídrico e da paisagem associada, através do 

condicionamento da utilização de recursos ou de zonas a preservar e da definição de uma 

estratégia específica para a recuperação de ecossistemas. 

 

Os PGRH, decorrem da Lei da Água e em concreto da Diretiva Quadro da Água que aquela transpôs 

para a ordem Jurídica interna e são instrumentos de planeamento dos recursos hídricos e visam a 

gestão, a protecção e a valorização ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias 

hidrográficas integradas numa determinada região. É neste contexto que foi aprovado o PGRH do 

Algarve, que enquanto instrumento de planeamento, visa fornecer uma abordagem integrada para a 

gestão dos recursos hídricos, dando coerência à informação para a acção e sistematizando os recursos 

necessários para cumprir os objectivos definidos. Depois de uma abordagem sintética sobre o estado 

da arte dos recursos hídricos do algarve e das bacias hidrográficas aponta diversos objectivos tanto 

relativos à disponibilidade dos recursos hídricos, como à sua qualidade e ainda forçando a 

implementação de caudais ecológicos. Neste sentido, são propostos oito (8) objectivos estratégicos 

(OE), para a RH8, designadamente: 
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“OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas sectoriais”.   

 

Para operacionalizar estes objectivos o PGRH propõe as seguintes medidas:  

 

“PTE1 — Redução ou eliminação de cargas poluentes; 

PTE2 — Promoção da sustentabilidade das captações de água; 

PTE3 — Minimização de alterações hidromorfológicas; 

PTE4 — Controlo de espécies exóticas e pragas; 

PTE5 — Minimização de riscos; 

PTE6 — Recuperação de custos dos serviços da água; 

PTE7 — Aumento do conhecimento; 

PTE8 — Promoção da sensibilização; 

PTE9 — Adequação do quadro normativo”. 

 

Estas medidas, por sua vez, são decompostas, onde se aprofunda o seu sentido e alcance. No caso do 

concelho de Silves, estas medidas deverão ser substantivamente acauteladas, sendo de relevar: 

 

1. (PTE1). a redução e eliminação de cargas de poluentes, designadamente relacionadas com 

efluentes urbanos e industriais e poluição por pesticidas provenientes da atividade agrícola; 

2 (PTE2). A promoção da sustentabilidade das captações de água, introduzindo e sensibilizando para 

mecanismos e tecnologias que potenciem o uso eficiente da água e a proteção dos aquíferos; 

3 (PTE5). a minimização de riscos, sobretudo riscos de cheias e inundações, a tomada de medidas 

de adaptação às alterações climáticas e de combate e minimização da erosão costeira; 
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4 (PTE7). aumentar o conhecimento através de análises mais rigorosas e frequentes sobre o tipo e 

dispersão de poluentes e no âmbito das alterações climáticas para reduzir incertezas; 

5. (PTE8) promoção de sensibilização sobre a ação humana nos recursos hídricos. 

 

 

Entre outras medidas concretas a adotar, e cuja monitorização deverá constituir uma prioridade em 

sede de gestão, destaca-se, sem prejuízo de outros, a aferir em sede de projecto específico: 

 

1. sobre a REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CARGAS DE POLUENTES: 

a. reforçar as ETAR e adaptá-las à sua procura (volume tipo de efluentes); 

b. sensibilizar para a redução profunda da utilização de fitofármacos na agricultura; 

c. definir setores territoriais proibidos à utilização de pesticidas (definir projecto específico para o 

assunto com participação dos atores locais); 

 

2. sobre o USO EFICIENTE DA ÁGUA: 

a. sensibilizar para a importância, a escassez do recurso e sobre medidas de uso mais eficiente; 

b. condicionar culturas (limitando áreas) dependentes de grande consumo de água, ou introduzir 

espécies menos exigentes no uso do recurso; 

c. incentivar que os campos de golfe reduzam a área regada e a introdução de espécies menos 

exigentes em água; 

 

3. sobre a MINIMIZAÇÃO DE RISCOS: 

a. limitar e sensibilizar para a não ocupação de áreas sujeitas a cheias e inundações e para a 

manutenção de escoamento livre as linhas de água; 

b. adotar um programa de longo prazo, com ampla participação pública, que prepare o recuo da linha 

de costa; 

c. divulgar amplamente as áreas de perigosidade moderada a elevada a cheias e inundações; 

 

4. sobre AUMENTAR O CONHECIMENTO: 

a. elaborar e implementar um plano de adaptação (e mitigação) às alterações climáticas; 

b. promover uma campanha extensiva sobre o território sobre o conhecimento profundo da qualidade 

da água, do ar (prioridade) e dos solos, com produção de cartografia rigorosa; 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 109 

c. elaborar uma plano de acessibilidade para todos; 

 

5. sobre a promoção de sensibilização sobre a acção humana nos recursos hídricos:  

a. organizar fóruns, workshops, mesas de planeamento e reuniões do tipo brainstorming ou com 

abordagens bottom-up, com diversos atores que abordem impactes, causas, consequências e medidas 

a adotar para reduzir o impacte humano e tornar o sistema mais resiliente; 

b. convocar parceiros institucionais e empresarias para a realização de momento de sensibilização. 

 

 

  

III.6.3. RECURSOS MINERAIS 

 

Os recursos minerais são substâncias naturais formadas por processos geológicos cuja exploração, 

ocorrendo na crosta terrestre com uma concentração elevada, pode ter valor económico, sendo por 

isso uma mais-valia económica (de origem natural) dos territórios onde ocorrem. Subdividem-se em 

energéticos (vd. Cap. III.6.4.), não metálicos e metálicos (vd. fig. III.6.14).  

 

 

Em Portugal, o DL 90/90, de 16 de março1 considera os depósitos minerais1 como “todas as 

ocorrências minerais existentes em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica 

                                                
1 Disciplina o regime jurídico de revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados 
por recursos geológicos. 

Figura III.6.14 

Tipos de Recursos Minerais 
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exclusiva que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos 

industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse para a economia 

nacional” (n.º1 do art.º 2º). No que respeita às massas minerais este diploma considera que são “as 

rochas e as ocorrências minerais não qualificadas legalmente enquanto depósito mineral” (art.º 5), 

integrando-se nesta categoria rochas ornamentais e industriais, como os granitos, os calcários e areias, 

seixos e também recursos destinados à indústria transformadora como as argilas vermelhas o calcário 

para cal e cimento ou o gesso. 

 

A exploração dos recursos minerais está diretamente relacionada com a indústria extrativa uma vez 

que é esta atividade que os disponibiliza à sociedade (vd. Cap. IV.2.2.), o que exige que esta se 

desenvolva onde os recursos ocorrem, traduzindo-se num importante input em termos 

socioeconómicos. Não obstante deste facto, a exploração dos recursos minerais acarreta impactes 

negativos no território, podendo gerar conflitos, e.g., em termos de uso do solo ou objetivos de 

conservação da natureza.  

 

A integração da temática dos recursos minerais (e consequentemente da industria extrativa) nos 

instrumentos de ordenamento do território é um fator chave para desenvolvimento sustentável de um 

território, garantindo a preservação de áreas com viabilidade para exploração, no sentido de assegurar 

o suprimento das necessidades atuais e das gerações futuras e assegurar a qualidade paisagística e 

ambiental dos locais onde ocorre (ou ocorreu) a exploração. 

 

 

III.6.3.1. OS RECURSOS MINERAIS EM SILVES 

 

A grande diversidade geológica e litológica no concelho de Silves (vd. Cap. III.2.) permite a ocorrência 

de alguns minerais não metálicos, e metálicos suscetíveis de exploração. Relativamente aos 

minerais metálicos, e.g. cobre (Cu), ainda que ocorram e a sua exploração tenha sido uma realidade 

noutros períodos da história, atualmente não se conhece a sua existência com capacidade de serem 

explorados e tornados recursos com potencial económico. No que respeita aos minerais não 

metálicos as grandes massas minerais no concelho são os xistos e grauvaques no setor norte, onde 

                                                                                                                                                   
1 Considerados ao abrigo do artigo 3.º do DL 88/90, de 16 de março, como “as ocorrências, de interesse económico, nomeadamente as 
substâncias minerais utilizáveis na obtenção de metais neles contidos, de substâncias radioativas, carvões, grafites, pirites , fosfatos, 
amianto, talco, caulino, diatomite, barita, quartzo, feldspato, pedras preciosas e semi-preciosas (…)”. 
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existe uma pedreira em processo de licenciamento, e calcários, argilas, areias e arenitos, a Sul, sendo 

as areias e as argilas (comuns) os recursos mais explorados (vd. fig. III.6.15). 

 

No caso das areias a sua exploração ocorre no sul da freguesia de Silves e têm como finalidade 

principal a utilização na construção civil e na indústria do vidro e cerâmica. Embora esta seja a única 

pedreira licenciada para a exploração deste material, conhecem-se ainda algumas áreas localizadas no 

sector sul do concelho que aparentam ter sofrido exploração de areias, mas das quais se desconhece a 

situação de regularização. As argilas são matéria-prima essencialmente para o fabrico de telha e tijolo 

e são um importante recurso mineral da freguesia de Algoz (vd. fig. III.6.15) e segundo CARVALHO 

(2010) já começam a adquirir interesse nacional uma vez que já se exporta o material produzido. 

 

As áreas de exploração consolidada (vd. fig. III.6.15), isto é, áreas em que a atividade extrativa está 

implantada, ocupam uma pequena área comparativamente às áreas de exploração complementar, ou 

seja, áreas contíguas ou não às consolidadas e sobre as quais os conhecimentos permitem confirmar a 

existência de minerais passíveis de ser exploradas economicamente. As áreas potenciais são áreas 

em que se sabe que pelas caraterísticas geológicas é possível a ocorrência da rocha ou mineral, mas 

cuja afetação como área complementar ou consolidada carece de estudos adicionais (vd. fig. III.6.15). 

Figura III.6.15 

Recursos minerais e energéticos do concelho 

 
Fonte: DGEG, (2011); SGP, (1992); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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No concelho, não se conhecem áreas de exploração consolidada de calcários, havendo uma 

exploração no concelho de Lagoa em contacto com o limite do concelho de Silves, cuja área de 

exploração complementar e potencial se estendem ao interior do concelho (vd. fig. III.6.15). Estes 

materiais são explorados sobretudo para utilização na construção civil, britas e cimento. 

 

Verifica-se assim que em os recursos minerais no concelho de Silves detêm um potencial interessante, 

sendo a atividade extrativa um sector com potencial de crescimento. A exploração dos recursos 

minerais pode deter um papel importante para a economia local e concelhia, sendo uma atividade 

económica que pode contribuir para a coesão social, gerando emprego e promovendo a atratividade e 

competitividade do território concelhio. 

 

 

III.6.3.2. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Os recursos minerais, integrados num grupo mais amplo designado por recursos geológicos, integram 

os sistemas de proteção dos valores e recursos naturais razão pela qual devem ser integrados no 

PDM, visando não só a otimização do seu uso, como também a resolução de potenciais conflitos entre 

a atividade extrativa e outros usos. Foram identificados fatores a valorizar e a reverter associados aos 

recursos minerais do concelho, nomeadamente: 

 

FATORES A 

VALORIZAR 

Existência de explorações consolidadas 

Alguma matéria extraída é considerada de grande qualidade 

Potencial de expansão da atividade 

Importância da exploração destes recursos no quadro do desenvolvimento socioeconómico local 

FATORES A 

REVERTER 

Melhorar o enquadramento paisagístico das áreas de exploração 

Melhorar o conhecimento sobre os recursos minerais no concelho 

 

A importância económica dos recursos minerais e da sua exploração sustentável tem vindo, cada vez 

mais, a ser reconhecida, tendo sido publicado em Setembro de 20121 a Estratégia Nacional para os 

Recursos Geológicos–Recursos Minerais (ENRG-RM). 

 

                                                
1 RCM 78/2012, de 11 de Setembro. 
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Esta estratégia visa essencialmente “tornar o sector mineiro competitivo e garante de abastecimento de 

matérias-primas, numa perspetiva de sustentabilidade do todo nacional, consagrando os necessários 

equilíbrios entre as vertentes económica, social, ambiental e territorial, em face dos impactos diretos e 

indiretos da atividade” (Capítulo I, RCM 78/12, de 11 de Setembro). 

 

A ENRG-RM assenta em quatro Eixos de atuação: 

EIXO 1 - Adequação das bases do setor, através da redefinição do papel do Estado e da revisão das regras de organização 

e disciplina da atividade; 

EIXO 2 - Desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial nacional, através do aperfeiçoamento dos métodos 

de recolha e sistematização da informação e de um melhor aproveitamento dos recursos; 

EIXO 3 - Divulgação e promoção do potencial nacional, através de iniciativas de comunicação e da criação de um Gabinete 

de Apoio ao Investidor Mineiro (GAIM), no âmbito da DGEG, que funcione como balcão único do setor; 

Eixo 4 - Sustentabilidade económica, social, ambiental e territorial. 

 

Pretendendo-se com a sua implementação promover um setor mineiro: 

a) Dinâmico, que garanta a captação e realização de investimento e uma exploração adequada dos recursos; 

b) Sustentável, no plano económico, social e ambiental; 

c) Que promova o crescimento da economia nacional, através da garantia de abastecimento de matérias-primas essenciais 

e do reforço da sua importância no PIB e nas exportações; 

d) Que promova o desenvolvimento regional, garantido retorno e emprego para as populações locais e assegurando o 

desenvolvimento das comunidades onde se insere. 

 

Assim, para o concelho preconizam-se as seguintes orientações estratégicas para o aproveitamento e 

salvaguarda dos recursos minerais e que se coadunam com os objetivos supramencionados: 

 

1. Desenvolver um estudo específico destinado aos recursos minerais no concelho áreas atuais e potenciais;  

2. Fomentar a realização de planos de recuperação paisagística e de integração paisagística da zona de 

exploração para que sejam minimizados os efeitos negativos que a exploração de recursos minerais tem na 

paisagem; 

3. Controlar a qualidade dos recursos hídricos na área envolvente às áreas de exploração. 

 

A informação relativa aos recursos minerais deverá ser integrada em sede de condicionantes, 

nomeadamente no que diz respeito aos limites das explorações, considerando não só as áreas de 

exploração consolidada, como as de exploração complementar e ainda as áreas designadas como 
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potenciais1, no sentido de garantir a salvaguarda do recurso. Devem integrar ordenamento como 

espaços de atividade extrativa, as áreas afetas à exploração dos recursos geológicos. Em sede de 

regulamento deverão ser vertidas e desenvolvidas as disposições constantes em ordenamento e 

condicionantes, bem como outras que não careçam de representação espacial. 

 

 

 

III.6.4. RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

Os recursos energéticos são aqueles que direta ou indiretamente originam e/ou acumulam energia. A 

sociedade moderna depende fortemente da disponibilidade de energia, sendo que atualmente se 

suporta essa dependência através da utilização de fontes de energia não renováveis como os 

combustíveis fósseis e o urânio, i.e., recursos (minerais) energéticos não renováveis, de elevado valor 

económico e que acarretam consequências nocivas para a sustentabilidade ambiental. 

 

De modo a combater os efeitos nocivos (para a economia, ambiente, etc.) da utilização dos 

combustíveis fósseis, na produção de energia tem-se assistido ao desenvolvimento de tecnologias que 

permitem a exploração viável de recursos energéticos renováveis. Estes provêm de fontes de energia 

limpas, inesgotáveis e que permitem uma maior independência dos países face aos combustíveis 

fosseis. São fontes de energia renovável (FER): 

 

 

 

 

 

Portugal apresenta um potencial muito significativo no que diz respeito às energias renováveis, tendo-

se verificado nas últimas décadas uma aposta cada vez maior nas FER, sendo que “actualmente, mais 

de 40% da eletricidade produzida em Portugal é baseada na utilização de FER e cerca de 20% do 

consumo final de energia é satisfeito com o recurso a energias renováveis” (PNAER). 

 

                                                
1 As áreas identificadas como de potencial exploração, deverão de ser ajustadas cartograficamente em sede de condicionantes, por forma 
a retirar todas as áreas com ocupação urbana efetiva ou prevista. 

1. O vento;  5. A geotermia; 

2. A água;  6. As ondas; 

3. O sol;  7. As marés. 

4. A biomassa; 
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A RCM 29/2010, de 15 de abril1, confere às energias renováveis um papel fulcral na estratégia 

energética nacional, através da criação de um eixo especificamente destinado a esta temática e 

assumindo um compromisso para o horizonte 2020 de que a esta data, 31% do consumo de energia 

final será proveniente de fontes renováveis, tendo como principal aposta a combinação da energia 

hídrica e eólica, seguidas da energia solar que se posiciona como a tecnologia com maior potencial de 

desenvolvimento na próxima década. Salienta-se ainda a eficiência energética como essencial à 

redução dos consumos que, em conjunto com a potenciação máxima do uso das FER, pode traduzir-se 

em significativos ganhos ambientais, económicos e estratégicos, contribuindo para tornar mais eficaz e 

menos poluente o sistema energético nacional e como garantia da segurança e redução da 

dependência externa em termos de abastecimento. 

 

Com o intuito de adotar medidas de eficiência energética, o município de Silves possui uma Carta 

Energética Municipal, entendida como um instrumento de apoio à gestão energética autárquica, 

apresentando medidas a implementar, com vista à eficiência e redução da fatura energética. A posição 

geográfica, morfologia e uso do solo do concelho, entre outros, conferem-lhe um elevado potencial 

para a aposta nas energias renováveis sobretudo no que diz respeito à energia solar, eólica e à de 

biomassa, como se verifica em seguida. 

 

 

III.6.4.1. ENERGIA SOLAR 

 

A insolação anual na região apresenta dos valores mais elevados do território nacional, e como se 

pode observar na fig. III.6.16., os níveis de insolação apresentam uma gradação W-E, com o setor 

oriental a registar mais horas de sol, e S-N sendo o setor meridional o que apresenta maior insolação. 

Relativamente à radiação solar (vd. fig. III.6.17) verifica-se sobretudo uma gradação S-N, com os 

valores mais elevados registados no litoral entre Albufeira e Faro, onde a morfologia parece influenciar 

os resultados e com o setor serrano Monchique-Silves-Loulé a apresentar os mais baixos. 

 

 

 

 

                                                
1 Aprovou a Estratégia Nacional para a Energia (ANE, 2010). 
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A leitura das figuras permite aferir que o concelho de Silves apresenta condições físicas para a aposta 

no uso de energia solar, sobretudo no setor meridional onde a insolação e a radiação solar apresentam 

valores superiores. PEREIRA et al. (2000)1 indica que Silves possui um potencial relativamente elevado 

para os dois indicadores desenvolvidos: Ipat e Ipaf (vd. figs. III.6.18 e III.6.19). Os valores obtidos, 

sobretudo para o Ipat, parecem ser influenciados pela serra de Silves, o que condiciona os resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Num estudo onde se pretende aferir o potencial de aproveitamento térmico e fotovoltaico dos concelhos de Portugal Continental. 

Figura III.6.16 

Insolação média anual 

 
 

Fonte: Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente 

Figura III.6.17 

Radiação solar média anual 

 
 

Fonte: Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente 
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No âmbito do projeto ENERSUR1 que pretende avaliar os recursos energéticos no Algarve aferiu-se do 

potencial solar da região, e apesar das limitações existentes, nomeadamente no que diz respeito à 

escala temporal a que se reporta, os resultados obtidos são viáveis e pertinentes, permitindo a sua 

integração em processos de planeamento. 

 

A fig. III.6.20 revela os resultados obtidos da média anual do valor diário da irradiação solar global para 

a inclinação que maximiza a recolha de energia solar (latitude + 5º, Sul) sendo os valores do concelho 

de Silves na ordem dos 5,1–5,2 kWh/m2/dia. Contudo, e conforme assumido pelo estudo, “a resolução 

ao nível de concelho poderá ser insuficiente em alguns casos, por exemplo em concelhos que se 

estendem do litoral até à serra, onde pode haver lugar a gradientes microclimáticos” (AGUIAR, 2006).  

 

Conclui-se assim que o concelho apresenta condições ótimas para o aproveitamento da energia solar, 

seja no âmbito de sistemas de águas quentes sanitárias, aproveitando o potencial térmico do sol, ou a 

maior escala, através da criação de parques para a conversão de energia elétrica. Um bom exemplo da 

utilização da energia solar fotovoltaica vem das Águas do Algarve, S.A, que é detentora de várias 

instalações equipadas com unidades de produção de energia elétrica de carácter fotovoltaico, algumas 

delas localizadas no concelho. Também em Tunes já se encontra construído um parque de produção 

de energia solar, com a capacidade de 14 MW. 

                                                
1 Desenvolvido a partir de contatos entre a Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL) e o Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia e Inovação, IP (INETI). 
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Ainda no âmbito do aproveitamento da energia solar para a produção de eletricidade foi aprovado pelo 

governo a construção de uma central solar termoelétrica de concentração com 1 MW de potência em 

Odelouca1. Segundo a DGEG2 estão licenciadas duas centrais fotovoltaicas de 5 kVA, no local de 

Venda Nova. Para além do aproveitamento solar para a produção de eletricidade é, cada vez mais, 

visível o aproveitamento desta energia para águas quentes sanitárias sobretudo para uso doméstico. 

 

                                                
1 http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=9149 
2 Informação cedida no âmbito do acompanhamento ao PDM. 

Figura III.6.18 

Indicador do potencial de aproveitamento 
térmico da energia solar (Ipat) 

 
 

Figura III.6.19 

Indicador do potencial de aproveitamento 
fotovoltaico da energia solar (Ipaf) 

 

 
Fonte: PEREIRA (2000) 
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III.6.4.2. ENERGIA EÓLICA 

 

Desde os tempos mais antigos que o aproveitamento da energia do vento é uma realidade, 

nomeadamente para a moagem de cereais. No concelho encontram-se antigos moinhos de vento 

dispersos um pouco por todo o território, que atestam o seu potencial eólico, embora sem uso. 

Atualmente, a energia eólica no concelho é aproveitada para a produção de energia elétrica através do 

parque eólico localizado no Pico Alto, freguesia de S. Bartolomeu de Messines (vd. fig. III.6.15). 

Segundo a DGEG é constituído por 3 aerogeradores de 2150 kVA, 3 postos de transformação de 2100 

kVA e um de 25 kVA. 

 

À semelhança da avaliação do potencial do recurso solar no Algarve, foi desenvolvido um estudo que 

efetua o mapeamento do potencial eólico para os concelhos do Algarve (COSTA, 2006), estando os 

resultados obtidos demonstrados nas figuras III.6.21 e III.6.22.  

Figura III.6.20 

Média anual do valor diário da irradiação solar global, na orientação que maximiza a energia recolhida 
(latitude + 5º, Sul) 

 
Fonte: AGUIAR (2006) 
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Conforme se pode verificar, algumas áreas do concelho apresentam potencial para a exploração da 

energia do vento, são áreas de altitudes relativamente elevadas e cuja velocidade do vento já é 

Figura III.6.21 

Atlas de vento do concelho de Silves 
Figura III.6.22 

Atlas do fluxo de potência do vento de Silves 

  
Fonte: COSTA (2006)  

 

Figura III.6.23 
Recurso eólico offshore em Portugal 

 
Fonte: SIMÕES  (2007) 
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interessante e viável para exploração1. No entanto, e apesar do interesse deste estudo, os dados de 

base utilizados, nomeadamente a cartografia foi “pouco adequada aos objetivos” (COSTA, 2006), pelo 

que seria interessante desenvolver o estudo mais pormenorizado do potencial eólico de Silves. 

 

Segundo SIMÕES, 2007, para além da exploração onshore da energia eólica, a faixa marítima do 

concelho de Silves possui ainda potencial para a exploração desta FER em offshore (vd. fig. III.6.23). O 

eixo Portimão – Albufeira foi identificado enquanto local com potencial para exploração deste recurso, 

uma distância à costa de 5 km entre as batimétricas 10 a 20. 

 

 

III.6.4.3. BIOMASSA 

 

Entende-se por biomassa os subprodutos resultantes da atividade pecuária, agrícola e florestal, bem 

como a parte biodegradável dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e agroindustriais. Estes constituem 

matéria-prima para a produção de energia elétrica e térmica. “A biomassa pode ser usada diretamente 

como combustível, ou, através da sua biodegradação produzir um gás combustível, designado por 

biogás”. 

 

A utilização destas matérias-primas, sobretudo da proveniente da atividade pecuária, para além das 

mais-valias diretamente relacionadas com o facto de ser uma energia renovável apresenta também 

ganhos ambientais ao nível da redução da poluição dos solos e das águas (superficiais e 

subterrâneas). A informação constante neste capítulo assenta sobretudo no estudo desenvolvido pela 

AREAL, em parceria com o INETI, onde se pretendeu avaliar o potencial energético da Biomassa na 

região do Algarve (VIEIRA, 2006).  

 

No âmbito dos RSU, a conversão da biomassa em energia pode ser obtida através dos resíduos 

putrescíveis que detêm elevado potencial para produção de biogás por processos de digestão 

anaeróbia, e através de resíduos como papel, têxteis, plásticos e outros resíduos combustíveis  

suscetíveis de conversão energética por processos de combustão. O sistema de tratamento de RSU 

que abrange o concelho é o do Barlavento Algarvio, para o qual se apresenta a produção de energia 

                                                
1 Conforme se pode ler em http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheConceitos.asp?ID_conteudo=60&ID_area=3&ID_sub_area=6 
“Para a produção de energia elétrica em grande escala só locais com valores de velocidades média anuais superiores a 6 m/seg são 
interessantes, abaixo deste valor já não existe viabilidade para este tipo de aplicações”. 
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elétrica entre 2005 e 2009 (vd. gráfico III.6.13), verificando-se que nesse último ano a produção foi 

superior a 4 500 000 KWs, um valor muito significativo, tendo em conta os registos dos anos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também as lamas de esgotos das ETARs apresentam um elevado potencial energético quando 

sujeitas a processos de digestão anaeróbia com aproveitamento do biogás produzido, podendo ainda 

ser produzido fertilizante orgânico. No caso do aproveitamento para energia térmica, o biogás 

produzido é queimado sendo o calor gerado utilizado para o aquecimento do digestor, o que permite 

não só uma redução da emissão de gases com efeito de estufa, mas também o aumento da 

capacidade de carga da própria ETAR já que com maiores temperaturas aumenta a velocidade da 

digestão anaeróbia. Segundo VIEIRA (2006), a ETAR de Silves, que serve uma população na ordem 

dos 15 000 habitantes tem digestão anaeróbia das lamas, sendo o biogás utilizado para o aquecimento 

do digestor. O aproveitamento do biogás para produção de energia elétrica carece de equipamento de 

cogeração, apenas viável em ETARs de grande capacidade, o que não se verifica no concelho.  

 

A biomassa animal, ou seja os resíduos orgânicos constituídos pelo excreta de animais estabulados, 

pode ser tratada através de digestão anaeróbia produzindo, de igual modo, biogás. Este tipo de 

aproveitamento apresenta um potencial considerável na região do Algarve já que o potencial energético 

é de apreciável valor económico, trazendo reais benefícios para o ambiente, podendo o produto final do 

processo de digestão anaeróbia ser também utilizado como fertilizante orgânico. 

 

Na região e particularmente no concelho de Silves o potencial da biomassa animal deriva da existência 

de diversas suiniculturas, sendo mesmo um dos concelhos que possui maior número de efetivos 

suinícolas da região. Não obstante, a dimensão das explorações e o número de efetivos em cada uma 

Gráfico III.6.13 

Produção de Energia Elétrica no Aterro Sanitário do Barlavento 

 
Fonte: www.algar.pt 
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delas dificulta a construção de estações para tratamento e aproveitamento do excreta, pelo que a 

solução pode passar pela criação de um sistema centralizado que trate os efluentes provenientes de 

diversas suiniculturas sendo o biogás produzido utilizado para a produção de eletricidade. VIEIRA 

(2006) efetuou o cálculo do potencial energético das suiniculturas do concelho, tendo chegado a uma 

produção de energia elétrica que ronda os 735 000 kWh/ano, o equivalente a cerca de 73 500 €/ano. 

 

O potencial energético da biomassa florestal e agrícola foi de igual modo estudado no âmbito do 

ENERSUR, apresentando-se uma das duas abordagens utilizadas nesse estudo1. Nesta abordagem a 

avaliação do potencial florestal integrou o potencial agrícola, excluiu as áreas de RN2000 (devido às 

limitações à mobilização total ou parcial dos matos), e incluiu a biomassa resultante de áreas ardidas.  

Pela observação da fig. III.6.24 verifica-se que o concelho de Silves é um dos que apresenta o maior 

potencial de aproveitamento de biomassa vegetal, com cerca de 17 362 tep/ano.  

 

Outros resíduos com potencial aproveitamento energético são os resíduos produzidos pela atividade 

agroindustrial já que alguns detêm carga orgânica. No concelho de Silves, e apesar da atividade 

agroindustrial tem um peso relativamente baixo no contexto das atividades económicas, existem 

algumas situações cujos resíduos produzidos podem ter valorização energética. É o caso dos resíduos 

                                                
1 A abordagem baseia-se num SIG para a avaliação das áreas ocupadas com diferentes usos e para o levantamento do seu potencial 
energético dado que “permite considerar parcelas de reduzidas dimensões” (VIEIRA, 2006). 

Figura III.6.24 

Biomassa no Algarve sem Rede Natura 2000 (tep/ano) 

 
Fonte: VIEIRA (2006) 
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produzidos pela indústria de produção de sumos de laranja, de processamento da alfarroba, ou de 

produção de aguardente, nomeadamente da aguardente de medronho. Ainda que as dimensões das 

empresas ou pelo carácter sazonal de algumas atividades possa não justificar o investimento em 

ETARs, os resíduos poderiam ser tratados e valorizados em instalações coletivas em conjuntamente 

com outros tipo de efluentes com matéria orgânica, ou mesmo serem tratados nos sistemas de 

tratamento de águas residuais domésticas.  

 

No âmbito dos resíduos da indústria agroalimentar e considerando resíduos provenientes da produção 

de azeite, vinho e amêndoa, VIEIRA (2006) estima1 para o Algarve um potencial energético na ordem 

das 1551 tep. No caso dos resíduos provenientes da industria transformadora da madeira, e dado que 

a maioria dos resíduos gerados são reaproveitados como matéria-prima para outras industria, 

agricultura ou aquecimento, estima-se um potencial energético2 que ronda as 1018 tep/ano. 

 

 

III.6.4.4. ENERGIA HÍDRICA 

 

O potencial de aproveitamento de energia hídrica na região é baixo uma vez que a pluviosidade é 

reduzida e a morfologia da região não permite o desenvolvimento de grandes albufeiras para a 

produção de eletricidade. Deste modo as barragens existentes na região servem maioritariamente para 

abastecimento de água e rega, exceção feita à Central Hidroelétrica de Silves e à Central Hidroelétrica 

da Bravura, associadas ao perímetro de rega de Silves, Lagoa e Portimão, e Alvor, respetivamente. 

 

A central Hidroelétrica de Silves está inserida “no início do canal condutor geral, ligando diretamente à 

conduta da tomada de água da albufeira, de modo a aproveitar a sua carga” (PROT Algarve), 

produzindo num ano de caraterísticas médias cerca de 1.35 GWh/ano. 

 

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia3 estão ainda licenciadas duas centrais micro-hídricas 

da empresa Águas do Algarve, S.A., uma de 350 kVA na Estação de Tratamento de Águas de 

Alcantarilha e outra de 44 kVA, no reservatório de Vale de Lousas. 

 

                                                
1 Considerando uma eficiência de conversão de 70%. 
2 Considerando para poder calorífico inferior um valor médio de 3500kcal/kg e um rendimento energético de 70%. 
3 Informação dada no âmbito do acompanhamento ao PDM. 
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III.6.4.5. OUTRAS FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Em Portugal, a diferença de nível entre a preia-mar e a baixa-mar não é suficiente para o 

aproveitamento da energia das marés pelo que apenas a energia das ondas pode ser equacionada. No 

entanto a falta de estudos técnicos não permite caracterizar o potencial energético das ondas na 

região, apenas se regista a existência de um potencial de energia renovável que deve ser estudado. 

 

No entanto, a posição geográfica do Algarve, que dita a proximidade ao mar numa extensa linha de 

costa, pode-se traduzir num potencial para exploração da energia dos oceanos. Das diversas formas 

de aproveitar esta energia (ondas, marés, gradiente térmico dos oceanos ou gradientes de salinidade) 

apenas as duas primeiras podem, atualmente, ser efetivamente aproveitadas. 

 

Também a utilização dos biocombustíveis (outra forma de aproveitamento da biomassa) poderia ser 

equacionada sobretudo para a realização de tarefas de mobilidade. A utilização deste recurso 

energético traduz-se em ganhos económicos (redução da fatura energética, promoção de atividades 

capazes de geração local de riqueza, redução dos custos associados ao tratamento de efluentes), 

sociais (criação de emprego, fixação da população e combate à desertificação), estratégicos 

(diminuição da dependência energética e promoção dos recursos energéticos endógenos) e 

ambientais (através da redução de emissão de gases com efeito de estufa). 

 

Mesmo não equacionando a matéria-prima proveniente de espécies para fins alimentícios (e.g. 

beterraba, trigo, milho ou girassol - que implica disponibilidade de terrenos agrícolas e elevada 

produtividade), a valorização energética de óleos alimentares usados (OAU), provenientes de 

recolha seletiva, poderá ter um potencial interessante, já que constitui matéria-prima barata e 

facilmente transformada em biocombustível (a usar em transportes públicos ou veículos da autarquia1).  

 

Salienta-se ainda o potencial geotérmico de baixa entalpia (fluido com temperatura inferior a 150ºC) 

que poderá existir e ser aproveitado, nomeadamente pela “utilização direta do calor (…) para 

aquecimentos domésticos, industriais e agrícolas (como estufas)” (Instituto Geológico e Mineiro, IGM, 

1998). No concelho de Silves, e dada a inexistência de termalismo conhecido, o potencial geotérmico 

                                                
1 De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente não existe no concelho nenhum ponto de recolha de óleos alimentares usados, pelo 
que seria interessante equacionar a instalação de “oleões”. A localização poderá passar numa fase inicial pelas escolas do concelho, no 
sentido de sensibilizar crianças e seus pais para a importância da recolha, bem como nos restaurantes, os maiores “produtores”. 
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pode residir nos aquíferos localizados na Orla Mesocenozóica Meridional1 definida pelo IGM (1998) 

enquanto área com potencialidades geotérmicas (vd. fig. III.6.25). Segundo IGM (1998), “o tipo de 

utilização da energia contida nos fluidos geotérmicos depende do caudal disponível, da temperatura e 

da qualidade da água (especialmente da salinidade, dado que águas com salinidades elevadas 

impossibilitam o uso direto nas instalações de aproveitamento geotérmico devido ao efeito corrosivo)”. 

 

A referência à energia geotérmica de baixa entalpia implica “menor potencial energético, pelo que 

embora os projetos geotérmicos se revistam de inegável interesse local, o seu impacte nacional pode 

ser marginal” (LOURENÇO E CRUZ, s/d b), devendo no entanto, ser considerada (vd. fig. III.6.25)  

 

 

 

                                                
1 Segundo CARVALHO (2004), as sondagens petrolíferas têm dado informações sobre a distribuição dos gradientes geotérmicos 
existentes nas Orlas Sedimentares Portuguesas, para as quais se pode afirmar que à profundidade de 1500 m as temperaturas rondam 
os 50 °C, correspondendo a gradientes geotérmicos de cerca de 2,1ºC/100m.  

Figura III.6.25 

Áreas com potencialidades geotérmicas e gradiente 
geotérmico médio em Portugal 

 
Fonte: Instituto Geológico e Mineiro (1998) 
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III.6.4.6. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

A potenciação da utilização de FER no concelho é elevada sobretudo na energia solar e da biomassa, 

contudo, a utilização de outras fontes renováveis, ainda que a pequena escala, pode traduzir-se em 

ganhos ambientais e económicos significativos. Na caracterização dos recursos energéticos 

sobressaíram alguns fatores que importa valorizar e outros que importa reverter, são eles: 

FATORES A 
VALORIZAR 

Elevado potencial de aproveitamento dos recursos energéticos existentes de uma forma geral; 
Elevado potencial sobretudo para o aproveitamento da energia solar e da biomassa; 

Potencial para exploração de outras fontes de energia renovável de carácter inovador; 

Existência de infraestruturas e equipamentos de aproveitamento das energias renováveis; 

Existência da Carta Energética Municipal que informa o município das principais medidas a adotar 
visando a eficiência e a redução da fatura energética; 

FATORES A 
REVERTER 

Um relativamente reduzido conhecimento acerca do real potencial energético concelhio; 

Ausência de equipamento de recolha de OAU. 

 

A Estratégia Nacional para a Energia define as grandes linhas de orientação política e medidas de 

maior relevância para a área da energia, assentando em cinco eixos: 

1. Agenda para a Competitividade, crescimento e independência energética e financeira 

2. Aposta nas energias renováveis 

3. Promoção da eficiência energética 

4. Garantia de segurança de abastecimento energético 

5. Promoção da sustentabilidade da estratégia 

 

Considerando o disposto propõem-se as seguintes orientações estratégicas: 

Assumir o aproveitamento máximo das energias renováveis vetor de desenvolvimento do concelho; 

Desenvolver um estudo de avaliação do potencial energético renovável à escala local; 

Desenvolver ações de sensibilização para a utilização de energias renováveis pelos munícipes; 

Desenvolver ações de sensibilização para a eficiência energética; 

Promover a produção de energia elétrica, sobretudo a solar; 

Criar uma rede de recolha e transformação de OAU e privilegiar a sua utilização nos transportes da autarquia. 

 

 

III.6.5. A FLORESTA E OS SEUS RECURSOS 

 

A Lei Bases da Política Florestal1 (LBPF), no art.º 8.º, assume que compete ao Estado a dinamização 

da constituição de explorações florestais com dimensão que possibilite ganhos de eficiência. Desta Lei 

                                                
1 L 33/96, de 17 de agosto, na sua redacção atual. 
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decorrem a criação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)1 e o regime jurídico dos planos de 

ordenamento, gestão e de intervenção de âmbito florestal, que define como planos de âmbito florestal2:  

 

1. Os PROF que constituem ”um instrumento de política sectorial de âmbito nacional, (…) que definem 

para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas 

específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a 

promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços”.3  

2. Os PGF que são “o instrumento de administração de espaços florestais que, de acordo com as 

orientações definidas no PROF, determina, no espaço e no tempo, as intervenções de natureza cultural 

e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos bens e serviços por eles 

proporcionados e tendo em conta as atividades e os usos dos espaços envolventes”.4  

3. Os PEIF que são instrumentos de resposta a constrangimentos específicos da gestão florestal. 

Correspondem a um nível de planeamento operacional, podendo incidir sobre territórios com 

significativo risco de incêndio florestal, no controlo de pragas e doenças florestais, no controlo ou 

erradicação de espécies invasoras, na recuperação de áreas percorridas por incêndios, entre outras.5  

 

Também o Plano Nacional de Defesa de Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) e os respetivos planos ao 

nível local constituem figuras de planeamento florestal, objetivando especificamente a prevenção e 

proteção da floresta contra incêndios ou a Estratégia Nacional para as Florestas6 (ENF) que consiste 

num constitui um elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e privados para o 

desenvolvimento do setor florestal.  

 

Verifica-se assim, que para o sector florestal, o sistema de planeamento é genericamente estabelecido 

pela Lei de Bases da Política Florestal e integra os Programas Regionais de Ordenamento Florestal, 

integrados por sua vez, no sistema de planeamento nacional e nos instrumentos de política sectorial.  

No âmbito da revisão de um PDM importa atentar às disposições constantes no PROF Algarve no 

sentido de informar o ordenamento e definir objetivos e medidas de concretização do estabelecido. 

 

                                                
1 Cujo regime é dado pelo DL 127/2005, de 5 de agosto, na sua atual redação. 
2 Cujo regime jurídico é dado pelo DL 16/2009, de 14 de janeiro. 
3 n.º1 do art.º1 da Portaria n.º53/2019. 
4 Alinea u) do art.º 3 da Portaria n.º53/2019. 
5 art.º 16 do DL 16/2009. 
6 Publicada pela RCM 114/2006, de 15 de Setembro e respectiva actualização da RCM n.º6-B/2015. 
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III.6.5.1. A FLORESTA EM SILVES E OS SEUS RECURSOS 

 

Cerca 77% do território concelhio apresenta caraterísticas florestais12. As diferentes particularidades do 

concelho, sobretudo as litológicas e morfológicas, traduzem-se em espaços florestais de caraterísticas 

distintas no norte e no sul do concelho. O norte do concelho, nos terrenos do maciço antigo, carateriza-

se pela presença de extensos sobreirais, intercalados com matos de elevada densidade, onde 

dominam a esteva, a urze e o medronheiro e áreas florestais de eucalipto e pinheiro. Já o sul, onde a 

predominância da floresta é menor, carateriza-se por usos florestais associados a matagais, menos 

densos que a norte e com vegetação mediterrânea típica de solos calcários, verificando-se a presença 

de matos tipo garrigue. A diversidade da floresta concelhia traduz-se na ocorrência de inúmeros 

recursos florestais que podem e devem ser explorados e geridos de forma sustentável, trazendo mais-

valias à economia, ao ambiente e à sociedade.  

 

A sua valorização passa pela consideração dos produtos tradicionais da floresta, como a madeira, a 

cortiça ou a resina, mas também pelo aproveitamento de outros produtos não-lenhosos resultantes da 

atividade florestal como frutos, cogumelos, ervas aromáticas, entre outros. A rentabilidade dos espaços 

florestais passa ainda pela exploração de complementaridades entre diversas atividades como a 

pastorícia, cinegética, apicultura, pesca e atividades de recreio e lazer. 

 

É nesta complementaridade de usos (diretos) da floresta que nasce o seu potencial competitivo e 

socioeconómico, garantindo ainda o cumprimento dos benefícios ambientais (usos indiretos) 

nomeadamente no que diz respeito à regulação do regime hídrico, proteção do solos e da diversidade 

biológica, sumidouro de CO2 e benefícios na qualidade de vida em geral das populações. Esta 

complementaridade contribui ainda para a diversificação do mosaico paisagístico traduzindo-se numa 

maior atratividade destes espaços. 

 

O Código Florestal prevê, no quadro de valorização dos recursos florestais, um conjunto de 

instrumentos para a sua valorização que passam por: 

                                                
1 Foram consideradas como usos florestais as classes Eucalipto, Floresta Misto, Mato, Mato Barrocal, Medronheiro, Pinheiro, Vegetação 
Ripícola, Espaços Sem Ocupação Específica e Sobreiro (vd. Cap.V.1.). 
2 Os usos florestais e a forma como estes se distribuem pelo território concelhio são analisados no cap. V.1., os contributos da floresta 
para a economia concelhia são abordados no cap. IV.2., analisando-se no presente subcapítulo os recursos proporcionados pela floresta.  
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a) Disposições aplicáveis à agricultura, silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores; 

b) Medidas relativas ao pinheiro manso e colheita de pinha; 

c) Regras de aproveitamento dos recursos resineiros, de recursos micológicos, de recursos melíferos e 

apícolas, de plantas aromáticas, medicinais e condimentares; 

d) Normas de proteção do azevinho espontâneo1; 

e) Disposições aplicáveis às atividades de recreio e lazer nos espaços florestais. 

 

Neste sentido, procede-se de seguida, à caracterização dos principais recursos florestais existentes no 

concelho, bem como das atividades complementares passíveis de ser enquadradas na floresta 

concelhia numa ótica de multifuncionalidade, destacando-se o sobreiro, como uma das espécie chave 

dos recursos florestais, pela forte componente de produção que tem associada a um bem de elevado 

valor económico – a cortiça, permitindo o aproveitamento de outros produtos próprios da dinâmica do 

seu ecossistema, sem que este se degrade (cogumelos e ervas aromáticas), possibilitando ainda a 

conjugação de atividades que no seu conjunto podem contribuir para o aumento da rentabilidade deste 

espaço florestal, sem que as suas funções ambientais (habitat de inúmeras espécies, regulação do 

regime hídrico, sumidouro de CO2, proteção contra a erosão dos solos, etc.) sejam comprometidas. 

 

1. Produtos lenhosos 

A exploração dos produtos lenhosos está associada a espécies como o eucalipto, pinheiro, sobreiro e 

azinheira, cujo aproveitamento da madeira está associado a utilizações diversas, que vão desde o 

aproveitamento direto para lenha ou como matéria-prima para a indústria transformadora.  

 

A produção de material lenhoso, segundo FABIÃO (1987) assenta fundamentalmente em duas 

espécies - o pinheiro-bravo e o eucalipto, sendo que, no caso do pinheiro, grande parte da produção se 

destina à carpintaria e serração, servindo o restante para abastecer outras indústrias florestais como a 

celulose e aglomerados de partículas e fibras. No caso do eucalipto a sua produção destina-se 

praticamente na totalidade à indústria da celulose. 

 

No concelho de Silves as áreas ocupadas por estas duas espécies são relativamente diminutas, pelo 

que o maior potencial dos recursos lenhosos reside no aproveitamento dos resíduos provenientes das 

operações silvícolas, ou seja, operações de remoção de árvores ou arbustos e, principalmente de 

                                                
1 Não aplicáveis em território concelhio. 
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matos, sobretudo de esteva. Apesar do valor económico destes ser incomparavelmente menor, a 

verdade é que a produção florestal por excelência no concelho é a cortiça, pelo que a introdução 

destes resíduos pode constituir uma mais-valia económica, aliviando os custos de exploração. O 

aproveitamento destes produtos pode passar pelo seu uso enquanto combustível, como 

aproveitamento para produção artesanal (pequenas esculturas em madeira, cestaria, etc.) ou ainda, no 

caso da madeira do sobreiro e da azinheira, enquanto carvão vegetal de elevada qualidade. 

 

2. Cortiça e outras cascas 

Explorada desde há muito, a cortiça1 é um recurso natural renovável e reciclável cuja exploração tem a 

particularidade de não eliminar a árvore traduzindo-se num ciclo de vida mais longo, em oposição a 

espécies como o pinheiro ou o eucalipto cujo aproveitamento determina o corte. Por este facto, a sua 

exploração é, em todo o sector florestal, aquela que melhores condições reúne no que à 

sustentabilidade ecológica diz respeito, uma vez que é possível extrair a cortiça da árvore sem que esta 

deixe de cumprir as suas funções ambientais. Para além destas, a exploração de cortiça permite a 

criação/manutenção de emprego em zonas rurais, constituindo ainda um recurso económico de 

elevado valor e de grande importância na economia portuguesa, regional e concelhia. 

 

Constitui uma importante matéria-prima que alimenta a indústria transformadora cujo produto final mais 

conhecido é a rolha, sendo no entanto bastante utilizada na construção civil para revestimentos, como 

isolante, na cosmética, na indústria farmacêutica, na ajuda ao combate a derrames petrolíferos, 

purificação da água, vestuário, construção naval, aeronáutica e aeroespacial e cogeração de energia. 

Ainda que o seu aproveitamento remonte ao passado e a exploração seja feita de forma tradicional, 

atualmente a fileira da cortiça está também associada a tecnologias de ponta, que permitirão a 

manutenção da competitividade do sector, o alargamento do potencial de utilizações e ainda a 

otimização da matéria-prima.  

 

A uma escala de aproveitamento e rentabilidade incomparavelmente menor, a casca de pinheiro-

manso pode ser considerada mais um auxílio económico à exploração florestal e pode ser utilizada sob 

o solo de jardins e parques infantis, ou em jardins públicos e canteiros com a finalidade de diminuir a 

evaporação e a instalação de espécies vegetais invasoras. 

                                                
1 A cortiça é por definição “um tecido biológico que constitui o revestimento do tronco, ramos e raízes do sobreiro, desempenhando 
funções de protecção” da árvore (SILVA, et al. 2007a). 
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3. Resina 

O pinheiro-bravo é a espécie florestal de excelência no aproveitamento de resina. O valor comercial da 

resina é relativamente baixo, sendo a sua exploração encarada como complementar à da madeira. 

Segundo SILVA, et al. (2007b) as utilizações da resina são múltiplas, incluindo o fabrico de colas para 

papel, sabões, tintas e vernizes, plastificantes, etc. Também a resina do pinheiro-manso pode ser 

aproveitada sobretudo na indústria da perfumaria. 

 

A esteva, que é um arbusto lenhoso e apresenta grande expressão no concelho, representa um 

recurso com potencial de aproveitamento já que a sua resina detém, elevado valor comercial sobretudo 

para a indústria química, podendo ser de igual modo utilizada na indústria cosmética. 

 

4. Frutos florestais e ervas aromáticas 

No Algarve, e no concelho de Silves em particular, a exploração de frutos e sementes de origem 

florestal faz-se essencialmente através do aproveitamento do fruto do medronheiro, do pinheiro-manso 

e do sobreiro e azinheira1.  

 

O medronho é utilizado essencialmente na produção de aguardente de medronho, produto regional 

cujo fabrico deve ser certificado. Os povoamentos puros de medronho são escassos (vd. Cap. V.1.), 

sendo mais comum a espécie ocorrer enquanto etapa de substituição da floresta de sobro. As suas 

ramagens também podem ser utilizadas para o fabrico de produtos artesanais, como arranjos florais. A 

semente do pinheiro-manso, o pinhão, é bastante apreciada para consumo humano e apresenta 

elevado valor comercial, constituindo a principal fonte de rendimento associada a esta espécie. A 

bolota da azinheira e a lande do sobreiro constituem “um importantíssimo recurso alimentar para as 

espécies bravias e domésticas” (SILVA, et. al., 2007a), apresentando por isso elevada importância 

também para a conservação da natureza e manutenção da atividade cinegética. Para além do 

aproveitamento para consumo animal, são também utilizadas para a instalação de novos sobreiros. 

Também os cogumelos silvestres podem contribuir como complemento aos rendimentos da 

exploração (sustentável) da floresta2. São um recurso com procura sobretudo nos mercados externos 

                                                
1 O aproveitamento da alfarroba surge com caraterísticas associadas à atividade agrícola pelo que não foi considerado na análise. 
2 Os cogumelos têm funções ambientais essenciais à manutenção da floresta, como a reciclagem de matéria orgânica, a eliminação de 
algumas espécies vegetais menos saudáveis e/ou o favorecimento à fixação de espécies em condições ecossistémicas menos favoráveis 
através de relações de simbiose. 
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onde algumas espécies podem atingir valores consideráveis e a sua exploração pode gerar bolsas de 

emprego em locais mais desfavorecidos. Pertencem ao reino Fungi, constituem o “fruto” do fungo e a 

sua principal atratividade e potencialidade enquanto recurso reside no facto de que “um único indivíduo 

pode produzir várias frutificações mantendo-se no mesmo local durante muitos anos” (SILVA, et. al., 

2007c). A diversidade de locais onde se desenvolvem proporciona disponibilidade e variedade ao longo 

do ano, desde que colhidos sem destruição do micélio1 nas árvores ou cobrindo o local de corte com 

folhas ou solo (SILVA et al. 2007c), o que permite grande controlo na recolha do fruto. 

 

Para além dos frutos florestais, a flora que se desenvolve no sub-coberto florestal pode ser explorada 

enquanto recurso e de interesse medicinal, condimentar e/ou aromático como é o caso do alecrim, 

do orégão, do louro, do poejo, da salva, do tomilho, entre outras. Para além de matéria-prima para 

algumas indústrias, estes produtos florestais podem ser comercializados de forma mais artesanal 

através de chás, sacos de cheiro, azeites, óleos essenciais, licores, etc. De referir ainda os espargos 

bravos, muito abundantes no concelho e com potencial rentabilidade económica (vd. Cap. III.6.1.). 

 

 

III.6.5.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Para além da exploração direta dos recursos florestais, existem atividades que quando associadas à 

exploração florestal trazem mais-valias económicas, sociais e ambientais e conduzem ao conceito de 

usos múltiplos permitindo a otimização da diversidade dos bens e serviços produzidos, nomeadamente 

a silvopastorícia, a atividade cinegética, a apicultura, a pesca e atividades de recreio e lazer. 

 

 

1. SILVOPASTORÍCIA 

A pastorícia é uma atividade que pode trazer benefícios múltiplos, gerando emprego, ajudando a fixar 

populações e trazendo benefícios económicos associados sobretudo à exploração de carne para 

consumo humano e produção de queijo. Ambientalmente, e desde que respeitada a capacidade de 

carga dos ecossistemas, esta atividade representa uma fonte de nutrientes para o solo, permite o 

controlo da instalação de espécies infestantes e reduz a carga combustível ao nível do solo, reduzindo 

assim o risco de incêndio. A pastorícia tende a ocupar “solos pouco produtivos e marginais, e áreas 

                                                
1 O micélio constitui a parte vegetativa de um fungo, garantindo a manutenção desse indivíduo num determinado local. 
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agrícolas abandonadas devido às baixas produções conseguidas (…). A actividade pecuária assenta 

em pastagens naturais ou instaladas, sob coberto essencialmente de montado, sobreiral ou azinhal, e 

dos estratos arbustivos forrageiros e arbóreos” (PROT ALGARVE), não tendo lugar nas áreas florestais 

propriamente ditas (SILVA et al., 2007a). 

 

Salienta-se a existência da raça caprina algarvia, ainda que ocorra predominantemente no sector Este 

da região, a sua área de ocorrência estende-se um pouco por todo o Algarve e que deveria ser 

promovida e inserida nos circuitos de certificação. É um animal de aptidão mista (leite e carne) sendo 

atualmente sobretudo explorado para a produção de leite. Importa, no entanto, controlar o número de 

efetivos uma vez que “a existência de elevados encabeçamentos de gado, sobretudo bovino e suíno, 

conduzem a uma depreciação das condições para a generalidade das espécies cinegéticas 

sedentárias” (SILVA, et. al., 2007a), podendo ainda contribuir negativamente para o incremento de 

poluição das águas e dos solos.  

 

Em 2002, Silves era dos concelhos algarvios com maior encabeçamento de ovinos, posicionando-se 

ainda no grupo dos concelhos algarvios com o maior número de efetivos de gado bovino, sendo que 

esta atividade possui ainda hoje alguma expressão, mas apresenta sobretudo um cariz de subsistência. 

 

2. ATIVIDADE CINEGÉTICA 

Em Portugal, a atividade cinegética encontra-se enquadrada, sem prejuízo de outros diplomas, pela Lei 

173/99 de 21 de setembro1 (Lei de Bases Gerais da Caça – LBGC), e pelo DL 202/2004, de 18 de 

agosto2. A LBGC define, no n.º1 do art.º 14.º, zonas de caça: 

 

a. de interesse nacional – a constituir em áreas que, dadas as suas caraterísticas físicas e biológicas 

permitam a formação de núcleos de potencialidades cinegéticas a preservar ou em áreas que, por motivos de 

segurança, justifiquem ser o Estado o único responsável pela sua administração; 

b. de interesse municipal – a constituir para proporcionar o exercício organizado da caça a um número 

maximizado de caçadores em condições especialmente acessíveis; 

c. de interesse turístico - a constituir de forma a privilegiar o aproveitamento económico dos recursos 

cinegéticos, garantindo a prestação dos serviços turísticos adequados; 

                                                
1 Que estabelece as bases da gestão sustentada dos recursos cinegéticos, na qual se incluem a sua conservação e fomento, bem como 
os princípios reguladores da atividade cinegética e da administração da caça. 
2 Alterado e republicado pelo DL 201/2005, de 24 de novembro, que estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração 
os recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética. 
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 Criação de descontinuidades na vegetação; 

 A suplementação de alimento e água para a fauna; 

 Criação de pontos de água; 

 Beneficiação de caminhos rurais; 

 Instalação de culturas específicas para a fauna; 

 Vigilância, etc. 

d. de interesse associativo – a constituir por forma a privilegiar o incremento e manutenção do 

associativismo dos caçadores, conferindo-lhes, assim, a possibilidade de exercerem a gestão cinegética. 

 

A nível ecológico, as zonas de caça bem geridas apresentam maior biodiversidade, espécies com 

maior valor conservacionista e apresentam menor suscetibilidade aos incêndios florestais (SILVA, et 

al., 2007a). Segundo o autor, a maioria das ações de gestão florestal e dos habitats empreendidas por 

gestores e concessionários das zonas de caça estão associadas a: 

 

 

 

 

 

 

 

O DL 202/2004, na sua atual redação, divide o país para efeitos de organização e administração da 

atividade cinegética em cinco regiões, sendo o Algarve uma delas. A atividade cinegética é uma 

atividade estratégica de excelência para o desenvolvimento rural da região1. A caça pode assim ser um 

instrumento de combate ao despovoamento das áreas rurais mais desfavorecidas sendo, de entre as 

atividades complementares à exploração florestal, a que maiores contributos pode trazer ao 

desenvolvimento socioeconómico, à gestão e conservação da natureza. 

 

                                                
1 Desde que ordenada, é uma atividade que pode contribuir para a conservação da natureza e para a gestão florestal, gera emprego, 
contribui para a fixação da população, constituindo ainda um segmento turístico muito específico, com grande potencial de crescimento. 
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Na figura III.6.26 verifica-se a distribuição espacial das zonas de caça no concelho sendo evidente a 

elevada área concelhia ocupada por zonas de caça (83,2%) (vd. quadro III.6.15) bem como a 

predominância de zonas de caça associativa no Norte e municipal no Sul. As primeiras, ocupam cerca 

de 279 km2 e as segundas 244 km2. As zonas de caça turística apresentam uma menor expressão 

territorial, concentrando-se sobretudo no sector Oeste da zona de serra. 

 

 

 

Verifica-se a clara vocação cinegética no concelho, que juntamente com o apresentado no Cap. 

III.6.1., – riqueza faunística com interesse cinegético existente, atestam o elevado potencial existente. 

 

FiguraIII.6.26 

Zonas de caça no concelho por tipologia 

 
Fonte: Zonas de Caça (DGRF, 2017); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Quadro III.6.15 

Área ocupada por zonas de caça  

Unidade Territorial  
Área ocupada 
pelas zonas de 

caça (Km2) 

% de área ocupadas por 
zonas de caça por 

freguesia 

Concelho 565,5 83,2 
 

Fonte: Zonas de Caça (DGRF, 2017); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2018) 

 

Tipo de 
 Reserva 

% Área  
Total 

Associativa 43,2 244,1 

Municipal 49,4 279,4 

Turística 7,4 42,1 

TOTAL 100 565,6 
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3. APICULTURA 

A atividade apícola reveste-se de interesse enquanto recurso florestal sobretudo porque permite a 

obtenção de rendimentos ao longo do ano. Esta possibilidade é motivada pela diversidade florística do 

concelho que oferece diversas e sucessivas florações possibilitando ao apicultor a transumância de 

curta distância das colmeias e, desta forma, a multiplicação do rendimento. 

 

É uma atividade com distribuição espacial alargada no concelho, desde a serra até ao litoral, sendo que 

as freguesias do Norte se encontram abrangidas pela área geográfica da Denominação de Origem 

Protegida do Mel da Serra de Monchique1. Os múltiplos usos do solo do concelho permitem a produção 

de mel associada a espécies como, e.g., rosmaninho, urze, esteva, laranjeira, alfarrobeira, sobreiro, 

medronheiro, eucalipto. Para além do mel, outros produtos podem ser aproveitados como a cera, a 

própolis, a geleia real, o pólen e o veneno da abelha. Estes produtos detêm propriedades medicinais e 

terapêuticas, facto pelo qual são procurados pelas indústrias farmacêutica, cosmética ou alimentar. 

 

4. PESCA EM ÁGUAS INTERIORES 

Ao encerrar nos seus limites administrativos 3 albufeiras de grande dimensão, o concelho de Silves 

possui, no contexto da região, um potencial enorme no que à pesca em águas interiores diz respeito. 

Esta é uma atividade cuja procura tem vindo a aumentar e, apesar de não proporcionar diretamente 

rentabilidade, aumenta o número de visitantes podendo assim dinamizar a economia local.  

 

As principais espécies aquícolas foram caracterizadas no Cap. III.6.1., pelo que aqui apenas se refere o 

potencial associado à pesca em águas interiores num quadro de uso múltiplo da floresta. Não 

estrangulando os potenciais do plano de água das albufeiras do Funcho, Arade e Odelouca os POAAP 

eficazes permitem e até privilegiam a pesca desportiva desde que salvaguardadas as condições 

estabelecidas em sede de regulamento. 

 

5. ATIVIDADES DE RECREIO E LAZER 

Podendo também estar associadas à pesca em águas interiores ou à caça, as atividades de recreio e 

lazer em espaço florestal assumem um significado mais amplo associado a noções de saúde, bem-

estar e qualidade de vida, consideradas muitas vezes como a função social da floresta. A emergência 

de novos estilos de vida, que dão cada vez mais valor ao ar livre, ao contacto com a natureza e à 

                                                
1 http://www.cgalgarve.com/produtos/mel.htm 
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prática de atividade física, traduz-se numa nova oportunidade de aproveitamento da floresta. Esta 

oportunidade é especialmente valiosa para territórios mais interiorizados contribuindo assim para 

reduzir a assimetria litoral/interior. 

 

“O planeamento florestal deve hoje em dia incluir as preferências do turismo pelas áreas rurais” 

(RIBEIRO, et al., s/d), não esquecendo também as relações entre a floresta e o sistema urbano de 

forma a explorar e potenciar as suas relações de vizinhança. Um espaço florestal ordenado permite o 

desenvolvimento de atividades múltiplas como picnics, passeios (a pé, a cavalo, bicicleta), fotografia, 

desportos náuticos, todo-o-terreno1, etc. com reduzido conflito entre áreas com funções díspares. 

Importa pois atentar às relações funcionais entre o espaço florestal definindo claramente percursos 

acessíveis (caminhos, estradas, cursos de água), áreas interditas, acessos, bolsas de estacionamento 

e outras infraestruturas que suportem turistas e visitantes do espaço florestal.  

 

 

III.6.5.3. PRINCIPAIS PROBLEMAS FLORESTAIS 

 

A floresta é uma realidade que encerra em si inúmeros fatores que estrangulam ou comprometem o 

seu eficaz desenvolvimento. Estes fatores são de ordem múltipla, desde questões ambientais, como 

solos pobres e erodidos, a questões de ordem estrutural, como o regime fundiário. 

 

A degradação da floresta concelhia é visível pelas grandes áreas ardidas, pela ausência da vegetação, 

aumento da erosão e o aparecimento de sucessões ecológicas degradativas, com substituição, no 

mesmo biótopo, da vegetação precedente ou o aparecimento de espécies florestais espontâneas como 

as espécies invasoras lenhosas demonstrativas do estado débil da floresta concelhia. 

 

Os incêndios florestais constituem talvez um dos fenómenos mais devastadores e condicionadores do 

desenvolvimento florestal uma vez que destroem a floresta atual e podem comprometer o 

desenvolvimento da floresta futura. Pela sua importância no contexto de um PDM serão abordados 

num capítulo dedicado exclusivamente à temática, o mesmo acontecendo no que à erosão diz respeito 

(vd. Cap. III.2. e III.7). 

                                                
1 As atividades todo-o-terreno podem ser especialmente danosas quando praticadas em áreas ou épocas sensíveis. Importa pois, 
acautelar estas relações salvaguardando os interesses ambientais, sociais e económicos. 
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Para além das questões mencionadas, um dos principais problemas da floresta concelhia prende-se 

com fenómenos de desertificação que se têm vindo a acentuar continuadamente. A RCM nº 69/99, de 9 

de julho1, determina a responsabilidade nacional na promoção do combate à desertificação e de 

medidas que mitiguem os efeitos da seca. Todos os concelhos do Algarve apresentam uma 

suscetibilidade à desertificação moderada ou alta sendo que o concelho de Silves revela cerca de 60% 

de área suscetível à desertificação, apresentando classes não suscetíveis na parte mais setentrional do 

concelho e áreas de muito elevada suscetibilidade (vd. fig. III.6.27). 

 

Para esta situação têm contribuído, entre outros, fenómenos de pressão urbanística, sobretudo no 

setor Sul do concelho, práticas agrícolas e florestais inadequadas, progressivo abandono das áreas 

rurais, etc. O estado atual do ordenamento da floresta concelhia está necessariamente associado à 

estrutura fundiária, e à tomada de opções menos corretas ao longo dos tempos ou à sua ausência 

(absentismo), das quais a campanha de trigo, as plantações de extensas manchas de eucaliptos e o 

                                                
1 Aprova o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD). 

Figura III.6.27 

Carta de Suscetibilidade à Desertificação 

 
Fonte: PANCD 2003 
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abandono florestal são exemplos. É frequente verificar a inadaptação de usos e funções florestais às 

condições edafo-climáticas onde se inserem, trazendo graves consequências a nível da perda de solo.  

 

O estado sanitário animal e vegetal constituem fatores limitantes ao desenvolvimento florestal, uma 

vez que ameaçam a produtividade e podem conduzir à mortalidade das espécies trazendo 

consequências negativas aos níveis ambiental e socioeconómico. São reconhecidos alguns problemas 

sanitários na maioria das espécies florestais ocorrentes, folhosas ou resinosas, sendo especialmente 

preocupante, pela sua importância ecológica, socioeconómica e expressão territorial, o estado atual do 

sobreiro. Os problemas de sanidade animal podem ser estranguladores de atividades como a 

pastorícia ou a caça e para a conservação da natureza, onde no caso do concelho se reveste de 

especial importância o controlo sanitário do coelho-bravo, essencial à reintrodução do lince-ibérico no 

seu habitat natural. A hibridação de espécies e consequente enfraquecimento genético é também uma 

questão que carece de acompanhamento. 

 

Para além da adoção de boas práticas no combate aos problemas sanitários dos animais e plantas 

importa, sobretudo, reforçar o investimento em atividades I&D associadas à floresta, no sentido de 

debelar ou minimizar efetivamente os problemas existentes. É portanto essencial introduzir no setor 

florestal o ciclo investigação/experimentação/demonstração e fazer chegar os resultados aos 

proprietários florestais para que possam fazer uso dos conhecimentos adquiridos. Neste contexto são 

essenciais as matas nacionais como “unidades de demonstração”. 

 

Conhecidas as potencialidades e os principais problemas associados à floresta concelhia, procede-se 

de seguida à caraterização do ordenamento florestal concelhio, nomeadamente através da 

caraterização das sub-regiões homogéneas definidas no PROF Algarve e das ZIF concelhias. 

 

 

III.6.5.4. O ORDENAMENTO FLORESTAL EM SILVES 

 

O ordenamento florestal em Silves é atualmente efetuado através dos elementos expressos na fig. 

III.6.28, e que consistem em: 

1. o PROF Algarve, que define o quadro estratégico para os espaços florestais, o enquadramento e 

as normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, abrange a totalidade 
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do concelho. Estrutura o território em sub-regiões homogéneas e estabelece corredores 

ecológicos, com o objetivo de conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e integram as 

margens dos principais rios e seus afluentes diretos, bem como uma faixa de proteção de modo a 

assegurar a continuidade de coberto florestal. 

2. as ZIF, submetidas a um PGF e a um PEIF, localizadas na sua totalidade no sector Norte do 

concelho; 

3. e a Mata Nacional da Herdade da Parra, submetida a regime florestal e obrigada à elaboração de 

um PGF. 

 

 

 

Encontram-se ainda classificadas duas árvores com interesse público, uma oliveira1 localizada na EB 

2.3. de Algoz e um sobreiro2 localizado na localidade de Canhestros, freguesia de Silves. 

 

                                                
1 D.R. nº 123, de 27/05/1999. 
2 D.R. nº 237, de 12/10/2001. 

Figura III.6.28 

Ordenamento florestal em Silves 

 
 

Fonte: PROF Algarve, (2019); Viver Serra (a, b, c), (2011); In Loco, (2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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1. O PROF Algarve 

 

Para a região do Algarve vigora o PROF Algarve1 que assume uma abordagem multifuncional 

integrando para os espaços florestais as funções gerais de: produção; protecção; conservação de 

habitats de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; silvopastorícia, caça e pesca em águas 

interiores; e recreio e valorização da paisagem (n.º 2 do artigo 1). O PROF define como objetivos 

estratégicos “a minimização dos riscos de incêndio e agentes bióticos; a especialização do território; a 

melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; a internacionalização e aumento do 

valor dos produtos; a melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; e a racionalização e 

simplificação dos instrumentos de política” (n.º 3 do art.º 4). 

 

Para a prossecução destes objetivos o programa integra a linha da Estratégia Nacional para as 

Florestas e a visão para as Florestas Europeias 2020, ou seja considera “um futuro onde as florestas 

sejam vitais, produtivas e multifuncionais. Onde as florestas contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento sustentável, por via da promoção e incremento dos bens e serviços providos pelos 

ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um ambiente saudável e o desenvolvimento 

económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar uma economia verde, providenciar meios 

de subsistência, mitigação das alterações climáticas, conservação da biodiversidade, melhorando a 

qualidade da água e combate à desertificação, é realizado em benefício da sociedade” . Houve ainda o 

cuidado de reforçar a articulação com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidades” (preâmbulo do PROF Algarve). 

 

No concelho de Silves são consideradas 4 sub-regiões homogéneas, para as quais se apresentam de 

seguida as disposições do PROF Algarve. 

 

 

1.1. SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA MEIA SERRA 

 

No concelho encontra-se localizada no sector SW dos terrenos do Maciço Antigo e carateriza-se pela 

existência de fortes declives e usos associados a matos, pinheiros e eucaliptos, ocorrendo nesta sub-

região as manchas de maior dimensão destas classes (vd. Cap. V.1.). Esta sub-região carateriza-se 

                                                
1 Portaria 53/2019, de 11 de fevereiro, na sua redação atual. 
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igualmente por ter sido fustigada por incêndios florestais ao longo de sucessivos anos (vd. Cap. 

III.7.9.). O PROF identifica nesta sub-região os seguintes pontos fortes e fracos: 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Elevado potencial cinegético; 
Os riscos associados à erosão do solo, nomeadamente 
ao longo das margens dos principais cursos de água; 

Bom potencial para desenvolvimento de atividade piscatória em 
águas interiores, (vd. III.6.1); 

Solos com elevada suscetibilidade à desertificação; 

Existência de atividade apícola demarcada – mel da serra de 
Monchique – denominação de origem protegida, que abrange a 
freguesia de Silves; 

Elevada área ardida; 

Potencial para a produção de material lenhoso – pinheiros e 
produção de cortiça – e não lenhoso – medronho, pinhão, ervas 
aromáticas, medicinais e condimentares; 

Presença das espécies invasoras. 

Áreas de elevado valor conservacionista, nomeadamente o Sítio 
Arade/Odelouca (vd. III.6.1). 

 

 

Atendendo às potencialidades e condicionantes existentes na sub-região homogénea (SRH) da Meia 

Serra o PROF Algarve determina a implementação e desenvolvimento das seguintes funções: 

 

1.ª função: Produção; 

2.ª função: Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 

3.ª função: Proteção. 

 

O PROF Algarve dá ainda orientações relativamente às espécies de árvores florestais a privilegiar 

nesta sub-região e que constituem entre outros, o sobreiro, o pinheiro-bravo, o eucalipto, a cerejeira-

brava, o medronheiro, o carvalho-de-monchique e o carvalho português (n.º 3 do art.º 19).  

 

 

1.2. SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA SERRA DE SILVES 

 

Esta sub-região tem como principal função a conservação, contudo apresenta um potencial regular 

para a produção de sobreiro e eucalipto. A área de floresta ocupa 32% da superfície da SHR e a área 

de matos e pastagens é de 56%. A produtividade cinegética é tendencialmente alta, sendo que a área 

ocupada por ZIFs é de 42%.  

 

Da análise estratégica à sub-região, resultou a identificação dos seguintes pontos fortes e pontos 

fracos: 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Boa aptidão para a silvo-pastorícia em montado de sobro ou azinho (…) Risco potencial de erosão do solo (…) 

Elevado potencial para o desenvolvimento da atividade cinegética (…) 
Existência de núcleos de solos com elevada 
suscetibilidade à desertificação (…) 

Bom potencial para o desenvolvimento da atividade da pesca na 
barragem do funcho (achigã e enguia) 

Grande proporção de área queimada nos 
espaços florestais 

Prática de apicultura, por se tratar da zona demarcada do “mel da Serra 
de Monchique - denominação de origem protegida”, com produção de 
mel de medronho e de eucalipto 

Existência de áreas de sobreirais e de azinhais 
em declínio 

Presença de espécies florestais com potencialidade para a produção de 
cortiça e lenho (…) 

Espaços florestais em risco de regressão (…) 

Elevado potencial para a produção de produtos não-lenhosos  

Existência de espaços florestais sob gestão da administração pública  
Existência de uma pequena área com elevado calor para a conservação 
da natureza (…) 

 

Presença de habitats de grande valor natural  

 

Verifica-se que assim, a par da sub-região Meia Serra, esta sub-região tem potencial para atividades 

relacionadas com a silvopastorícia, caça e pesca e potencial para produção de material lenhoso e não 

lenhoso superior. Por estas razões as funções afectas a esta SRH: 

 

1.ª função: Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; 

2.ª função: Produção; 

3.ª função: Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

 

Como espécies a privilegiar para a sub-região o plano aponta espécies como o sobreiro, o eucalipto, 

a cerejeira-brava, o pinheiro-bravo o medronheiro, o carvalho-de-monchique e o carvalho português 

(n.º 3 do art.º 22). 

 

 

1.3. SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA BARROCAL 

 

Englobando grande parte dos concelhos da região, esta sub-região caracteriza-se por se localizar em 

terrenos calcários que determinam a presença de espécies florestais calcícolas. Também o regime 

pluviométrico apresenta menores valores do que as SHR descritas anteriormente e as temperaturas 

são mais elevadas. São áreas de solos frágeis e facilmente erodíveis e no concelho constitui uma área 

dedicada sobretudo a usos agrícolas (vd. Cap. V.5.).  
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Pelas assimetrias em termos litológicos, climáticos e de usos do solo, esta SRH apresenta 

potencialidades diferentes das anteriores, enriquecendo a diversidade da realidade florestal concelhia. 

Os espaços florestais do barrocal são, no contexto regional, dos mais ricos ecologicamente, tanto a 

nível botânico como fitossociológico (vd. Cap. III.6.1.), estando grande parte desse valor associado aos 

matos, a sistemas abertos e a pastagens. Destacam-se as principais caraterísticas da sub-região: 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
Elevada produção de alfarroba, com potencial para o seu desenvolvimento e 
expansão em sistema de pomar ou em consociação com o pomar tradicional de 
sequeiro 

Elevado risco de erosão do solo devido 
às caraterísticas pedológicas 

Elevado potencial para a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o 
medronho, o pinhão e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais 

A maioria dos solos apresenta elevada 
suscetibilidade à desertificação 

Áreas com elevado valor para a conservação de habitats e espécies da fauna e 
flora pertencentes à Rede Natura 2000 

Espaços florestais em risco de 
regressão, 

Distinta riqueza botânica e fitossociológica, conta com a presença de habitats e 
espécies de fauna e flora 

Grande pressão urbanística e 
imobiliária, nomeadamente em áreas 
ecologicamente sensíveis 

Elevado valor paisagístico, com forte potencial para enquadramento de 
atividades de recreio e lazer e potencial para o turismo de natureza 

 

Potencial para o desenvolvimento da atividade cinegética, com presença de 
zonas de caça ordenadas 

 

 

Tendo em conta os potenciais observados e as condicionantes existentes, nomeadamente no que à 

erosão diz respeito, determina o PROF a seguinte hierarquia de funções: 

 

1.ª função: Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; 

2.ª função: Produção; 

3.ª função: Silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. 

 

Como espécies a privilegiar para a sub-região o plano aponta espécies como a alfarrobeira, a 

azinheira, o cipreste-do-arizona, o cipreste-da-califórnia, o pinheiro-de-alepo e o carvalho português. 

 

 

1.4 SUB-REGIÃO HOMOGÉNEA LITORAL 

 

Os espaços florestais desta sub-região homogénea caracterizam-se sobretudo pela presença de 

habitats de grande valor natural e consequente diversidade de fauna e flora. Sobressaem os seguintes 

pontos fortes e fracos, com incidência no concelho: 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Existência de uma área importante para aves A maioria dos solos apresenta elevada 
suscetibilidade à desertificação 

Presença de habitats de grande valor natural (Ribeira de Alcantarilha, 
Rio Arade (…) 

Existência de zonas de risco de erosão do solo 

Crescente procura no segmento de turismo de natureza, ao nível do 
recreio e da apreciação e contemplação da paisagem. Presença de 
espaços florestais com valor paisagístico, potenciais ao enquadramento 
de recreio e lazer das populações residentes 

Grande pressão urbanística e imobiliária e 
ainda a intensificação da atividade agrícola 
sobre áreas ecologicamente sensíveis 

Existência da atividade apícola com a produção de mel de alfarroba Existência de pinhais degradados devido à 
pressão humana e urbanística 

Elevado potencial para a produção de produtos não-lenhosos  

 

A produtividade cinegética é tendencialmente alta e a área ocupada por ZIFs é nula. O risco de erosão 

hídrica médio e elevado ocorre em menos de 1% do território da SRH.  

 

Dadas as potencialidades e constrangimentos existentes foi definida a seguinte hierarquia de funções 

para a floresta desta sub-região: 

 

1.ª função: Recreio, e valorização da paisagem; 

2.ª função: Silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores; 

3.ª função: Proteção. 

 

No que às espécies arbóreas florestais diz respeito, e apesar do litoral não se enquadrar enquanto área 

de excelência para a produção de material lenhoso, existem áreas em que determinadas espécies 

podem ser introduzidas e potenciadas, como são o cipreste-do-arizona e o carvalho português.  

 

 

2. ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL 

 

Criadas pelo DL 127/2005 de 5 de agosto1, as ZIF são, por definição, “áreas territoriais contínuas e 

delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços florestais, submetidas a um plano de gestão 

florestal e a um plano de defesa da floresta e geridas por uma única entidade” (PROF). 

 

                                                
1 Com alterações introduzidas pelo DL 15/2009, de 14 de janeiro e Portaria n.º53/2019, de 11 de fevereiro. 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 147 

O PROF Algarve define que as freguesias de S. Marcos da Serra, S. Bartolomeu de Messines e Silves, 

no concelho de Silves, apresentam espaços florestais prioritários para a constituição de ZIF. Estes 

locais foram definidos tendo em conta critérios como a dimensão da propriedade (pequena 

dimensão), zonas com superfície significativa de área ardida recente, zonas de floresta madura 

que interessa estruturar com o propósito de conservar e proteger a floresta contra incêndios. No 

concelho de Silves encontram-se atualmente criadas 6 ZIF: 

a. ZIF Arade (Portaria 1380/2007 de 23 de outubro); 

b. ZIF Odelouca (Despacho 18315/2009 de 7 de agosto); 

c. ZIF S. Marcos da Serra (Despacho 23880/2009 de 30 de outubro); 

d. ZIF S. Marcos da Serra Nordeste/Odelouca (Portaria 1473/2008 de 17 de setembro); 

e. ZIF Arade – Alte / S. Bartolomeu de Messines (Despacho 3310/2010 de 23 de fevereiro); 

f. ZIF São Bartolomeu de Messines Norte – (Deliberação do CD do ICNF de 18/01/2016). 

 

 

3. MATA NACIONAL DA HERDADE DA PARRA 

 

A Mata Nacional da Herdade da Parra, submetida a regime florestal total, é um espaço florestal sob 

gestão da administração pública, a cargo do ICNF, localiza-se na freguesia de S. Marcos da Serra, e 

está inserida em área classificada enquanto Rede Natura 2000, Sítio Monchique. 

 

Segundo o PROF Algarve, desde a aquisição pelo Estado Português a gestão da mata foi orientada 

para a produção de cortiça e de aguardente de medronho, proporcionada pela abundância natural de 

núcleos mistos de sobreiro e medronheiro, com presença também de manchas de pinheiro-bravo, 

eucaliptos, salgueiros, castanheiros e carvalhos. O Plano indica ainda que “pela sua importância como 

núcleo central de dispersão do veado no Algarve, foi considerada em 1993 como área regional de 

criação de repovoamento de cervídeos, e assim foi constituída como Reserva Parcial de Caça SLV – 

31.Posteriormente obteve o estatuto de Zona de Caça Nacional e é hoje Área de Refúgio pela 

importância que mantém para o veado”. 

 

Em 2008/2009 a Mata foi rearborizada, com diversas espécies florestais, sendo as mais representadas, 

entre outras, o pinheiro-bravo, o pinheiro-manso, o sobreiro, o carvalho e o eucalipto brotioides. 

                                                
1 Pela portaria 725-F/93, de 10 de agosto. 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/zif/dzif/resour/doc/algar/deliberacao-zif_saobartolomeumessines
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O mosaico paisagístico da Mata é composto por zonas florestais (com e sem arborização), águas 

interiores, zonas sociais e infraestruturas de apoio à gestão florestal.  

 

A sua gestão visa a criação de um espaço multifuncional e diversificado e tem como objetivos: 

a. Gerir a ocupação florestal de forma a aumentar os recursos florestais; 

b. Obter produções de cortiça de qualidade, sustentáveis e rentáveis a médio e longo prazo; 

c. Obter produções de madeira sustentáveis e rentáveis a médio e longo prazo; 

d. Aumentar a produção e melhorar o aproveitamento do medronheiro; 

e. Aumentar o efetivo apícola, a curto prazo; 

f. Minimizar os processos de degradação do solo e da água; 

g. Favorecer o estado sanitário dos povoamentos; 

h. Reduzir o perigo de incêndio florestal; 

i. Adequar a gestão florestal à proteção e conservação dos habitats e espécies classificadas e ao 

fomento da biodiversidade; 

j. Restauro das galerias ripícolas; 

k. Desenvolver experimentação e demonstração sobre recursos florestais; 

l. Proporcionar à população a prática de atividades lúdicas; 

m. Melhorar a formação dos recursos humanos envolvidos. 

 

Para além destes objetivos, também se prevê a certificação da gestão da Mata, garantindo-se assim a 

sua sustentabilidade. 

 

 

III.6.5.5. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PLANEAMENTO FLORESTAL 

MUNICIPAL 

 

A participação no processo de planeamento é um importante instrumento de garantia de qualidade da 

decisão, subsidiariedade e corresponsabilização. É essencial para assegurar que a melhor estratégia é 

adotada e que esta vai ao encontro das necessidades e expectativas dos seus principais atores. 

No sentido de reforçar a participação e a transparência do processo de planeamento, o município de 

Silves, representado pela Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica (DPTIG) e 

pelo Gabinete Técnico Florestal (GTF), desenvolveu uma sessão temática de trabalhos sobre a floresta 
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no concelho cujos objetivos foram a caracterização do estado da floresta no concelho e a definição de 

uma visão e estratégias associadas para um sector que se pretende ambientalmente sustentável, 

economicamente viável e socialmente responsável. 

 

Foram convocados alguns produtores florestais, as entidades gestoras das ZIF, bem como 

representantes das reservas de caça. A metodologia adotada passou pela constituição de grupos de 

trabalho heterogéneos e pela definição de três questões essenciais: 

 

1. A floresta no concelho. Pontos fortes e fracos. 

2. O que se pretende para o seu futuro (Visão)? 

3. Como atingir o preconizado (Estratégia)? 

 

Os pontos fortes e fracos identificados, bem como as linhas gerais para a visão concelhia encontram-se 

vertidos nos gráficos III.6.14 a III.6.16.  

 

Gráfico III.6.14 

Sessão Temática de Trabalhos: Pontos Fortes 
Gráfico III.6.15 

Sessão Temática de Trabalhos: Pontos Fracos 

  
 

Gráfico III.6.16 

Sessão Temática de Trabalhos: Visão 

 
 

Fonte: CMS/DPTIG/GTF (2010) 
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Tendo em conta estes resultados foram determinadas as estratégias consideradas essenciais ao 

desenvolvimento da floresta no concelho (vd. quadro III.6.16), e que devem ser ponderadas aquando 

definição de estratégias para a floresta concelhia. 

 

 

III.6.5.6. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Associado à dimensão e diversidade da floresta, o concelho reúne um conjunto de fatores que importa 

equacionar com o fim último de tornar a floresta concelhia ambientalmente sustentável, 

economicamente viável e socialmente responsável. 

 

O trabalho desenvolvido em termos da caracterização dos recursos florestais concelhios permitiu 

identificar um conjunto de fatores que importa favorecer e que se traduzem em mais-valias várias, e 

fatores que importa reverter de forma a tornar a floresta e os seus recursos mais competitivos. A 

definição de estratégias para reverter e melhorar a situação atual terá como âncora o definido na 

Estratégia Nacional para as Florestas e os objetivos veiculados pelo PROF Algarve, com o qual o PDM 

se deve compatibilizar. Integrando os pontos fortes e fracos identificados no PROF para cada uma das 

sub-regiões homogéneas, na sessão temática sobre a floresta e os identificados ao longo da 

caracterização da floresta e dos seus recursos salientam-se, os seguintes fatores a valorizar e a 

reverter: 

Quadro III.6.16 

Sessão Temática de Trabalhos: Síntese das estratégias preconizadas 

ESTRATÉGIAS PRECONIZADAS 

Elaboração e execução de um Plano Municipal de Floresta 

Criação de condições que possibilitem a construção, de forma a permitir o regresso das populações 

Criação de mecanismos de apoio técnico no sentido da qualificação das atividades florestais 

Apoio/desenvolvimento das atividades complementares 

Criação de linhas de apoio para o funcionamento das ZIF 

Atribuição de benefícios fiscais aos proprietários aderentes das ZIF 

Apoio financeiro à instalação de espécies de crescimento lento 

Maior responsabilização dos proprietários, do Estado e das autarquias 

Acessos e limpezas com o apoio dos municípios 

Criação de protocolos com militares e reclusos para a limpeza da floresta e construção de infraestruturas de apoio 

Aumento da fiscalização por parte da GNR 
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FATORES A 
VALORIZAR 

Elevado potencial para exploração de recursos “secundários” e atividades complementares 
à atividade florestal 

Existência de população sensibilizada para a importância da integração do conceito de usos 
múltiplo da floresta 

Algum do aproveitamento dos recursos florestais está associado à intervenção 
tradicional/manual que se traduz num acréscimo de oportunidades de emprego em meio 
rural 

A elevada diversidade e qualidade dos produtos e subprodutos florestais explorados deve 
ser potenciada através da certificação de produtos 

Existência de Zonas de Intervenção Florestal 

Existência de áreas florestais afetas à RN 2000 

FATORES A 
REVERTER 

Estado fitossanitário de algumas espécies, sobretudo do sobreiro 

Suscetibilidade à desertificação 

Abandono da atividade florestal e despovoamento 

Fraca valorização dos produtos florestais 

Falta de limpeza dos espaços florestais 

O regime fundiário 

Pressão urbanística 
 

A ENF define como principais linhas estratégicas para o sector florestal:  

 minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

 especialização do território; 

 melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável; 

 redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos; 

 melhoria geral da eficiência e competitividade do sector. 

 

O PROF, que estabelece o modelo de planeamento e gestão dos espaços florestais para além do já 

apresentado, define objetivos específicos comuns a todas as Sub-Regiões Homogéneas os quais 

importa atentar na formulação das orientações estratégicas do PDM, e que consistem em: 

 

OBJECTIVOS PROF ALGARVE (Portaria n.53//2019) 

COMUNS A TODAS 
AS SUB-REGIÕES 

HOMOGÉNEAS 
(art.º 10.º) 

a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual;  
b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos;  
c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados;  
d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 
gestão de acordo com as corretas normas técnicas; e) Assegurar a conservação dos habitats e 
das espécies da fauna e flora protegidas;  
f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas;  
g) Promover a gestão florestal ativa e profissional;  
h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados; 
 i) Modernizar e capacitar as empresas florestais;  
j) Aumentar o rendimento potencial da exploração florestal;  
k) Diminuir a perigosidade de incêndio florestal, no quadro de um Programa de Gestão de 
Combustível com expressão prática no ordenamento de cada sub -região homogénea;  
l) Contribuir para a conservação do solo e da água em geral e em particular para a conservação 
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da água nas bacias das albufeiras de águas públicas;  
m) Contribuir para a conservação da natureza e da biodiversidade, em particular para os objetivos 
de conservação das áreas classificadas;  
n) Aumentar a superfície média das áreas de gestão florestal, aumentando a superfície sob 
gestão conjunta;  
o) Promover sistemas de exploração florestal articulados com o ordenamento cinegético e 
silvopastoril em sistemas de produção, numa lógica de aumento de rendimento, defesa da 
floresta contra incêndio e promoção da biodiversidade;  
p) Promover o aproveitamento do mel, das plantas aromáticas e medicinais e dos cogumelos no 
quadro dos sistemas de exploração florestal a promover;  
q) Promover a utilização turística dos espaços florestais; 
r) Aumentar o apoio técnico aos proprietários gestores florestais, com base no desenvolvimento 
da extensão floresta 

 

Considerando o disposto nestes instrumentos, bem como o estado da arte da floresta e dos seus 

recursos e os contributos provenientes da sessão temática efetuada, sugere-se as seguintes 

orientações estratégicas: 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O PDM 

Elaboração e execução de um Plano Municipal da Floresta; 

Promover a criação de mecanismos de apoio técnico à atividade florestal; 

Desenvolver estudo detalhado das infraestruturas de suporte à atividade florestal avaliando a sua adequação e 

necessidades; 

Desenvolver protocolos com militares e reclusos para a limpeza da floresta e construção de infraestruturas de 

apoio; 

Criação daquilo que Sidónio Pardal designa1 por “estradas-parque”, o seja uma rede viária de passeio de 

trânsito lento e contemplativo, independente das vias de trânsito mais rápido. Ex. estrada barragem do arade – 

funcho; EN124 (…); 

Desenvolver formações no sentido da identificação das ervas medicinais, condimentares ou aromáticas, bem 

como de cogumelos perpetuando assim conhecimento e usos tradicionais, e potenciando a exploração desses 

mesmo recursos; 

Desenvolver infraestruturas e delimitar espaços de apoio às atividades turísticas e recreativas; 

Estreitar as relações entre a atividade cinegética, a conservação da natureza e a produção florestal; 

Considerar as intervenções florestais também do ponto de vista da integração paisagística, especialmente nas 

áreas associadas a atividades de recreio e lazer; 

Fomentar a atividade silvopastorícia, pela sua importância ambiental e económica;  

Fomentar o desenvolvimento de atividades de desporto e lazer nos espaços florestais, respeitando a resiliência 

do território; 

Fomentar a pesca em águas interiores, que pode representar um nicho de mercado específico e competitivo à 

escala regional tendo em conta as barragens existentes no concelho; 

Estreitar relações e articular os espaços urbanos e a floresta e entre esta e o turismo; 

Fomentar a constituição de ZIF ou de outras formas de agrupamento de proprietários que permitam ganhar 

escala para uma intervenção eficiente e viável; 

Garantir a acesso aos espaços florestais de pessoas com mobilidade reduzida. 

 

                                                
1 Vd. Pardal, S. (s/d) 
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A caracterização da floresta concelhia e dos seus recursos permite informar a fase subsequente do 

plano nomeadamente ao nível de informação a integrar em sede de condicionantes, ordenamento e 

regulamento, de acordo com o disposto na figura III.6.29. Assim, informa-se que no domínio das 

condicionantes deverão ser integradas as áreas submetidas a Regime Florestal, ou seja, a Mata 

Nacional da Herdade da Parra (regime total). No que respeita à proteção do sobreiro e da azinheira, e 

por não se dispor de informação atual que identifique estes exemplares, sugere-se averiguar a 

possibilidade de inclusão da servidão apenas em sede de regulamento, de acordo com o disposto no 

diploma legal que estabelece o regime de proteção, o mesmo se podendo aplicar às reservas de caça. 

Também as árvores de interesse público deverão constar em condicionantes, bem como as medidas 

para a sua salvaguarda expressas em sede de regulamento. 

 

 

 

Figura III.6.29 

Esquema da incorporação das disposições da floresta e seus recursos no PDM 
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Relativamente à informação para Ordenamento salienta-se a importância da qualificação do espaço 

florestal ter em consideração o disposto no PROF Algarve relativamente às funções prioritárias 

definidas para cada uma das sub-regiões homogéneas. Face às funções prioritárias deverá então ser 

efetuada a classificação e qualificação do espaço florestal de acordo com o disposto no DR 15/2015, 

de 19 de agosto. Deverão ainda ser transpostos e validados os corredores ecológicos que passarão a 

integrar e Estrutura Ecológica Municipal. 

 

 

III.6.6. PAISAGEM 

 

Segundo a LBA, a paisagem é “a unidade geográfica, ecológica e estética resultante da ação do 

homem e da reação da Natureza, sendo primitiva quando a ação daquele é mínima e natural quando a 

ação humana é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a 

dinâmica ecológica” (alínea c), do n.º 2, do art.º 5). 

 

A estratégia Pan-Europeia da Diversidade Biológica e Paisagística, adotada pelos países do conselho 

da Europa em 1996, resultou da Conferência do Rio e dos trabalhos relativos à Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e expões a necessidade de a Política de conservação direcionar as 

preocupações para a diversidade da paisagem1 e não só para a diversidade biológica. “A estratégia 

defende a necessidade de uma política para as paisagens, se possível, uma politica europeia, 

integrando a especificidade de todos os tipos de paisagem que constituem a diversidade da Europa” 

(D’ABREU E CORREIA, s/d). 

 

Mais tarde, e da consciência que “a paisagem desempenha importantes funções de interesse 

público, nos campos cultural, ecológico, ambiental e social, e constitui um recurso favorável à 

atividade económica, cuja proteção, gestão e ordenamento adequados podem contribuir para a criação 

de emprego” (Preâmbulo da Convenção Europeia da Paisagem2), que esta se encontra ameaçada 

face às evoluções da economia mundial e que é um elemento importante na qualidade de vida das 

populações e essencial à identidade dos territórios, Portugal, juntamente com diversos países, 

assinou a Convenção Europeia da Paisagem, cujo objetivo é “promover a proteção, a gestão e o 

                                                
1 A diversidade da paisagem é considerada como a expressão formal das numerosas relações existentes num determinado período entre 
a sociedade e o território (D’ABREU E CORREIA, s/d). 
2 Transposta para o direito interno pelo Decreto 4/2005 de 14 de fevereiro. 
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ordenamento da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio” (art.º 3), “aplica-se tanto 

a paisagens que possam ser consideradas excecionais como a paisagens da vida quotidiana e a 

paisagens degradadas” (art.º 2.º). 

 

A paisagem é assim um sistema complexo e dinâmico de inter-relações estabelecidas em determinado 

contexto espacial e temporal. Desenvolve-se assente em domínios múltiplos (e nas suas relações) 

como o clima, a litologia, a morfologia, os solos, a fauna, a estrutura vegetal, bem como a evolução dos 

usos e a forma como estes se têm vindo a distribuir pelo território. Pertence não só ao domínio natural, 

que a estrutura, mas também à ação do homem sobre a natureza e constitui muito mais que um 

recurso natural, estando nela implícito o contexto sociocultural em que está inserida, revelando-se num 

importante instrumento de identidade dos territórios. As paisagens primitivas são atualmente muito 

raras, se não inexistentes, uma vez que sofrem sempre impactes resultantes da ação humana, seja de 

forma direta ou indireta. 

 

A paisagem pode ser considerada a expressão formal das relações estabelecidas entre o Homem e o 

meio ao longo dos tempos num determinado espaço. “Na língua francesa, o conceito de “pays” exprime 

de forma clara esta ligação: o “pays” é considerado como um território, uma paisagem que lhe é 

própria, com caraterísticas naturais, sociais e culturais suficientemente homogéneas, para contribuírem 

para a existência e reconhecimento da sua identidade, pelos que lá vivem e pelos que o consideram de 

fora” (JANIN em CORREIA, s/d). Esta forma de olhar para a paisagem, assente em caraterísticas 

físicas, sociais e culturais, permite a definição de Unidades Homogéneas de Paisagem coerentes entre 

si, mas diferentes da envolvência auxiliando a integração deste domínio em sede de ordenamento e 

planeamento do território. 

 

PROT Algarve define um conjunto de quatro unidades de paisagem à escala da região, das quais duas 

se expressam em território concelhio, a Unidade Litoral Sul e Barrocal, e Unidade Serra. 

 

A unidade serra, abrange todo o interior central da região, predominam os usos florestais e engloba os 

relevos de Monchique, Caldeirão, Espinhaço de Cão e Serra de Silves. O contacto no limite Sul é 

realizado pelo Barrocal, de caraterísticas díspares, motivadas sobretudo pelo relevo e litologia. As 

unidades de paisagem Litoral Sul e Barrocal foram agregadas neste plano uma vez que se 

constatou que os padrões de ocupação destes territórios se têm vindo a aproximar nos últimos anos.  
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No entanto, e apesar desta divisão à escala da região ser ajustada, à escala concelhia é possível 

subdividir estas unidades de acordo, sobretudo, com diferenças morfológicas e litológicas que 

condicionam a ocupação natural e humana. 

 

III.6.6.1. COMPONENTES ESSENCIAIS DA PAISAGEM. DEFINIÇÃO DE UNIDADES 

HOMOGÉNEAS À ESCALA CONCELHIA 

 

Conforme referido, a paisagem é determinada por um conjunto de fatores que motivam semelhanças 

ou dissemelhanças num território. Dois dos principais fatores caracterizadores das paisagens são o 

relevo e a litologia, que podem ser considerados como a base sobre a qual assentam e se 

desenvolvem todas as outras componentes da paisagem. Também a água (cursos de água, albufeiras, 

oceano) constitui um elemento determinante na paisagem gerando, por norma, contrastes 

enriquecedores, contribuindo para a diversidade paisagística. A vegetação, dependente de fatores 

como a água, o relevo e a litologia, introduz igualmente diferenças (ou semelhanças) na paisagem que 

podem ser consideradas estruturantes. Por fim, e com grande poder de alteração da paisagem, surge o 

Homem, seja através da construção (edifícios, infraestruturas, etc.) ou através da alteração de coberto 

vegetal pela atividade agrícola ou florestal. 

 

Foram estas as principais componentes utilizadas para a definição de unidades homogéneas de 

paisagem à escala concelhia. Outros fatores, como a qualidade visual, podem ser considerados no 

estudo da paisagem no entanto, e dada a subjetividade, esta componente, esta não foi considerada. 

Desta forma, definiram-se as seguintes unidades de paisagem para o concelho para o concelho (vd. fig. 

III.6.30), nomeadamente: 

 

1. Paisagem Serra 

2.  Depressão Periférica 

3.  Barrocal 

4.  Litoral 
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1. DA UNIDADE DE PAISAGEM DA SERRA 

A unidade Serra no concelho de Silves ocorre em terrenos do Maciço Antigo e contacta a Sul com 

depressão periférica. Pode ser dividida, grosso modo, em duas subunidades, a Ocidental e a Oriental. 

É a unidade mais determinista no que à ocupação humana diz respeito, sendo pouco povoada com o 

povoamento a apresentar essencialmente uma estrutura dispersa. 

 

 

 

a. SUBUNIDADE OCIDENTAL 

A subunidade ocidental é caracterizada sobretudo por apresentar declives acentuados, e menor 

densidade de povoamento, exceção feita ao alinhamento ao longo do troço final da Ribeira de 

Odelouca (vd. fig. V.2.1). 

 

Figura III.6.30 

Unidades e subunidades homogéneas de paisagem no concelho 
 

 
Fonte: Limites Administrativos DGT, CAOP 2019) 
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A ocupação do solo é marcada por matos, bem como pela existência de florestas de produção 

associadas a eucaliptos e a pinheiros-bravos, ocorrendo aqui as maiores manchas de plantações 

destas espécies (vd. fig. V.1.1). Algumas áreas de sobreirais, sobretudo no sector Norte desta 

subunidade apresentam elevada densidade. Outra caraterística que influenciou a delimitação desta 

subunidade prende-se com o facto de grande parte da área ter sido devastada por incêndios ao longo 

dos últimos anos, fator que contribuiu para uma alteração substantiva da paisagem, e uma redução da 

sua diversidade. É nela que se encontram localizadas as albufeiras do Funcho, Arade e o sector 

montante da albufeira de Odelouca, elementos diferenciadores e enriquecedores desta subunidade. 

 

b. SUBUNIDADE ORIENTAL 

A subunidade Oriental da serra agrega a depressão de S. Marcos e o sector oriental do Maciço Antigo 

(vd. Cap. III.2.). Distingue-se da anterior por apresentar declives mais reduzidos, que se vão 

acentuando para Este em direção à Serra do Caldeirão. Distinguem-se aqui as áreas aplanadas 

promovidas pela depressão de S. Marcos, aproveitada para a instalação do IC1 e da ferrovia (N-S), e 

também as proporcionadas pelos vales dos principais cursos de água. 

 

Comparativamente à anterior esta subunidade apresenta maior ocupação humana, certamente 

motivada pelo relevo menos acidentado. Também aqui o povoamento é disperso, tendendo contudo a 

alguma linearidade concordante com os principais eixos rodo e ferroviários e cursos de água. O uso do 

solo predominante é o sobreiro, bem como os matos de etapas de substituição da antiga floresta 

natural. Ao longo das principais linhas de água verifica-se atividade agrícola de cariz de subsistência. 

 

2. DA UNIDADE DE PAISAGEM DA DEPRESSÃO PERIFÉRICA 

Morfoestruturalmente já enquadrada na Orla Mesocenozóica Meridional, na depressão periférica, 

apresenta uma orientação sensivelmente SW-NE com virgação para Este próximo de Messines, 

desenvolvem-se litologias associadas ao Complexo de Grés de Silves (vd. Cap. III.2.). Caracteriza-se 

sobretudo pelos seus relevos de costeira que se distinguem na paisagem pelo seu perfil assimétrico e 

pelo vale de fratura aproveitado pelo Rio Arade. 

 

Encerra no extremo Este os relevos tipo mesa do Pico Alto e Rocha de Messines que se destacam da 

envolvência, contribuindo para uma maior diversidade paisagística. À medida que se caminha para SW 

as altitudes vão reduzindo e dando lugar ao vale talhado pelo Rio Arade de onde se destacam alguns 
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relevos constituídos por materiais sub-vulcânicos dos quais se destaca o Monte de Silves, onde se 

instala e desenvolve a cidade sede de concelho. No limite Oeste, onde a Ribeira de Odelouca e o Rio 

Arade, contactam desenvolvem-se importantes zonas húmidas, onde se nota a influência salina, com 

margens aplanadas preenchidas por lodaçais, sapais, salgados e pequenas praias de areia de elevado 

valor estético e conservacionista. 

 

O povoamento é intercalar com tendência à linearidade (vd. Cap. V.2.), promovida sobretudo pela EN 

124, eixo Silves - Messines. É a unidade que agrega os dois principais aglomerados urbanos do 

concelho (Silves e S. Bartolomeu de Messines). Em termos de ocupação destaca-se a presença de 

pomares de citrinos e de sequeiro, alguns abandonados, com tendência à evolução para matos. 

 

3. DA UNIDADE DE PAISAGEM DO BARROCAL 

Caracterizada por ocorrer em terrenos calcários a unidade de paisagem do barrocal agrega as 

subunidades morfoestruturais Orla Meridional e Depressão Lagoa-Tunes, sendo que a sul contacta a 

última unidade de paisagem do concelho, o litoral, cujo limite neste contexto é marcado pela ER125. É 

uma aplanada, de relevo ondulado, com importantes entalhes, principalmente ao longo da ribeira de 

Alcantarilha. Carateriza-se por uma ocupação muito associada aos pomares de citrinos e culturas de 

regadio, mas também a existência dos tradicionais pomares de sequeiro. Também aqui o povoamento 

é intercalar, com tendência em alguns locais à linearidade sobretudo ao longo do eixo ferroviário do 

Algarve (O – E) e da EM 269, entre as localidades de Poço Barreto e Algoz. 

 

4. DA UNIDADE DE PAISAGEM DO LITORAL 

Optou-se por diferenciar a unidade barrocal da do litoral, sobretudo porque apesar de atualmente o 

barrocal sofrer alguma pressão urbanística há ainda alguma diferenciação entre estes dois sectores. 

Assim, a unidade litoral (a sul da ER 125), encerra as duas sedes de freguesia do sul do concelho 

(Alcantarilha-Perâ e Armação de Pêra), onde se destaca o povoamento concentrado, sendo a restante 

área caracterizada por um povoamento intercalar. 

 

Os terrenos são constituídos por arenitos e areias, e o relevo é tendencialmente mais suave que na 

Unidade do Barrocal. Também aqui a ocupação é predominantemente agrícola, ocorrendo de igual 

modo áreas de matos que vão reduzindo de densidade à medida que se caminha para Sul. Muito 

associada ao mar, esta unidade apresenta 4 elementos que constituem elevado valor estético e 
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conservacionista e que por si só poderiam constituir uma sexta unidade de paisagem. São eles a praia, 

o Sapal de Armação de Pêra, a Lagoa dos Salgados e o cordão dunar que une estes dois sistemas. 

 

 

III.6.6.2. OUTRAS PAISAGENS 

 

Existem outros elementos que enriquecem as unidades de paisagem concelhias, como o som, o 

cheiro ou as cores. De uma forma breve e generalista destaca-se o som do mar, ou a “paisagem 

auditiva” proporcionada pelas cegonhas, sobretudo na cidade de Silves e em seu redor, ou as 

caraterísticas perenes do arvoredo que permite uma paisagem sempre verde sendo sobretudo a nível 

do sub-coberto que as diferenças cromáticas (e aromáticas) se fazem sentir, nomeadamente na 

primavera, altura de floração da maioria das espécies ocorrentes. 

 

Existem porém elementos que contribuem para a degradação paisagística como o despovoamento, 

as atividades industriais, infraestruturas, a pressão urbanística desordenada ou a uma maior escala as 

alterações climáticas, que poderão conduzir ao desaparecimento de algumas paisagens com 

consequências ambientais, económicas e sociais graves e naturalmente, os incêndios florestais. 

 

O estado atual da paisagem no concelho parece ser fruto de dois fatores fundamentais: 

1. a campanha do trigo, que destruiu grande parte da floresta e substituiu matos por culturas 

cerealíferas; 

2. o abandono das áreas mais interiorizadas e o êxodo para o litoral, com reflexos na pressão 

urbanística destes espaços. 

 

 

III.6.6.3. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

O valor da paisagem ultrapassa o potencial meramente cénico e enquadrador, devendo ser 

considerado o seu valor como suporte das atividades humanas e enquanto garante do bom 

funcionamento dos processos biofísicos e ecológicos essenciais. De uma forma geral, foram 

identificados os seguintes fatores a valorizar e a reverter: 
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FATORES A 

VALORIZAR 

Diversidade territorial decorrente da existência de diferentes formas de povoamento e de tipologias 
de paisagem 

Relativa qualidade paisagística  

Existência de três espelhos de água com elevado potencial de aproveitamento 

FATORES A 

REVERTER 

Dispersão do povoamento 

Fragmentação da paisagem tendo como consequência transformações de ordem ecológica (como 
perda de diversidade biológica) e degradação da qualidade visual e estética da paisagem 

Pressão urbanística em áreas de interesse conservacionista 

Áreas ardidas 

 

O Decreto 4/20051, de 14 de fevereiro, que transpõe para o direito interno a Convenção do Conselho 

da Europa sobre a Paisagem, cujo objetivo é a promoção da proteção, a gestão e o ordenamento da 

paisagem, estabelecendo como medidas específicas: 

 a sensibilização; 

 a educação e formação; 

 a identificação e avaliação das paisagens; 

 objetivos de qualidade paisagística; 

 e a aplicação das medidas, nos instrumentos, que visem a proteção, a gestão e/ou o ordenamento da paisagem. 

 

A questão chave da integração da paisagem no desenvolvimento sustentável passa por considerar a 

presença e ação humana no território essencial para a manutenção e gestão da paisagem e aumentar 

o seu valor, respeitando sempre a capacidade de resiliência dos sistemas. Tendo em conta os fatores a 

valorizar e a reverter, bem como as estratégias que visam a proteção, gestão e ordenamento da 

paisagem, preconizam-se as seguintes orientações estratégicas: 

Manutenção das áreas agrícolas, florestais e de importância conservacionista com elevados padrões estéticos e 
paisagísticos 

Requalificação das áreas mais degradadas 

Integrar paisagisticamente as áreas de indústria extrativa 

Proteção e valorização dos elementos e paisagens de carácter excecional e das áreas com especial interesse para a 
conservação da natureza 

Enquadrar a diversidade paisagística em ações de marketing territorial 
Desenvolver medidas que evitem a fragmentação e degradação da paisagem  

Equacionar e integrar as áreas de ocupação urbana à escala da paisagem 

Promover/reforçar a manutenção do mosaico paisagístico 

Articular a estratégia associada à paisagem com o património cultural 

Criar medidas que privilegiem a reconversão de áreas ardidas 

Potenciar o enquadramento proporcionado pelas albufeiras de águas públicas 

Incorporar medidas que salvaguardem a gestão e proteção da paisagem em sede de regulamento 

 

A paisagem é sobretudo um fator identitário e transversal no ordenamento, planeamento e gestão do 

território, facto pelo qual não se delineiam indicações para a fase subsequente. Salienta-se, no entanto, 

que toda a intervenção do Homem no território tem consequências na sua alteração, podendo ainda 

                                                
1 Com a respectiva alteração do Decreto n.º 24/2019, de 3 de outubro.  
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gerar ou agravar a suscetibilidade aos riscos, também eles geradores de mudança, sendo assim 

essencial considerar os impactes das intervenções e medidas preconizadas na paisagem. 

 

 

III.6.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O concelho de Silves apresenta diversos recursos naturais com potencial de aproveitamento, com vista 

ao desenvolvimento sustentável que compreendem desde a sua vegetação, composta por espécies 

raras ou endémicas, ou em associações que dificilmente se repetem fora da região algarvia e que 

apresenta grande variação sobretudo Norte-Sul, motivada pelas diferentes caraterísticas morfológicas, 

litológias e climáticas, à fauna diversa, com algumas espécies ameaçadas ou em risco de extinção que 

urge preservar. Salienta-se pela sua importância e singularidade a nidificação a Águia-de-Bonelli, que 

ocorre no sector oeste da serra e uma considerável variedade de espécies cinegéticas que vêm 

reforçar o potencial de aproveitamento dos recursos faunísticos concelhios. 

 

A existência de diversos Sítios e ZEP afetas à Rede Natura 2000 não podem ser considerados como 

estranguladoras do desenvolvimento, mas encaradas enquanto potencial singular que pode ser 

explorado para atividades como o turismo, desde que salvaguardada a não perturbação ecossistémica. 

 

Em termos de recursos hídricos o concelho assume grande responsabilidade no contexto regional uma 

vez que se encontram 3 importantes albufeiras de águas públicas, uma das quais partilhada com o 

concelho de Monchique. Os recursos subterrâneos são, de igual modo, de extrema importância, já que 

o maior sistema aquífero algarvio atravessa o território concelhio. Importa pois garantir os níveis de 

qualidade das águas e promover uma cultura de uso eficiente da água, já que num clima mediterrâneo 

as situações de escassez motivadas pela ausência de precipitação não são raras. Importa ainda 

atentar às atividades económicas que emitem substâncias poluentes sobretudo para as águas e solos 

e que podem pôr em causa a sua utilização. 

 

As albufeiras existentes, quer pela necessidade de água para rega e abastecimento, quer pelas suas 

caraterísticas morfológicas não são utilizadas para a produção de energia, exceção feita a uma 

pequena central hidroelétrica. No entanto, existe um enorme potencial de exploração de recursos 
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naturais renováveis para a produção de energia associados ao sol, à biomassa e ao vento, entre 

outras, ainda que de menor importância. 

 

Os recursos minerais assumem importância socioeconómica sobretudo no sector sul do concelho, com 

alguns dos materiais explorados a serem considerados de grande qualidade. 

 

No sector norte são os recursos florestais que ganham expressão e que devem ser encarados numa 

ótica de complementaridade seja na exploração de subprodutos da atividade florestal, ou no 

aproveitamento de alguns destes espaços para atividades de recreio e lazer, reforçando desta forma a 

função social da floresta. 

 

A distribuição espacial dos recursos naturais, a sua diferenciação Norte-Sul e, ainda que em menor 

escala Oeste-Este, promovem uma singularidade paisagística do concelho que aliada a diferentes 

formas de ocupação humana se traduzem num importante instrumento ao serviço da atratividade e 

competitividade concelhias. Seja qual for o recurso natural renovável explorado, importa sobretudo 

respeitar a sua capacidade de regeneração e não degradação da envolvência já que algumas das 

infraestruturas necessárias ao aproveitamento podem por em causa o bom funcionamento dos 

ecossistemas e assim corromper o seu equilíbrio ecológico. 
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