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III.7.1. PERIGOSIDADE E RISCOS TECNOLÓGICOS E NATURAIS. DAS 

PREOCUPAÇÕES GLOBAIS A UMA ABORDAGEM LOCAL 

 

 

 

Nas últimas décadas a ocorrência de fenómenos naturais ou induzidos pelo Homem tem gerado 

consequências catastróficas que demonstram, da escala global à local, a vulnerabilidade do território, 

deixando simultaneamente sucessivos avisos à urgência de agir em relação a uma realidade que não 

pode mais ser ignorada (TOMÉ et. al., 2009). Como reflexo desta situação a década de 90 foi 

declarada através do Mandato de Genebra a “década internacional para a redução das catástrofes 

naturais” (IDNDR), e o dia 8 de outubro o “dia internacional para redução das catástrofes naturais” 

(UNEP, 2003). O Mandato de Genebra vai mais além sendo audaz ao reclamar que a gestão do risco 

seja incluída nas agendas e políticas governamentais, desafiando a que os vários países adotem 

medidas com caráter pró-ativo conducentes à redução da vulnerabilidade das sociedades aos 

fenómenos naturais e antrópicos perigosos. A UNEP (2003) considera aliás que esse é um dos 

principais desafios da humanidade, alertando sobre a urgência de lhes dar a respetiva atenção, até 

porque, como consta do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP, 2004), cerca de 

75% da população mundial vive em áreas que foram afetadas pelo menos uma vez entre 1984 e 2000 

por sismos, ciclones tropicais, cheias ou secas, ou seja, em locais suscetíveis e que apresentam 

algum risco relativamente a fenómenos naturais e/ou induzidos pelo Homem.  

 

Da progressiva tomada de consciência desta situação global, a UNEP (2003) e a UNDP (2004), têm 

forçado o envolvimento internacional sobre a prevenção e gestão dos riscos, sendo que ao nível 

Europeu os esforços da Comissão Europeia neste sentido se refletem, nomeadamente, na Diretiva 

2007/60/CE1. Talvez, pelo menos em parte, devido a este esforço, o assunto apresenta um enfoque 

crescente no planeamento e ordenamento do território e proteção civil, visando-se a identificação, 

mitigação e avaliação dos riscos tendo em conta que existe uma tendência para o aumento do número 

de fenómenos extremos (SANTOS et al., 2001; IPCC, 2007). 

                                                
1 Relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundação. 
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No entanto, em Portugal a atenção sobre os riscos naturais não é nova, fazendo-se notar no 

ordenamento jurídico pelo menos desde a década de 70, com preocupações, nomeadamente, 

relacionadas com o fenómeno das cheias. De destacar: 

 

a. o DL n.º 467/71, de 5 de novembro1, que institui as zonas adjacentes (ameaçadas por cheias), 

embora genericamente com um reflexo muito incipiente na gestão e prevenção do risco; 

b. o DL n.º 93/902, de 19 de março (alínea a), do n.º 2, Anexo I, referido no artigo 3.º), que reforça as 

preocupações relativas aos riscos naturais, especialmente com o fenómenos das cheias, consagrando 

que os “leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas por cheias” deverão integrar o regime da REN. 

O RJREN, DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de novembro, que 

altera e revê integralmente aquele, reforça as preocupações relativas aos riscos naturais consagrando 

explicitamente, e com maior abrangência em termos de fenómenos considerados (n.º 4 do artigo 3.º), 

que as “áreas de prevenção de riscos naturais” deverão integrar a REN; 

c. o DL 364/98, de 21 de novembro, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração de carta de zonas 

inundáveis nos aglomerados urbanos sujeitos a cheias. É talvez um dos diplomas do ordenamento 

jurídico nacional mais ambicioso3 objetivamente dirigido à prevenção de riscos naturais, uma vez mais 

relacionado com cheias, embora o reflexo das suas disposições no terreno seja incipiente; 

d. a Lei da Água (Lei 58/2005, de 29 de dezembro), no artigo 40.º relativo às “medidas de proteção 

contra cheias e inundações4”; 

e. DL 115/2010, de 22 de outubro5, que transpõe para o Direito interno a Diretiva 2007/60/CE (cfr.) 

representa igualmente um passo significativo na atenção do país aos riscos naturais, neste caso, 

relacionado com os fenómenos de cheias e inundações. 

 

A par daqueles, outros instrumentos, designadamente, no âmbito da proteção civil6 ou da engenharia7, 

refletem os esforços de Portugal na prevenção e gestão de riscos naturais ou tecnológicos. Esta 

                                                
1 Alterado pelo DL n.º 89/87, de 26 de fevereiro, que estabelece o domínio público hídrico. 
2 Regime Jurídico da REN (RJREN), revogado pelo DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação conferida pelo DL n.º 124/2019, 
de 28 de agosto, e cuja aplicação decorre da boa articulação com o Portaria n.º 336/2019, DE 26 de Setembro. 
3 Apesar de ambicioso e muito pertinente, mesmo em relação aos métodos que tem subjacente (histórico-hidro-geomorfológico e o 
hidráulico) peca por ser demasiado restrito quanto à incidência espacial e ao fenómeno em causa.  
4 Apesar da observação de dois fenómenos distintos (cheias e inundações), na prática orienta-se apenas para as cheias, considerando 
que as “zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias as áreas contíguas à margem dos cursos de água ou do mar que se estendem a té 
à linha alcançada pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de retorno de um século” (n.º 1 do artigo 40.º). É quanto 
a nós uma Lei que não só confunde dois conceitos/fenómenos distintos, como ainda tem uma visão redutora das cheias e da forma de as 
delimitar (TOMÉ et al., 2009) e de abordar (veja-se a redação do n.º 6 do artigo citado). 
5 Que aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações para o território português. 
6 e.g., a Lei 65/2007, de 12 de novembro ou a Resolução 25/2008, de 18 de julho, e ANPC/DGOTDU (2009) e ANPC (2009). 
7 DL 235/83, de 31 de maio, aprova o regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes. 
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questão constitui, aliás, um dos dez (10) compromissos a nível nacional e uma das medidas de ação 

preconizadas no PNPOT1. Este pelo seu caráter estratégico e orientador para os demais IGT vincula 

bem o crescendo da preocupação nacional com a gestão dos “riscos” e a necessidade de refletir essas 

preocupações e, simultaneamente, desafios nos Planos Territoriais de Âmbito Municipal. 

 

O PDM, como instrumento de excelência definidor da política e estratégia para ordenamento do 

território e desenvolvimento local, deverá pois incorporar definitivamente uma análise aos fenómenos 

naturais e tecnológicos perigosos pois só conhecendo a sua distribuição espacial (a suscetibilidade) 

é possível prevenir e minimizar os seus efeitos. FLAGEOLLET, citado em RODRIGUES (1993), refere, 

aliás, que “a prevenção dos riscos naturais implica que se saiba onde vão ocorrer, ou têm probabilidade 

de se reproduzir”.  

 

Importa pois conhecer quais os fenómenos potencialmente perigosos, como e onde poderão ocorrer no 

concelho de Silves, ou seja, proceder à delimitação de áreas de suscetibilidade2 para eventuais áreas 

críticas e identificação dos respetivos elementos expostos a fenómenos potencialmente danosos, i.e., 

determinar a vulnerabilidade3. Esta abordagem, que se procura desenvolver de encontro às diretrizes 

metodológicas nacionais e ao encontro das preocupações nacionais e internacionais, permitirá 

igualmente verificar que nem todas as áreas afetadas por fenómenos potencialmente destruidores 

constituem áreas de risco4. Merecerão, por isso, em sede de propostas de ordenamento, orientações 

específicas para a sua utilização e gestão. É neste âmbito que se desenvolve o presente capítulo. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Além do quadro normativo e de referência estratégico, orientador da elaboração do PDM, existem 

instrumentos específicos que o enformam diretamente dependentes da identificação e análise de 

                                                
1 Lei 99/2019, de 05 de setembro, que aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. 
2 SUSCETIBILIDADE (susceptibility): incidência espacial de perigo. Representa a propensão para uma área ser afetada por um 
determinado perigo, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos fatores de predisposição para a ocorrência dos processos ou 
ações, não contemplando o seu período de retorno ou a probabilidade de ocorrência (ANPC, 2009a). PERIGOSIDADE NATURAL 
(natural hazard), representa a probabilidade de ocorrência de fenómenos potencialmente destruidores, num determinado período de 
tempo e numa dada área. Pode ser definida através da frequência de ocorrência ou da recorrência, bem como da respetiva magnitude 
(VARNES, 1984);  
3 VULNERABILIDADE (vulnerability): grau de perda de um dado elemento ou conjunto de elementos em risco (população, 
propriedades, atividades económicas, etc.), em resultado da ocorrência de um fenómeno instabilizador de determinada magnitude. A 
definição de vulnerabilidade implica o conhecimento e a dinâmica destas variáveis no território (VARNES, 1984). 
4 RISCO (risk): consequência gravosa em pessoas e bens, resultante de fenómenos naturais ou induzidos pela ação antrópica. Resulta 
do produto da perigosidade pela vulnerabilidade, i.e., o risco só se manifesta quando numa área suscetível a um fenómeno exista perda 
potencial de elementos (VARNES, 1984). 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 5 

fenómenos perigosos, e.g., o caso da REN, como se anotou. Outros, ainda que indiretamente, também 

obrigam ao seu reconhecimento, e.g., o caso da classificação e qualificação do solo, ou mais 

concretamente a delimitação de perímetros urbanos, já que os mesmos, num contexto de abordagem 

não reativa (ainda muito dominante) mas cautelar e preventiva não deverão integrar áreas suscetíveis à 

ocorrência de alguns fenómenos perigosos, ainda que no momento não se apresentem como áreas de 

risco. Há, no entanto, em Silves, o conhecimento e a preocupação de fundo de áreas suscetíveis à 

ocorrência de determinados fenómenos e de elementos com vulnerabilidade relativamente elevada. 

Como tal, a elaboração de um PMOT estruturante como é o PDM não poderia, em rigor e por uma 

questão de responsabilidade social e civil, independentemente da legislação mais ou menos 

orientadora neste sentido, ser desprovido de uma análise aos fenómenos perigosos de modo a que 

esta informe as orientações para o ordenamento, sendo certo que nem todos têm a mesma expressão 

territorial e amplitude (grau de risco).  

 

Apontam-se assim 6 objetivos fundamentais do capítulo: 

 

1. identificar os fenómenos naturais e tecnológicos potencialmente perigosos; 

2. caraterizar os fenómenos perigosos identificados;  

3. identificar áreas expostas no concelho aos fenómenos potencialmente perigosos; 

4. caraterizar o grau de suscetibilidade, vulnerabilidade e risco; 

5. lançar orientações de base para o ordenamento e desenvolvimento do território;  

6. reunir conteúdos temáticos de apoio à definição de medidas preventivas, curativas e cautelares que apoiem 

a ação e os agentes de Proteção Civil e a população em geral. 

 

DA METODOLOGIA 

 

Tendo em consideração os objetivos propostos, o trabalho no âmbito do presente capítulo é elaborado 

tendo por base: 

 

1. a clarificação dos conceitos mais importantes no âmbito do capítulo, tendo em vista facilitar a 

exposição/comunicação;  

2. um intensivo trabalho de campo de geomorfologia e hidrologia, tendo em vista a delimitação das 

áreas suscetíveis aos respetivos fenómenos naturais perigosos, nomeadamente cheias, inundações e 
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movimentos de massa. No âmbito das cheias e inundações, sem prejuízo dos cálculos hidrológicos, 

optou-se especialmente pela utilização do método histórico-hidro-geomorfológico; 

3. a integração, com a devida adaptação de estudos de base existentes no domínio da proteção civil, 

relacionados sobretudo com os fenómenos tecnológicos (e.g., CMS/SPCF, 2013); 

4. o estudo e análise de bibliografia nos domínios em causa; 

5. a produção de cartografia temática, em ambiente SIG, utilizando para o efeito as melhores 

metodologias e técnicas disponíveis para a delimitação, representação e análise da informação 

levantada no campo ou proveniente das diversas fontes utilizadas. 

 

Além do capítulo introdutório, objetivos e metodologia, o capítulo que ora se propõe abordar inicia-se 

com a definição dos conceitos fundamentais que o sustentam, ao que se segue a abordagem à escala 

do concelho, iniciando-se a mesma à análise dos acidentes tecnológicos (capítulo III.7.2), 

destacando-se aqueles que podem constituir acidente grave ou cujas consequências podem ser muito 

gravosas para pessoas, bens ou infraestruturas. A análise passa pela sua caraterização, localização e 

probabilidade de ocorrência, tendo como referência o Plano Municipal de Emergência de Protecção 

Civil de Silves (PMEPCS) (CMS/SPCF, 2013). 

 

Passa-se posteriormente à análise dos fenómenos naturais, iniciando o capítulo III.7.3 com a 

caraterização e análise dos fenómenos meteorológicos, seguido do capítulo relativo à caraterização 

e análise dos fenómenos hidro-geomorfológicos com incidência no concelho, como as 

cheias/inundações, movimentos de terreno, erosão hídrica e erosão costeira. Atendendo que estes 

fenómenos são determinantes para a elaboração da REN e aqueles (sobretudo as cheias e 

inundações) que mais frequentemente geram situações de risco, é o capítulo onde se colocou o maior 

esforço. Foram, neste âmbito elaboradas cartas de suscetibilidade e riscos naturais (capítulo III.7.3.2). 

 

Ainda no âmbito dos fenómenos naturais, no capítulo III.7.3.3 é apresentada uma análise da 

sismicidade, uma das tipologias de abordagem obrigatória, tendo em conta a região do país em que o 

concelho se insere. Baseia-se fundamentalmente na análise da sismicidade histórica, intensidade e 

magnitude sísmica, apoiada por imagens e informação de autores de referência nessa área (PEREIRA 

DE SOUSA, 1919; BORGES, 1977; LIMA, 1990; MACEDO, 1994; BAPTISTA, 2003). 
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A análise ao “risco” de incêndio, considerado enquanto risco misto1, é efetuada no Cap. III.7.4., onde 

são integradas as disposições constantes no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) (CMS/SMPCF/DOGU, 2017), com repercussão no ordenamento do território. Optou-se ainda 

por elaborar um capítulo de análise física integrada, III.7.5 que consiste num instrumento de 

determinação da capacidade de carga de um território, face à sua suscetibilidade aos fenómenos 

naturais, acidentes tecnológicos e ao potencial risco. Através dessa análise, que sobrepõe as variáveis 

físicas e tecnológicas, é possível delimitar os locais com e sem constrangimentos físicos, permitindo 

determinar quais os fatores e os locais que constituem potenciais áreas de condicionantes ao uso e 

aqueles sem constrangimentos e potencial utilização.  

 

Finda a avaliação dos riscos propriamente dita é elaborada a síntese (capítulo III.7.10), onde se 

destacam as ideias fundamentais a reter no que respeita às principais potencialidades e fragilidades 

que derivam da análise e as orientações para ordenamento do território e desenvolvimento que 

informarão o capítulo IX.3.  

 

 

 

III.7.2. ACIDENTES TECNOLÓGICOS. TIPOS, CARATERÍSTICAS E 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA EM SILVES 

 

 

Os acidentes tecnológicos2 decorrem de atividades antrópicas, estão normalmente associados ao 

armazenamento ou transporte de matérias perigosas e constituem riscos tecnológicos, sempre que 

coloquem em perigo pessoas, bens, infraestruturas ou propriedades, de acordo com a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) (www.prociv.pt). Os acidentes tecnológicos 

(geradores ou não de situações de risco) são, por norma, consequência de utilização inadequada de 

equipamentos ou infraestruturas (erro humano), de envelhecimento ou dano de equipamentos e 

infraestruturas, podendo também ser desencadeados por fenómenos naturais (e.g., sismos, cheias), 

                                                
1 Consideram-se riscos mistos “os que resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana com o funcionamento dos 
sistemas naturais (e.g., incêndios florestais)” (ANPC, 2009a). 
2 ACIDENTE (tecnológico) GRAVE é um acontecimento designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão, de graves 
proporções, resultante de desenvolvimentos não controlados durante o funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo presente 
decreto -lei, e que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, 
ou para o ambiente, e que envolva uma ou mais substâncias perigosas (DL n.º 150/2015, de 05 de agosto). 

http://www.prociv.pt/
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distinguindo-se no concelho de Silves 7 categorias de acidentes tecnológicos com potencial 

ocorrência (vd. fig. III.7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada categoria de acidente, são apresentadas as principais caraterísticas e alguma informação 

complementar relativamente aos eventuais danos potenciais. A análise da probabilidade de ocorrência 

e período de retorno é apresentada no final do capítulo de modo a poder ser comparada entre 

categorias de acidentes, e decorre do PMEPCS (CMS/SPCF, 2013). 

 

1. INCÊNDIOS URBANOS 

 

São incêndios urbanos, segundo o PMEPCS, aqueles que “deflagram e se propagam no interior de 

zonas urbanas ou povoações. Na origem dos incêndios urbanos estão quase sempre procedimentos 

negligentes na instalação, manutenção e uso de equipamentos elétricos e equipamentos a gás”. 

 

No concelho de Silves as sedes de freguesia, particularmente, Silves, Messines, Alcantarilha, Algoz ou 

São Marcos da Serra, estão entre as áreas onde a probabilidade de ocorrência de incêndios urbanos é 

maior, especialmente divido à tipologia, idade e estado de conservação do edificado, além de que as 

caraterísticas de cada aglomerado podem potenciar a magnitude e o grau de perigosidade destes 

fenómenos devido às condições que oferecem ao combate (vd. Cap. V.2.). Acresce que nestes 

aglomerados urbanos há uma preponderância de população envelhecida, o que aumenta em grande 

medida a sua vulnerabilidade ao fenómeno.  

 

Figura. III.7.1 

Categorias de acidentes tecnológicos para o concelho de Silves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: (CMS/SPCF, 2013) 

1.  incêndios urbanos; 

2.  colapso/estrago avultado em edifícios; 

3.  acidentes industriais; 

4.  acidentes em infraestruturas hidráulicas; 

5.  acidentes viários, ferroviários, aéreos e marítimos/fluviais; 

6.  transporte de mercadorias perigosas; 

7.  contaminação da rede pública de abastecimento de água. 
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2. COLAPSO/ESTRAGO AVULTADO EM EDIFÍCIOS 

 

De um modo geral, este tipo de fenómeno tem potencial de ocorrência em edifícios degradados e 

devolutos, embora possa ocorrer em edifícios que apesar de ocupados, são alvo de manutenção 

insuficiente (CMS/SPCF, 2013). Os colapsos podem, contudo, ser desencadeados por ação da sismo-

tectónica, precipitações intensas, vibrações, ventos fortes ou explosões violentas (em particular 

causadas por fugas de gás), como referido em CMS/SPCF (2013).  

 

No concelho há um grande número de edifícios degradados, em ruínas e/ou abandonados, com 

destaque para os aglomerados de Silves, Messines, Alcantarilha e Pêra (vd. fig. III.7.2 e quadro III.7.1). 

 

 

 

Constata-se, com efeito, da observação da figura III.7.2 e do quadro III.7.1, que o edificado degradado 

ocupa uma área significativa naqueles aglomerados, particularmente nos espaços centrais-históricos, 

Figura III.7.2 

Edificado degradado e em ruínas em Silves, Messines, Alcantarilha e Pêra 

 
Fonte: Levantamento urbanistico-funcional (CMS/DPTIG, 2001-2003); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 
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que constituem por isso áreas com relativa suscetibilidade e vulnerabilidade, atingindo 15% em Silves e 

14% em Alcantarilha (vd. Cap. V.5.). Embora os valores sejam significativos, a percentagem de 

edifícios degradados é, ainda assim, mais elevada que a de edifícios em ruínas, sendo o valor de 

Silves muito expressivo (4,2%) (vd. quadro III.7.1). Por esta razão, são áreas preferenciais para 

sofrerem processos de reabilitação e regeneração urbana (vd. cap. V.2.4), inclusive como forma de 

qualificar o espaço e de minimizar riscos para pessoas (vd. também cap. III.8.2.1, ponto 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACIDENTES INDUSTRIAIS 

 

“Os acidentes industriais graves envolvendo substâncias perigosas são consequência do 

desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento de um estabelecimento 

industrial e podem resultar em explosões, incêndios e emissões de substâncias contaminantes (tóxicas 

ou radioativas).” Os estabelecimentos onde se encontrem substâncias perigosas têm enquadramento 

legal dado pelo DL 150/2015, de 05 de agosto e podem ser classificados como tendo nível inferior ou 

superior de perigosidade, tendo em conta a quantidade e tipologia de substâncias perigosas existentes. 

 

No concelho existem alguns estabelecimentos suscetíveis à ocorrência de acidentes tecnológicos, 

principalmente relacionados com o armazenamento de substâncias perigosas, sendo de destacar, e.g., 

os postos de abastecimento de combustível (22), depósitos de armazenamento de gás (BP na 

zona industrial de Algoz e dois locais com menor expressão junto à cidade de Silves), a corticeira 

Amorim, (CMS/SPCF, 2013) e as unidades autónomas de gás natural existentes (2) afetas às 

empresas Lara – Laranja do Algarve S.A. e SPAST – Sociedade Portuguesa de Aluguer e Serviço de 

Têxteis, SA (DGEG, 2018) (vd. fig. III.7.3). 

Quadro III.7.1 

Edificado degradado e em ruínas, por aglomerado 

 EDIFICADO 

DEGRADADO 

EDIFICADO 

EM RUÍNAS 

EDIFICADO 

TOTAL 

EDIFICADO 

DEGRADADO (%) 

EDIFICADO EM 

RUÍNAS (%) 

%  

TOTAL 

ALCANTARILHA 51 9 428 11,9 2,1 14,0 

PÊRA 60 16 841 7,1 1,9 9,0 

S. B. MESSINES 86 20 1115 7,7 1,8 9,5 

SILVES 229 90 2127 10,8 4,2 15,0 
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O facto de muitos destes estabelecimentos industriais se localizarem na proximidade ou integrados em 

solo urbano (vd. fig. III.7.3) torna-os perigosos para pessoas, bens, equipamentos e infraestruturas já 

que é desconhecida a forma como podem comportar-se em caso de acidente, já que estão em causa 

fatores como a quantidade de combustível armazenado, o período do dia, as condições atmosféricas, 

entre outros. Importa pois estabelecer perímetros de proteção e desencadear uma campanha 

informativa à população exposta para os eventuais perigos decorrentes de um acidente industrial.  

 

4. ACIDENTES EM INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS 

 

Esta categoria de acidente tecnológico comporta duas vertentes: a de rutura de barragens e a de 

rutura de infraestruturas de transporte de água. Os mecanismos mais comuns de rutura das 

barragens são desencadeados por fenómenos naturais como sismos, grandes deslizamentos no corpo 

da albufeira ou cheias. Contudo, para o rebentamento de uma barragem também podem contribuir 

fatores antrópicos, como falhas na manutenção ou operação dos equipamentos e/ou negligência.  

 

No concelho existem três albufeiras com as respetivas barragens (Funcho, Arade e Odelouca); as 

barragens de Arade e Odelouca constituem aterros compactados e a barragem do Funcho é uma 

barragem de betão em abóbada, localizada a montante da barragem do Arade (vd. fig. III.7.3). Embora 

díspar, a capacidade útil das três albufeiras é superior a 200 000 dam3 (vd. quadro III.7.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rebentamento destas barragens encontra-se previsto, sendo que para as barragens de Funcho e 

Arade foi elaborado um estudo do LNEC no âmbito do projeto NATO PO-FLOODRISK (FARRAJOTA, 

1997), que pretende representar os tempos de chegada da onda de cheia técnica (vd. fig. III.7.3) em 

caso de rebentamento das barragens causado por sismo ou deslizamento no corpo da albufeira.  

Quadro III.7.2 

Capacidade de armazenamento das albufeiras do Arade, Funcho e Odelouca 

 Capacidade 
total (dam3) 

Capacidade 
útil (dam3) 

Cota do 
coroamento (m) 

Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA) (m) 

Albufeira do Arade 28 390 26 981 65 61 

Albufeira do Funcho  47 720  42 750 99,8 96 

Albufeira de Odelouca 157 000 134 000 106 102 

 
Fonte: www.snirh.pt. 

http://www.snirh.pt/
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Verifica-se pela progressão em minutos, que a onda de cheia demorará cerca de 45min a atingir a 

cidade de Silves, o maior aglomerado no percurso do rio até ao limite do concelho (vd. fig. III.7.4). 

 

Relativamente à barragem de Odelouca também foi elaborado um estudo de determinação da zona 

inundável em caso de rutura da barragem, no âmbito do Plano de Emergência Interno da Barragem de 

Odelouca (PEIBO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, pela observação da fig. III.7.3, que a potencial inundação afeta todo o vale da ribeira de 

Odelouca a jusante da barragem e que o vale inferior do Arade, sensivelmente até à cidade de Silves, 

também é afetado pela onda de cheia (vd. fig. III.7.4). Neste caso o tempo de chegada é de cerca de 

4h e a zona inundada é coincidente com a provocada pela da onda de cheia das barragens de Funcho 

e Arade, aumentando a vulnerabilidade desta área (vd. figs. III.7.3 e III.7.4). 

 

Figura III.7.4 

Destaque das ondas de cheia técnica na cidade de Silves 

 
 

Fonte: LNEC (1997); Tetraplano/Águas do Algarve (2009); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 
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Deste modo, atendendo à suscetibilidade que a cidade de Silves apresenta a inundações provocadas 

pelo rebentamento das diversas barragens, e especialmente do Funcho e do Arade, cuja onda de cheia 

é muito rápida a atingir a cidade, será fundamental um trabalho forte de prevenção, mitigação dos 

efeitos e gestão da cheia, em estreita articulação com a população potencialmente afetada, a montante 

de qualquer ocorrência. Sugerem-se, nomeadamente, campanhas de informação e sensibilização 

sobre os potencias riscos e áreas de forte suscetibilidade, formas de autoproteção e/ou salvamento, 

recomendações sobre como agir e para onde se dirigir, identificar locais mais vulneráveis onde 

residam, e.g., pessoas com mobilidade reduzida, etc.. 

 

As ruturas em condutas podem ocorrer devido a acidentes, deterioração física ou devido a 

fenómenos naturais. Destaca-se o canal de rega, uma infraestrutura hidráulica com início na barragem 

do Arade, como potencialmente perigosa (vd. Cap. V.4.). Na fig. III.7.5 podem observar-se os pontos 

críticos ao longo do canal, entre os quais as localidades de Pedreira ou Silves. Um acidente no canal 

de rega pode causar elevados prejuízos materiais relacionados com a inundação associada e 

eventualmente perdas de vidas. 

 

Figura III.7.5 

Pontos críticos ao longo do canal de rega 

 
 

Fonte: Planimetria (CMS/DGT, 2018); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 15 

5. ACIDENTES VIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, AÉREOS E MARÍTIMOS/FLUVIAIS 

 

“A ocorrência de acidentes rodoviários (…) para além dos fatores relacionados com a atitude e 

comportamento dos peões está relacionada com a intensidade de tráfego, com as condições 

meteorológicas que aí ocorrem e com o estado de manutenção das vias e dos veículos que nelas 

circulas” (CMS/SPCF, 2013). As principais vias do concelho são as de maior probabilidade de 

ocorrência de acidentes, como são a A2, A22, IC1, EN125, EN124, EN 269 e EN264, particularmente 

durante o verão, altura em que são mais movimentadas (CMS/SPCF, 2013) (vd. fig. III.7.3).  

 

No que respeita a acidentes ferroviários concretamente os relacionados com descarrilamentos ou 

colisões, podem acontecer em consequência de erros humanos ou ser provocados por danificação da 

via, de falhas dos sistemas de gestão e controlo de tráfego. O abalroamento de carros em passagens 

de nível e o atropelamento de peões são também acidentes passíveis de ocorrer” (CMS/SPCF, 2013). 

O concelho é atravessado por duas linhas de comboio, a linha do Sul e a do Algarve (vd. fig. III.7.3), 

sendo que em ambas a circulação é feita alternadamente na mesma linha, em ambos os sentidos, o 

que as torna porventura mais suscetíveis à ocorrência de acidentes.  

 

“A existência numa determinada região de aeroportos, aeródromos e heliportos, sejam militares ou 

civis, implica a existência de risco de acidentes aéreos1. O risco é mais elevado na área envolvente a 

estas estruturas, decorrente das operações de aterragem e descolagem de aeronaves” (CMS/SPCF, 

2013). No concelho existe apenas um heliporto privado, encontrando-se afastados os aeródromos de 

Portimão e Lagos e o aeroporto de Faro. 

 

Relativamente a acidentes marítimos/fluviais, embora nos últimos anos tenham ocorrido alguns 

acidentes ao largo da costa meridional Algarvia, poucos se localizaram ao largo da costa do concelho. 

No entanto, na figura III.7.3 encontra-se assinalada a área que potencialmente poderá ser atingida, 

com maior probabilidade, em particular no caso de derrames de matérias perigosas no litoral.  

 

 

                                                
1 CMS/SPCF (2013) salienta que a existência de uma boa rede de aeródromos, bases e heliportos é uma mais-valia em casos de 
emergência por facilitar a evacuação, operações de busca e salvamento e ações de combate a incêndios. 
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6. TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS1 

 

“O transporte destas mercadorias, seja por via rodoviária, ferroviária ou por via navegável, pelas 

consequências que podem advir em caso de acidentes, coloca problemas de segurança, necessitando 

de atenção especial e está sujeito a regulamentação específica” (CMS/SPCF, 2013). 

 

A grande preocupação relativamente a esta categoria prende-se com a circulação de camiões-

cisternas, que transportam elevadas quantidades de produtos perigosos. “Não existem registos de 

acidentes graves no transporte de mercadorias perigosas no concelho de Silves, mas tendo em conta a 

relativa intensidade de tráfego destes camiões-cisternas para abastecer os postos de combustível e os 

depósitos de gás do concelho (vd. fig. III.7.3), conclui-se que a possibilidade de ocorrência de um 

acidente não é reduzida” (CMS/SPCF, 2013). Acresce que estes veículos circulam fundamentalmente 

nas estradas consideradas mais perigosas (vd. fig. III.7.3).  

 

7. CONTAMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

“A contaminação da rede pública de abastecimento de água traduz-se na concentração de agentes 

contaminantes2 em quantidades que desrespeitem os requisitos de potabilidade da água considerados 

seguros e impostos pelas autoridades sanitárias (DL 306/2007, de 27 de agosto). A contaminação pode 

resultar de causas naturais (e.g., secas), de ações de negligência (e.g., descargas de efluentes sem 

tratamento), acidentais (e.g., avarias nos sistemas de tratamento) e mesmo de ações intencionais (e.g., 

terrorismo)” (CMS/SPCF, 2013).  

 

 

De acordo com CMS/SPCF (2013) a probabilidade média de ocorrência cada uma das categorias de 

acidentes (quadro III.7.3) é na ordem dos 25 a 50 anos, destacando-se a probabilidade de 

colapso/estrago em edifícios, definida como média-alta, com um tempo de retorno inferior a 25 anos. 

As tipologias que apresentam menor probabilidade de ocorrência são acidentes viários, rodoviários, 

                                                
1 “Consideram-se matérias perigosas as substâncias ou preparações que devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou 
radioatividade, por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão podem provocar situações com efeitos negativos para o Homem e 

para o Ambiente” (CMS/SPCF, 2013). 
2 “Os agentes contaminantes podem ser químicos, biológicos ou radiológicos e a sua ingestão pode ter consequências graves ao nível da 
saúde pública e da proteção civil, dependendo da sua natureza e quantidade ingerida, bem como do nível de resistência e estado de 

saúde da população que os ingere” (CMS/SPCF, 2013). 
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marítimos e aéreos, acidentes em infraestruturas hidráulicas, e transporte de mercadorias perigosas 

(vd. quadro III.7.3) 

 

Para a maior parte das categorias não existem registos de ocorrências, pelo que a determinação da 

probabilidade de ocorrência e respetivo tempo de retorno se baseia no dano potencial que ocorra 

devido a um acidente e à necessidade de ativação do CMS/SPCF, 2013, pelo que os pequenos 

acidentes, muito frequentes, não constituem o mesmo perigo que os grandes acidentes. 

 

Para além dos elementos de potencial risco relacionados com acidentes tecnológicos existem outros 

elementos perigosos embora sem estatuto para figurarem enquanto potenciadores de acidentes 

tecnológicos. Destacam-se sobretudo os barreiros localizados em Algoz (zona industrial) e Tunes 

(Vale de Silves, próximo dos limites do concelho mas exterior a este), e algumas áreas de exploração 

de areias em Pêra e Armação de Pêra. Em qualquer um dos casos, são áreas potencialmente 

perigosas, por duas razões: 

a. devido aos taludes de declive muito acentuado e comando muito elevado (podem ter cerca de 30 m 

de altura nos barreiros); 

b. por serem pontos de acumulação de água (o caso dos barreiros). 

 

Constata-se assim que os taludes, devido à sua dimensão e nalguns casos por falta de sinalização e 

por não se encontrarem vedados, são locais suscetíveis à queda de pessoas, ou ainda, nalguns casos, 

apresentam uma forte suscetibilidade a movimentos de massa (desabamentos e/ou deslizamentos de 

terreno). Os barreiros, por serem ainda pontos de acumulação de água poderão ainda suscitar a 

Quadro III.7.3 

Probabilidade de ocorrência e tempo de retorno, por tipologia de acidente tecnológico 

 
ACIDENTES TECNOLÓGICOS 

Probabilidade de 
ocorrência 

Tempo de 
retorno (anos) 

1. Incêndios urbanos Média 25-50 

2. Colapso/estragos avultados em edifícios Média-alta 10-25 

3. Acidentes industriais Média 25-50 

4. Acidentes em infraestruturas hidráulicas Média-baixa 50-200 

5. Acidentes viários, aéreos e marítimos/fluviais Média/média-baixa 25-50/50-200 

6. Transporte de mercadorias perigosas Média/baixa 25-50/50-200 

7. Contaminação da rede pública de abastecimento de 

água 

Média 25-50 

 
Fonte: CMS/SPCF, (2013) 
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curiosidade, estimulando a aproximação ou mesmo a prática de atividades lúdicas. É assim 

fundamental manter estes locais vedados e sinalizados de modo a diminuir a perigosidade que lhes 

está associada, no âmbito da saúde e segurança públicas (vd. também Cap. III.8.). 

 

 

 

III.7.3. FENÓMENOS NATURAIS PERIGOSOS EM SILVES. TIPOS, 

CARATERÍSTICAS E PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

 

 

A crescente atenção para com os fenómenos naturais potencialmente perigosos ocorre não apenas a 

uma escala internacional, como igualmente ao nível local. O concelho de Silves não é uma exceção 

procurando-se em diversos níveis integrar a gestão dos “riscos naturais”, nomeadamente ao nível da 

proteção civil municipal (CMS/SPCF, 2013) e do ordenamento do território. O capítulo que ora se 

apresenta é reflexo disso mesmo.  

  

Entre as diversas categorias de fenómenos naturais devem-se individualizar subcategorias - 

fenómenos meteorológicos, hidro-geomorfológicos e sísmicos (quadro III.7.4) - em relação às quais 

adiante se dedicará atenção específica, procurando-se identificar os fenómenos, caraterizá-los e 

analisar a sua distribuição espacial e período de retorno respetivo. Embora a referência na elaboração 

do capítulo seja o PMEPCS (CMS/SPCF, 2013), são abordados outros fenómenos, como a deposição 

de geada, queda de granizo, storm surge e a erosão hídrica do solo. 

Quadro III.7.4 

Fenómenos naturais potenciadores de suscetibilidade e risco 

1. METEOROLÓGICOS 2. HIDRO-GEOMORFOLÓGICOS 3. SÍSMICOS 

a. ondas de calor e vagas de frio a. cheias e inundações a. sismos 

b. secas b. movimentos de terreno b. tsunamis 

c. geada c. erosão hídrica  

d. queda de granizo d. erosão costeira  

e. storm surge   

f. ventos fortes, tornados e ciclones   
 

Fonte: PMEPCS (CMS/SPCF, 2013) 
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III.7.3.1. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

 

A análise aos fenómenos meteorológicos sistematizados no quadro III.7.4. será efetuada de modo 

individual, para um melhor entendimento. 

 

 

1. SOBRE AS ONDAS DE CALOR E VAGAS DE FRIO 

 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM/WMO) as ondas de calor e as vagas de 

frio ocorrem quando num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos a temperatura máxima diária é 

superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência ou inferior em 5°C ao valor médio diário 

de referência, respetivamente (www.ipma.pt). A mortalidade associada ao calor excessivo é uma 

realidade incontornável1 sobretudo nos grupos de risco: idosos, crianças, doentes crónicos, acamados, 

obesos e pessoas que vivam sós em habitações com baixa qualidade de construção e com deficientes 

condições de climatização2 (www.insa.pt). São estes os alvos de uma ação informativa sobre os 

perigos a que se encontram expostos.  

 

Segundo informação de CMS/SPCF (2013) “o mês de junho é aquele em que as ondas de calor 

ocorrem com mais frequência no território de Portugal continental”, referindo-se ainda que entre janeiro 

de 1964 e julho de 1993 (29 anos) registaram-se 18 ondas de calor no concelho (estação de Barragem 

do Arade).  

 

No que respeita às vagas de frio pese embora as autoridades de saúde não terem dados sobre as 

ondas de frio, importa referir que se morre mais de frio3 que de calor (www.insa.pt) e que neste caso, 

aos grupos de risco (supracitados) acrescem os sem-abrigo, um dos grupos mais afetados pelo frio.  

 

                                                
1 Sendo que constitui também uma preocupação especial para as autoridades de saúde, por ser possível calcular o número de mortes 
associadas ao calor, não sendo ainda possível contabilizar os dados relativos à mortalidade associada às vagas de frio (www.insa.pt). 
2 As principais causas de morte pelo calor excessivo são: doenças do aparelho circulatório, doenças cerebrovasculares, neoplasias 
malignas, doenças respiratórias (broncopneumonia e pneumonia) e outros sintomas, sinais e afeções mal definidos (www.insa.pt).  
3 O mês de fevereiro de 2012 registou mortalidade superior ao normal devido ao frio e a doenças típicas dos períodos frios (e.g., gripe). 

http://www.ipma.pt/
http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
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Para esta categoria é referido em CMS/SPCF (2013) que “o concelho de Silves, devido à proximidade 

da costa, terá menor propensão a sofrer vagas de frio do que outros locais mais interiores”. Também 

para este fenómeno foram analisados os dados da estação de Barragem do Arade, no entanto, para o 

mesmo período de tempo não se registaram vagas de frio. Relativamente aos grupos de risco, os 

dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (www.ine.pt) para o ano de 2010 apontam para 

cerca de 13 000 pessoas no concelho (crianças até aos 14 anos e idosos com mais de 65)1. 

 

2. SOBRE AS SECAS2  

 

As secas podem ser causadas por diversas situações, sendo as secas meteorológicas e hidrológicas 

as mais comuns. As secas meteorológicas resultam de longos períodos sem precipitação (nalguns 

tipos de climas são frequentes, pelo que a sua excecionalidade se prende com a magnitude do 

fenómeno) (RAMOS, 2005). As secas hidrológicas manifestam-se quando as reservas de água 

diminuem, devido ao prolongamento da seca meteorológica (www.ipma.pt). As secas agrícolas e 

socioeconómicas derivam das anteriores e são as que afetam mais diretamente pessoas, animais e 

atividades económicas. 

 

Os principais problemas inerentes às secas prendem-se sobretudo com a disponibilidade de água para 

abastecimento e rega, levando à perda de produção agrícola e à escassez de água e 

consequentemente a situações de salubridade e saúde pública, já que a escassez compromete a 

garantia de qualidade da água e pode levar ao desenvolvimento de microrganismos e ao aparecimento 

de vetores e roedores perigosos para a saúde humana. Em casos extremos a seca leva à fome, o que 

agrava ainda mais o combate às doenças. Verifica-se pois que as secas podem constituir também um 

fator de risco e ocorrem por vezes associadas às ondas de calor.  

 

De acordo com CMS/SPCF (2013) entre 1941 e 1991 registaram-se 21 episódios de seca, fenómeno 

que voltou a ocorrer em 2004/2005 com particular incidência no Alentejo. Desde o início do ano 

hidrológico de 2011/2012 e até março de 2012, o país encontrava-se novamente em período de seca 

meteorológica, estando cerca de metade do país em seca extrema e sendo a bacia hidrográfica do 

Arade uma das zonas mais afetadas pelas secas.  

                                                
1 Não existem dados referentes a sem-abrigo no concelho. 
2 As secas constituem o fenómeno extremo mais frequente dos últimos anos e aquele que mais preocupação levanta, em particular desde 
a seca que se verificou entre 2004 e 2006, pela gravidade e extensão territorial (www.ipma.pt).  
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3. SOBRE A GEADA 

 

“A geada é um hidrometeoro formado pela deposição de gelo sobre objetos; tem geralmente um aspeto 

cristalino e desenvolve-se por sublimação de vapor de água existente no ar ambiente” (WMO, 1975, 

citado em SEARN, 1986). É um fenómeno com incidência espacial global (por ocorrer em todo o 

território de Portugal continental) apesar de necessitar de condições muito particulares para ocorrer. 

Segundo SEARN (1986), as condições propícias ao desenvolvimento de geada são: “adveção de 

massas de ar frio, seco e isento de poeiras, céu limpo ou quase limpo e vento fraco ou mesmo calma”. 

 

A geada constitui um fenómeno meteorológico com capacidade para destruir sementeiras e culturas 

comprometendo as colheitas, rendimentos dos agricultores, produção agrícola e o abastecimento de 

mercados, e traduz-se em escassez, particularmente no que respeita à agricultura de subsistência. A 

região do Algarve é uma das menos afetadas por este fenómeno. No entanto, nas áreas mais 

setentrionais registam-se mais de 5 dias de geada por ano. No concelho de Silves a estação de Tunes 

registou 17 dias de geada no período 1980-90 (vd. Cap. III.1.). 

 

 

4. SOBRE O GRANIZO 

 

“Granizo é precipitação sob a forma sólida, com o aspeto de “pedras”, por vezes de dimensões 

consideráveis. Forma-se em alturas elevadas da atmosfera, em nuvens de grande desenvolvimento 

vertical” (www.prociv.pt). As consequências da queda de granizo são mais evidentes no setor da 

agricultura devido à destruição de culturas, mas também pode danificar edifícios ou viaturas. A 

ocorrência de granizo não é de fácil previsão, mas a sua distribuição é generalizada, ocorrendo 

normalmente associada a episódios de precipitação muito intensa durante o inverno, mas também 

pode ocorrer na primavera ou outono, associada a trovoadas.  

 

 

5. SOBRE O STORM SURGE  

 

Este fenómeno consiste numa sobre-elevação do nível do mar de origem meteorológica (PEREIRA, 

2001), ou seja, numa subida anormal do nível do mar devido a uma tempestade ou a uma anomalia 

http://www.prociv.pt/
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Figura III.7.7 

Consequência do fenómeno storm surge 

 
Fonte: www.nhc.noaa.org 

Figura III.7.6 

Início do fenómeno storm surge 

 
Fonte: www.nhc.noaa.org 

barométrica para além da prevista para as marés astronómicas. O aumento do nível do mar pode 

provocar inundações graves nas zonas costeiras, em particular quando o storm surge coincide com 

marés normais ou marés vivas, resultando em marés de tempestade, que podem atingir 6 ou mais 

metros de altura (www.nhc.noaa.org). Resulta assim da conjugação de vento persistente com uma 

baixa pressão ao largo, o que permite o desenvolvimento de um empolamento junto à linha de costa e 

consequentes inundações nas zonas ribeirinhas (vd. fig. III.7.6 e III.7.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nhc.noaa.org/
http://www.nhc.noaa.org/
http://www.nhc.noaa.org/
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Em Portugal existem registos da ocorrência deste fenómeno desde o século XIX, embora entre os mais 

documentados esteja o evento de 19781 (DAVEAU et al., 1978) e os registados entre 1986 e 19882 

(DIAS et al., s/d). Também no Algarve, em julho de 2010, foi registado um episódio de storm surge, 

embora com uma sobre-elevação pouco significativa, notada no estuário do Rio Arade e observável na 

cidade de Silves e na ria Formosa. Os efeitos do storm surge são amplificados quando a sobre-

elevação atinge portos e estuários, podendo desenvolver fenómenos de ressonância3 e 

consequentemente gerar riscos para pessoas e embarcações. No concelho as suas consequências 

podem ser sentidas em toda a frente marítima com consequências para a vila de Armação de Pêra e, 

em menor escala, no estuário do Arade, podendo neste caso afetar, sobretudo, a cidade de Silves. 

 

 

6. SOBRE VENTOS FORTES, TORNADOS E CICLONES VIOLENTOS 

 

“Por ventos fortes, entendem-se episódios de ventos com velocidade suficiente para provocar danos e 

perturbar a normal atividade das populações (…). Os ciclones podem ser de natureza tropical ou 

extratropical consoante o local de origem e o mecanismo de desenvolvimento (…). As suas trajetórias 

são mais difíceis de padronizar, mas os seus efeitos são menos desastrosos que os dos ciclones 

tropicais (…). Um tornado carateriza-se por uma coluna de ar em rotação que se encontra em contacto 

quer com a superfície terrestre quer com nuvens densas e de grande desenvolvimento vertical 

associadas a mau tempo (cumulonimbos) e que se desloca erraticamente. Os tornados podem 

apresentar formas diferentes, mas o mais usual é que surjam como uma massa de condensação em 

forma de funil, com a zona mais estreita a tocar a superfície terrestre” (CMS/SPCF, 2013). 

 

No concelho de Silves existem registos de seis eventos: em 1941 um “ciclone” que atingiu o território 

continental e que provocou danos elevados no Algarve, causou perdas de vidas em Silves e Messines, 

queda de árvores, a destruição de uma fábrica de cortiça e danos em habitações. Em 1988 e em 2002 

registaram-se tornados classificados como F2 de Fujita no concelho de Silves (NATIONAL 

                                                
1 Uma sucessão de estados de mau tempo entre o final de fevereiro e início de março de 1978 provocou danos por todo o território 
nacional, entre eles a destruição parcial do então recém construído quebra-mar do porto de Sines devido a um episódio de strom surge. 
2 Neste caso foram analisados os dados dos marégrafos nacionais durante um período de 2 anos em que se verificaram episódios de 
sobre-elevação do nível do mar, sendo a mais acentuada a verificada em Viana do Castelo, com uma altura máxima de 1,10m 
relativamente ao valor esperado. 
3 A ressonância ocorre quando as ondas que atingem o corpo de água, uma vez refletidas, atingem a mesma frequência que as ondas 
incidentes, o que leva a que atinjam maior amplitude e consequentemente um aumento da intensidade, com riscos associados. 
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GEOGRAPHIC PORTUGAL, 2004)1, embora não sejam conhecidos danos dessas ocorrências. A 31 

de dezembro de 1998 um episódio de ventos fortes provocou elevados prejuízos junto ao estádio de 

Silves, afetando casas, carros e o próprio estádio. Em 2009 há registo de outro episódio de ventos 

fortes que atingiram em particular o setor SW do vale do Arade, e que provocou danos em habitações, 

queda de árvores e destruição de postes de muito alta tensão (vd. fig. III.7.8 e III.7.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, a 16 de novembro de 2012 um tornado originado no mar atingiu a costa do concelho de 

Lagoa, progredindo para terra, tendo-se dissipado a cerca de 30km a N-NE, próximo de São Marcos da 

Serra (o local onde deixam de se verificar evidências da sua passagem) de acordo com PINTO e 

LEITÃO (2012) (vd. fig. III.7.10). Ao atingir a cidade de Silves (o local com mais danos registados) o 

tornado tinha a classificação de F3 de Fujita, provocando danos muito significativos em edifícios e 

veículos privados e públicos e em equipamentos, mobiliário urbano e espaços verdes onde a queda de 

árvores foi significativa (CMS, 2012). Os maiores danos verificaram-se nas piscinas municipais, um dos 

primeiros locais a ser afetado, bem como o parque ribeirinho onde muitas dezenas de árvores foram 

arrancadas pela raiz. Os danos em habitações prenderam-se fundamentalmente com problemas em 

coberturas (telhas e chapas de zinco) devido à força do vento ou provocadas por quedas de árvores 

dos quintais (vd. fig. III.7.11 a III.7.14) e danos em varandas (muitas totalmente arrancadas). 

                                                
1 Estes tornados foram identificados ao abrigo de um projeto de Paula Leitão (do antigo Instituto de Meteorologia) que compilou a 
informação sobre ocorrências deste fenómeno no território continental, tendo conseguido registos de 1936 a 2004 (ano da publicação do 
artigo). A informação foi conseguida com testemunhos, fotografias e notícias de jornais. 

Figura III.7.8 

Danos estruturais em habitação (Odelouca) 
 

 
 

Figura III.7.9 

Árvore arrancada pela raiz 
 

 
 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, assim, que os fenómenos meteorológicos podem ter diferentes consequências e 

magnitudes tendo contudo origem num fator comum: as alterações na composição ou na circulação da 

Figura III.7.10 

Trajetória do tornado de 16 de novembro de 2012 
 

 

Figura III.7.11 

Danos em habitação particular 
 

 Figura III.7.12 

Queda de árvores 
 

 
 

Figura III.7.13 

Danos nas piscinas municipais de Silves 
 

 
 

Figura III.7.14 

Danos em viaturas 
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atmosfera. As consequências fazem-se sentir de imediato ao nível da agricultura, sendo que nalguns 

casos podem gerar danos em bens, equipamentos ou infraestruturas ou mesmo colocar em perigo a 

vidas de pessoas e animais. Se se considerar que, como enunciado no Cap. III.1., se acentuem as 

alterações ao nível do clima, com o aumento da frequência e magnitude dos fenómenos extremos, é 

provável que se acentue igualmente a suscetibilidade do território a fenómenos correlacionados. 

 

Uma vez que a análise passa pela determinação da probabilidade de ocorrência dos fenómenos, 

conforme a constante em CMS/SPCF (2013), para estes esse exercício foi desenvolvido tendo por 

base ANPC (2009b)1 (vd. quadro III.7.5.).  

 

À semelhança do que ocorre com os acidentes tecnológicos, na determinação de probabilidade de 

ocorrência e de tempo de retorno, para os fenómenos meteorológicos os dados são adaptados de 

CMS/SPCF (2013), pelo que é considerada a magnitude do fenómeno em termos de danos potenciais 

e de necessidade de ativação do Plano de Emergência. Deste modo, verifica-se que a probabilidade 

média de ocorrência de fenómenos meteorológicos no concelho do Silves é média-elevada, situando-

se o tempo de retorno na ordem dos 10 anos (vd. quadro III.7.5), destacando-se o granizo, que embora 

ocorra pelo menos uma vez por ano, é considerado como tendo uma probabilidade de ocorrência 

baixa, com período de retorno anual2. 

                                                
1 Em CMS/SPCF (2013) considera-se ainda como fenómeno natural a queda de arribas. Entende-se aqui que este fenómeno integra a 
erosão costeira, associada aos riscos hidrogeomorfológicos. Relativamente aos tsunamis, considera-se que estes devem integrar a 
categoria dos fenómenos sísmicos por serem, na sua maioria, desencadeados por sismos, sem prejuízo da sua origem poder estar 
associada a movimentos de massa submarinos ou erupções vulcânicas. 
2 A probabilidade de ocorrência da queda de granizo reporta-se a uma frequência intra-anual, ao contrário do que ocorre com os outros 
fenómenos naturais em análise, para os quais se definem frequências interanuais. A frequência baixa deve-se ao facto de haver queda de 
granizo em média uma vez por ano, o que é francamente pouco, no entanto, essa frequência anual não permite que este fenómeno tenha 
uma probabilidade de ocorrência na ordem da apontada para a geada (elevada) ou para os tsunamis (baixa) com os quais não pode, 
naturalmente, ser comparada. 

Quadro III.7.5 

Probabilidade de ocorrência e tempo de retorno, por fenómeno meteorológico 

 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

Probabilidade de 
ocorrência 

Tempo de 
retorno (anos) 

a. ondas de calor / vagas de ar frio Elevada / Média 10 / 25-50 

b. secas Média-alta 10-25 

c. geada Elevada < 10 

d. granizo Baixa Anual 

e. storm surge Média-alta 10-25 

f. ventos Média-alta 10-25 
 

Fonte: CMS/SPCF (2013) 
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III.7.3.2. FENÓMENOS HIDRO-GEOMORFOLÓGICOS. SUSCETIBILIDADE, 

VULNERABILIDADE E RISCO HIDRO-GEOMORFOLÓGICO 

 

 

Do conjunto dos fenómenos naturais, os hidrogeomorfológicos são reconhecidos por gerarem grandes 

problemas, encontrando-se entre os mais bem estudados/documentados (VARNES, 1984; COSTA, 

1986; JONES, 1992; CARRARA, 1993; RAMOS, 1993; RODRIGUES, et al., 1993; ZÊZERE, et al., 

1993; LEROI, 1997; RAMOS, et al., 2001; ZÊZERE, 2002; MMA/E, 2004), tendo em conta que têm 

distribuição global e que podem causar danos elevados e mesmo vítimas.  

 

A erosão hídrica constitui um fator de suscetibilidade ao nível da perda de solo, podendo considerar-se 

um fator de risco quando contribui para a perda de produtividade dos solos e/ou produção agrícola e 

potencialmente para a perda irreversível do solo, constituindo acima de tudo um risco misto, de acordo 

com ANPC (2009a). 

 

 A erosão costeira constitui cada vez mais uma preocupação para as populações que vivem no litoral, 

uma vez que os sistemas litorais constituem elementos de defesa de pessoas e bens e o seu 

desaparecimento pode colocar em causa os elementos expostos. Acrescem as inundações e cheias 

(rápidas ou progressivas) sendo que a forma de progressão é um dos fatores que mais determina a 

perigosidade do fenómeno. Os mecanismos desencadeantes e áreas afetadas encontram-se 

caraterizados no Cap. III.4. 

 

Por último, os movimentos de terreno, fenómenos com incidência espacial marcada no concelho e com 

elevado potencial para causar danos, principalmente em bens e infraestruturas, dada a sua ocorrência 

efetiva e recorrência. É sobre estes quatro fenómenos que se desenvolve de forma individualizada a 

análise à suscetibilidade, vulnerabilidade e risco hidrogeomorfológico1, tendo-se para o efeito procedido 

à elaboração da respetiva cartografia. 

 

                                                
1 A caraterização destes fenómenos foi desenvolvida nos capítulos anteriores, onde se analisam os mecanismos desencadeantes e áreas 
afetadas, sendo que a análise aos movimentos de terreno, à erosão hídrica do solo e à erosão costeira teve lugar no Cap. II I.2. e as 
cheias e inundações foram analisadas no Cap. III.4.. 
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A cartografia de suscetibilidade para os fenómenos de cheia/inundações e erosão costeira, decorre 

essencialmente de levantamentos de campo, a erosão hídrica resulta da aplicação da Equação 

Universal de Perda de Solo (USLE) (vd. Cap. III.2.) e a instabilidade de vertentes resulta da aplicação 

do Método do Valor Informal (vd. Cap. III.2.). 

 

Por seu lado, a cartografia de vulnerabilidade decorre de uma síntese dos elementos vulneráveis 

(expostos) aos fenómenos hidrogeomorfológicos em estudo. Os riscos, por sua vez, atendendo que 

resultam do produto da suscetibilidade pela vulnerabilidade (atente-se ao conceitos em III.7.2), foram 

delimitados tendo como princípio as orientações da ANPC (2009a) (vd. fig. III.7.15). 

 

 

 

1. DA SUSCETIBILIDADE HIDRO-GEOMORFOLÓGICA 

 

a. CHEIAS E INUNDAÇÕES 

Consistindo a suscetibilidade na probabilidade espacial de ocorrência de um determinado fenómeno, 

ou como definido no Cap. III.7.2., “a incidência espacial do perigo” (ANPC, 2009a), é pois natural que a 

totalidade das zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) e zonas inundáveis (ZI) no concelho tenham um 

grau de suscetibilidade associado. Assim, a análise da suscetibilidade às cheias e inundações 

reporta-se a todas as ZAC e ZI representadas na fig. III.4.6., tendo-se utilizado critérios 

metodológicos específicos para a definição de diferentes graus de suscetibilidade, nomeadamente: 

Figura III.7.15 

Diagrama para a determinação de risco 
 

 
Fonte: ANPC, 2009a 
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1. critérios geomorfológicos (terraços de erosão ou acumulação, sinais de erosão por sapamento, morfologia); 

2.  caraterísticas físicas do canal fluvial (tipologia e morfologia do leito); 

3. frequência de ocorrência de cheias ou inundações num determinado local; 

4. o leito menor e as áreas do leito maior imediatamente adjacentes àquele (delimitadas em muitos 

casos com base em terraços  de erosão ou recorrendo à morfologia) correspondem sempre a áreas 

de suscetibilidade elevada; 

5. a suscetibilidade moderada corresponde na generalidade à restante área do leito maior; 

6. as áreas imediatamente adjacentes às anteriores correspondem à suscetibilidade fraca (sem 

condicionalismos impostos pela escala de representação). 

 

Assumiram-se igualmente princípios de base para a definição da suscetibilidade, entre os quais 

destaca-se que: 

1. a delimitação da suscetibilidade foi sempre feita ao fenómeno mais perigoso quando ambos têm expressão;  

2. as zonas inundáveis nunca foram classificadas com suscetibilidade elevada; 

3. nos pequenos barrancos só se classificaram áreas de suscetibilidade elevada e moderada por questões de 

escala, de representação e de generalização cartográfica. 

 

Considerando a metodologia adotada, verifica-se que as áreas com suscetibilidade elevada a cheias 

e inundações correspondem sempre ao leito menor dos cursos de água e respetivas áreas adjacentes 

do leito maior, preferencial e mais frequentemente inundadas, e que não submergem todo o leito maior. 

A isolinha de cheia, nestes casos, nem sempre foi simples de delimitar, tendo servido como elemento 

base dessa delimitação a ocorrência de terraços de erosão (mesmo que com fraca expressão), 

indicadores biogeográficos e testemunhos sobre as áreas que inundam com maior frequência (vd. fig. 

III.7.16). As grandes depressões de Tunes, Vala (a oeste de Fontes da Matosa) e Terras Ruivas 

destacam-se pela área que ocupam e pela frequência de ocorrência de cheias e inundações, podendo 

ainda referir-se o setor jusante da Ribeira de Odelouca, onde a morfologia do fundo de vale permitiu o 

desenvolvimento de uma planície aluvial de grande dimensão (vd. fig. III.7.16).  

 

Das áreas com elevada suscetibilidade a cheias e inundações de destacar ainda, quase como que 

paradoxalmente ao que uma primeira abordagem poderia sugerir, alguns dos principais núcleos 

urbanos nomeadamente, Silves, Algoz e Armação de Pêra, e alguns aglomerados isolados localizados 

ao longo dos cursos de água (e.g., Boião ou Corte Peral na Ribeira de Odelouca ou Foz do Ribeiro e 
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Vale Figueira no Rio Arade), como se pode ver na fig. III.7.16. Em todos os casos, as cheias são 

rápidas e por vezes com grande capacidade de transporte e poder destrutivo.  

 

As áreas com suscetibilidade moderada a cheias e inundações são fundamentalmente as áreas 

adjacentes às de suscetibilidade elevada, compreendendo assim, na maior parte dos casos, os leitos 

maiores dos cursos de água, até ao primeiro grande terraço de erosão. Têm especial expressão na 

Ribeira de Alcantarilha, em Barradas/S.B. Messines e no núcleo urbano desta sede de freguesia, ou 

ainda no setor jusante do Rio Arade (a jusante da barragem do Arade), embora de um modo geral 

acompanhem os principais cursos de água (vd. fig. III.7.16). Assim, afetam não apenas aglomerados 

populacionais, mas também edificações dispersas que pautam o território do concelho. 

 

Com suscetibilidade hidro-geomorfológica fraca foram delimitadas as áreas imediatamente 

adjacentes às áreas com suscetibilidade moderada, representando em muitos caso áreas relativas aos 

leitos extraordinários, que correspondem às áreas atingidas por cheias excecionais, de muito fraca 

recorrência (elevado período de retorno), ao longo dos principais cursos de água (e.g., Arade, 

Odelouca, Alcantarilha) (vd. fig. III.7.16). São áreas marginais, de “tampão”, de suscetibilidade muito 

superior a 100 anos, ocupando locais nunca inundados pela maior cheia conhecida ou apenas 

excecional e pontualmente inundadas por essa: são áreas com suscetibilidade potencial e não real, na 

escala de observação que temos como referência. Em todo o caso, são áreas onde a inundação será 

na maior parte dos casos pouco expressiva, em termos de magnitude.  

 

A relevância destes fenómenos obriga a que as áreas sujeitas a cheias e inundações sejam integradas 

como condicionante ao uso do solo, nomeadamente no RJREN (vd. Cap. VII.). Nesse sentido. Propõe-

se a metodologia expressa no quadro III.7.6. 

 

Quadro III.7.6 

Metodologia para integração em condicionantes 

  
SUSCETIBILIDADE 

 Elevada Moderada Fraca 
 
Cheias (Ch) 

R R (p) X 

 
Inundações (I) 

X X X 

 

 R – incluir em REN     R (p) – ponderar a inclusão em REN     X – não incluir em REN/integrar a EEM  
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Para as áreas de suscetibilidade elevada a cheias, ou seja, as de maior probabilidade espacial e 

temporal de serem sujeitas a este fenómeno, preconiza-se, por princípio, a sua integração na REN, 

como se pode verificar no quadro III.7.6. Por outro lado, como se vê no quadro III.7.7, devem constituir 

áreas totalmente condicionadas a novas construções (nc) (áreas non aedificandi) fora de 

perímetros urbanos, i.e., todas as áreas que em sede de classificação do solo não correspondam a um 

perímetro urbano formal. Contudo, no caso de obras em edifícios existentes (ce) – obras de 

reabilitação e afins - estas devem prever medidas cautelares “adaptadas”, interditando-se a 

construção de caves e garantindo a implantação a uma cota superior ao nível máximo da 

cheia/inundação. Deverão ainda ser alvo de medidas preventivas, em concreto com a 

utilização/implementação de estruturas que garantam a proteção de pessoas e bens, e.g., portas ou 

janelas anti-cheia, pequenas bacias de retenção e assegurar o fácil escoamento das águas pluviais 

para o que não deverão ser construídos muros de alvenaria contínuos e compactos e/ou sem 

possibilidade de abertura fácil, sem prejuízo de outras medidas que deverão ser estudadas caso a 

caso. Em alternativa sugere-se ainda que se salvaguarde um andar superior para utilização temporária 

em caso de períodos mais longos de cheias/inundações. No interior de perímetros urbanos, tratando-se 

de construções existentes ou novas construções, estas deverão sempre ser alvo de medidas 

cautelares e preventivas (vd. quadro III.7.7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso das áreas com suscetibilidade moderada a cheias/inundações (vd. quadro III.7.6), 

genericamente deverão integrar a REN e constituir simultaneamente áreas non aedificandi para novas 

Quadro III.7.7 

Cheias e inundações. Normas orientadoras 

Suscetibilidade 
Construção fora de perímetro urbano Construção dentro de perímetro urbano 

Non 
aedificandi 

Medidas 
cautelares* 

Medidas 
preventivas** 

Non 
aedificandi 

Medidas 
cautelares 

Medidas 
preventivas 

Elevada nc ce ce  ce/nc ce/nc 

Moderada nc ce ce  ce/nc ce/nc 

Fraca   nc/ce   ce/nc 

 

*Assume-se para o efeito, no PDMSLV, como medidas cautelares a interdição de construção de caves e a obrigatoriedade de garantir a 
elevação da cota de soleira acima do nível máximo conhecido ou previsto de cheia/inundação. 
** Para este efeito as medidas preventivas são instituídas através de estruturas anti-cheia, podendo compreender entre outras, bacias de 
retenção, canais de escoamento preferenciais, comportas de proteção para janelas /portas e proibição de construção de muros contínuos, 

compactos e sem aberturas fáceis. 

(ce) Construção existente; (nc) Novas construções. 
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construções fora do perímetro urbano. Em caso de reabilitação ou reconstrução de edifícios existentes, 

dentro ou fora do perímetro urbano, dever-se-á obrigatoriamente adotar medidas cautelares e 

preventivas relativamente às cheias/inundações.  

 

No interior dos perímetros urbanos, consagrados em sede da carta de ordenamento, não deverá 

haver condicionamento às novas construções, embora devam ser equacionadas estruturas de 

proteção anti-cheia (vd. quadro III.7.7).  

 

As áreas com suscetibilidade fraca a cheias, devido às suas particularidades (áreas marginais, com 

períodos de retorno superiores a 100 anos), não deverão integrar a REN, recomendando-se, no 

entanto, a sua integração na estrutura ecológica municipal (EEM). Em relação à construção dentro ou 

fora dos perímetros urbanos, preconiza-se simplesmente a adoção de medidas preventivas, o caso de 

janelas e contraportas de cheias e garantir o fácil escoamento de água em caso de cheia. 

 

b. EROSÃO HÍDRICA DO SOLO 

Em relação às áreas de erosão hídrica do solo, a metodologia encontra-se expressa no Cap. III.2., 

tendo-se considerado apenas uma classe de susceptibilidade. 

 

A suscetibilidade elevada integra as áreas onde se regista a maior perda de solo (de acordo com a 

USLE), fundamentalmente associadas a áreas morfologicamente movimentadas, como os setores 

nordeste, oeste e sudoeste do concelho, onde se localizam os relevos mais marcados (vd. fig. III.7.16). 

Estas áreas são muito expressivas no setor da serra, como é expectável, destacando-se principalmente 

a área da escarpa de falha de São Marcos da Serra e do alinhamento SELA – COVA DO LOBO – 

BENAFÁTIMA (cf. Cap. III.2.3.2), bem como as áreas mais elevadas no setor nordeste (vd. fig. III.7.16).  

 

Destacam-se no setor sul do concelho as vertentes junto à cidade de Silves, onde o declive constituiu 

um fator preponderante para a inclusão como área de erosão, ou o canhão do Ribeiro Meirinho e da 

Rib.ª de Alcantarilha (mais a sul), como áreas preferenciais para a erosão hídrica do solo (vd. fig. 

III.7.16). As vertentes este e sul da depressão de Tunes são também consideradas áreas de 

susceptibilidade elevada à erosão hídrica do solo, bem como as vertentes talhadas fundamentalmente 

em pelitos do Pico Alto, Rocha de Messines ou da Amorosa (vd. fig. III.7.16). 
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c. INSTABILIDADE DE VERTENTES 

No que respeita à suscetibilidade a movimentos de vertente, optou-se por considerar que todas as 

áreas com movimentos de vertente com expressão territorial, atuais ou recentes1, são consideradas 

com suscetibilidade elevada (vd. fig. III.7.16). Deste modo, como se pode verificar na fig. III.7.16, 

estas áreas ocorrem quase exclusivamente no setor norte do concelho, ao longo de cursos de água ou 

de estradas, sendo muitas vezes coincidentes com áreas de suscetibilidade elevada à erosão do solo, 

com especial destaque para a Dobra/Odelouca, Bastos (ao longo da Ribeira do Enxerim) e Monte 

Sulão, entre outros (vd. fig. III.7.16). 

 

Face a esta situação local, estas áreas de suscetibilidade elevada são integradas na Reserva 

Ecológica Nacional, ficando assim sujeitas aos termos do previsto no RJREN. 

 

Para além das áreas de suscetibilidade elevada a movimentos de vertente, como se pode verificar na 

fig. III.7.16, são ainda consideradas áreas críticas à instabilidade de vertentes, ou seja, locais, onde se 

constatou da existência de fatores potenciais à instabilidade e instabilidade efetiva associada a 

pequenos movimentos (superficiais), sem fraca ou moderada perigosidade, como decorreu do trabalho 

de campo. Como tal, não se propõe a sua integração na REN, ou seja, enquanto restrição de utilidade 

pública, embora sejam representados em sede da carta de ordenamento enquanto fenómenos 

limitadores ao regime de uso (fig. IX.1.1). 

 

d. EROSÃO COSTEIRA 

No que respeita à erosão costeira foram consideradas as arribas, dunas e praia dos sistemas litorais 

identificados no Cap. III.2.5.1. 

 

A praia é um sistema frágil, muito exposto e instável, atualmente em desequilíbrio, que se nota 

particularmente nas dificuldades de manutenção natural do perfil de verão, certamente pela conjugação 

de diversos fatores, de entre os quais será porventura mais relevante, no caso de Silves, a redução do 

afluxo de sedimentos ao mar devido às barragens a montante e obras de proteção costeira na foz do 

Arade, e que entram na deriva litoral, e a própria exploração da areia na zona de deriva, ficando assim 

comprometido o fornecimento de areia às praias. De sublinhar igualmente as causas meteorológicas e 

                                                
1 Note-se que não foi considerada nenhuma outra classe de suscetibilidade uma vez que a escala de trabalho e a dimensão do concelho 
(e o tempo disponível para a realização do PDM) não permitem um levantamento detalhado desejado a partir do qual seria possível 
desagregar graus de suscetibilidade. 
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ambientais (climáticas). As praias do concelho de Silves são assim consideradas com suscetibilidade 

elevada à erosão costeira. 

 

Com suscetibilidade moderada à erosão costeira foram consideradas as arribas e o cordão dunar 

(vd. fig. III.7.16), que embora apresentem alguns fenómenos de instabilidade (no cordão dunar, 

corredores de erosão desencadeados pelo intenso pisoteio e progressiva ação eólica, ainda em setores 

pontuais; na arriba, erosão hídrica com fenómenos pontuais de rill wash e movimentos de massa com 

fraca expressão - debris fall), esses não apresentam de momento uma magnitude que permita afirmar 

do desequilíbrio do sistema, ao contrário do que parece ocorrer na praia. 

 

De um modo geral verifica-se que as áreas que apresentam maior suscetibilidade hidrogeomorfológica 

se localizam no setor norte do concelho, em particular no que respeita à erosão do solo e aos 

movimentos de vertente (vd. fig. III.7.16). Para as cheias e inundações, a distribuição espacial é mais 

evidente no setor sul, em particular devido à expressão das grandes depressões à suscetibilidade (e.g., 

Tunes) e à existência de planícies aluviais extensas, e.g., Arade (vd. fig. III.7.16).  

 

De anotar ainda que todo o setor litoral do concelho é considerado como uma área suscetível à erosão 

costeira, o que implica especial atenção tendo em conta que o núcleo urbano de Armação de Pêra se 

desenvolve sobre a arriba e que a área adjacente ao cordão dunar tem aprovado o Plano de Pormenor 

da Praia Grande1, com uma ocupação turística relativamente densa. 

 

 

2. DA VULNERABILIDADE HIDRO-GEOMORFOLÓGICA 

 

A vulnerabilidade do território, para efeitos de determinação de risco hidrogeomorfológico, foi aferida 

tendo como base os principais elementos vulneráveis do concelho, focalizando-se a atenção em 

particular em relação a pessoas e bens2. Os elementos vulneráveis expostos considerados à escala do 

PDM, foram assim o edificado existente (não se consideraram as áreas com PMOT aprovados que não 

apresentam qualquer tipo de desenvolvimento no terreno), principais equipamentos e infraestruturas 

incluindo-se a rede viária estruturante, rede ferroviária e sistemas litorais (arriba, duna e praia). 

                                                
1 Plano de Pormenor da Praia Grande, Aviso n.º 1119/2008, de 11 de janeiro. 
2 Embora a erosão possa ser considerada enquanto um risco ambiental pela perda de solo e de produtividade associada. 
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Verifica-se, deste modo, pela observação da fig. III.7.17, que a maior concentração de elementos 

vulneráveis se encontra no setor sul do concelho, em particular a sul do eixo Silves-S.B.Messines, onde 

se encontram os principais aglomerados urbanos, e respetivos equipamentos e infraestruturas, 

designadamente, a maior densidade da rede viária e ferroviária. 

 

Assinalam-se em particular as áreas ao longo do Rio Arade, a jusante da albufeira do Arade até à 

cidade de Silves inclusive, o vale da Rib.ª de Odelouca, ou ainda ao longo da Rib.ª de Alcantarilha e a 

vila de S.B. Messines, ou locais isolados, nomeadamente, no Zebro e Azilheira (vd. fig. III.7.17). São, 

de um modo geral, áreas que apresentam uma relativa proximidade a cursos de água, efetivamente 

próximos ou nos leitos de cheia e inundação (vd. fig. III.7.17). De anotar ainda a área de Armação de 

Pêra, uma vez que há os elementos expostos aos fenómenos de erosão costeira (vd. fig. III.7.17). 

 

 

3. RISCO HIDRO-GEOMORFOLÓGICO 

 

A análise do risco hidrogeomorfológico resulta do cruzamento das áreas de suscetibilidade e de 

vulnerabilidade, refletindo as áreas atingidas pelos fenómenos onde, em simultâneo, se localizam 

elementos expostos1. À semelhança do que se verificou para a análise da suscetibilidade, também no 

caso do risco as zonas ameaçadas pelas cheias e as zonas inundáveis apresentam cartografia mais 

detalhada, com todas as áreas de risco assinaladas.  

 

Numa primeira abordagem é importante referir que não há uma relação direta entre as áreas de maior 

suscetibilidade e as áreas de maior risco. Aliás, verifica-se muitas vezes o contrário, i.e., que as áreas 

com suscetibilidade elevada não correspondem a áreas com risco elevado, dada a inexistência de 

elementos expostos nesses casos (cf. figs. III.7.16, III.7.17 e III.7.18).  

 

 

 

 

                                                
1 Embora esta constitua uma regra genérica, registam-se algumas exceções podendo haver pontualmente áreas/locais de elevado risco 
em zonas de suscetibilidade baixa, decorrente do conhecimento adquirido do território. 
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a. CHEIAS/INUNDAÇÕES 

As zonas sujeitas e risco elevado por força de cheias ocorrem, de um modo geral, onde áreas de 

suscetibilidade máxima e moderada se sobrepõem com os elementos expostos, fundamentalmente nas 

áreas de maior pressão urbana e por inerência, demográfica. Destaca-se em particular o leito de cheia 

do Rio Arade, sobretudo a jusante da confluência com a Ribeira do Enxerim (vd. fig. III.7.13), o que 

determina que toda a baixa da cidade de Silves seja uma área de risco elevado, considerando 

potenciais perdas que podem ocorrer na sequência de um episódio de cheia rápida na baixa da cidade: 

afogamentos, arrastamentos de pessoas e bens, inundações dentro de habitações e estabelecimentos 

comerciais, acidentes e avultados danos materiais. 

 

Contudo, não é apenas na cidade de Silves onde o risco elevado está presente, verificando-se uma 

particular dispersão deste grau de risco no setor norte do concelho em áreas de edificações isoladas ou 

em pequenos aglomerados rurais em leito de cheia, e.g., Azilheira, Foz do Ribeiro, Benafátima ou 

Alcantarilha, no sul do concelho (vd. fig. III.7.18), referidos no Cap. III.4. O facto de as cheias no 

concelho serem por norma rápidas vem aumentar ainda mais a importância desta classificação, já que 

os meios de prevenção e de salvamento ficam mais limitados, aos quais acresce uma população cada 

vez mais envelhecida e com crescentes dificuldades de mobilidade. 

 

As áreas sujeitas a risco moderado são contíguas às de risco elevado, e consistem maioritariamente 

em zonas ameaçadas pelas cheias em contacto com infraestruturas viárias e em áreas de 

suscetibilidade elevada mas sem risco elevado (vd. fig. III.7.18). Foi delimitado risco moderado em 

todos os cursos de água, pelo menos no leito menor, de modo a prevenir futuras ocupações, que 

colocariam dessa forma estas áreas em risco (vd. fig. III.7.18). 

 

As áreas sujeitas a risco fraco relativamente a cheias e inundações são todas as zonas inundáveis, as 

margens dos leitos de cheia, correspondendo em parte a algumas áreas de suscetibilidade moderada e 

às áreas de suscetibilidade fraca (vd. figs. III.7.16 e III.7.18). As grandes depressões com elevada 

suscetibilidade a cheias e inundações apresentam agora risco fraco, uma vez que estas cheias e/ou 

inundações são por norma peliculares e não existem elementos expostos (vd. fig. III.7.18). 
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b. EROSÃO HÍDRICA DO SOLO E MOVIMENTOS DE VERTENTE 

No que respeita às áreas de erosão hídrica do solo não foram consideradas áreas de risco, uma vez 

que o risco associado a esta ocorrência no concelho é sobretudo um risco ambiental e não para 

pessoas e bens.  

 

Relativamente às áreas de risco de instabilidade de vertentes, consideram-se os “setores críticos à 

instabilidade de vertentes” como áreas de risco fraco a moderado, normalmente associados a áreas 

com elevada erosão hídrica do solo (vd. fig. III.7.16). Em comum “os setores críticos” também têm o 

facto de se localizaram fundamentalmente ao longo de vias e em setores de erosão dos cursos de 

água, evoluindo por sapamento lateral e vibrações do tráfego rodoviário ou ferroviário. O risco fraco a 

moderado prende-se com a eventualidade de poderem afetar cursos de água ou vias onde a interacção 

antrópica é diferenciada. Dentro dos setores críticos destacam-se áreas com instabilidade de vertentes 

que, pela sua localização junto a edificações, são classificados com risco elevado de instabilidade de 

vertentes: Silves, Monte de São José, São Bartolomeu de Messines, Amorosa, Monte da Corxa, Dobra, 

Monte Sulão e Boião (vd. fig. III.7.18). Os “setores críticos à instabilidade de vertentes” integram a 

cartografia de ordenamento – limites ao regime de uso (vd. Cap. IX.1.12 e fig. IX.1.1) e as áreas de 

risco elevado de instabilidade de vertentes integram a REN como “áreas de instabilidade de vertentes” 

(vd. Cap. III.2 e Cap. XIII.6).  

 

 

d. EROSÃO COSTEIRA 

As arribas de Armação de Pêra apresentam em geral fenómenos de erosão hídrica do solo sobretudo 

sob a forma de rill wash (erosão linear em pequenos sulcos) e movimentos de massa com fraca 

expressão imediata na evolução do relevo, i.e., queda de pedras ou de terras (debris e earth fall, 

respetivamente) no relevo. Como tal, os fenómenos de instabilidade não são muito marcados, mas são 

efetivos e adjacentes a uma área fortemente antropizada sendo por isso classificadas com o risco 

moderado (vd. III.2.5.1). Para as dunas e praia o risco é fraco uma vez que não são previsíveis danos 

ou perdas de pessoas e bens (vd. fig. III.7.16), sem prejuízo do risco ambiental que existe. O restante 

território não regista manifestações destes fenómenos hidrogeomorfológico, apresentando assim risco 

fraco ou nulo. 
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III.7.3.3. SISMICIDADE. DO CONTEXTO EUROPEU A SILVES 

 

 

A sismicidade é provocada por sismos1 sendo o território nacional particularmente afetado nos grupos 

central e oriental do arquipélago dos Açores e no setor meridional do território continental. Os seus 

efeitos poderão traduzir-se em deformações no solo, fendas ou deslocar algumas camadas de solo, o 

que por vezes se traduz em alterações significativas na topografia do terreno (MACEDO, 1994). 

 

Por norma os sismos ocorrem ao longo de falhas (intraplacas ou interplacas), podendo também estar 

relacionados com episódios de vulcanismo e quando ocorrem no mar provocam agitação na coluna de 

água, desenvolvendo ondas de grande amplitude (maremotos ou tsunamis), com consequências 

graves para os aglomerados ribeirinhos e suas populações, bem como para a navegação. 

 

1. PORTUGAL NO CONTEXTO GEOTECTÓNICO GLOBAL 

 

Relativamente ao contexto geotectónico, o território continental português localiza-se na placa euro-

asiática, cujo limite Sul é a falha Açores–Gibraltar, a área de contacto entre as placas euroasiática e 

africana (vd. fig. III.7.19).  

 

A Oeste o seu limite é a dorsal média Atlântica, a ocidente da qual se localiza a placa norte-americana 

(vd. fig. III.7.19). É por isso que a sismicidade que afeta o território tem caraterísticas de sismicidade 

intra e inter-placas2, podendo dividir-se em três zonas de sismicidade (vd. fig. III.7.20):  

 

a. a zona A que corresponde aos Açores e à bifurcação da crista médio-oceânica, constituindo uma 

junção tripla no ponto de contacto entre as placas Europeia, Norte-Americana e Africana estando a 

                                                
1 Os sismos são fenómenos naturais resultantes de uma rotura no interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação de uma grande 
quantidade de energia e que provoca vibrações que se transmitem a uma vasta área circundante (ANPC). Podem ser medidos, 
relativamente aos seus efeitos e energia libertada, com recurso a escalas de Intensidade (escala de Mercalli modificada ou escala 
Macrosísmica europeia) e escalas de Magnitude (escala de Richter, a mais utilizada), respetivamente. A intensidade mede a grandeza 
do sismo relativamente aos efeitos produzidos em pessoas, bens e infraestruturas e diminui com a distância ao epicentro, litologia, 
morfologia e tipo de edificado. A intensidade expressa-se em graus qualitativos, atribuídos de acordo com os danos produzidos, e varia 
entre I (impercetível) e XII (danos quase totais). A magnitude mede o “tamanho” de um sismo de acordo com a quantidade de energia 
libertada, pelo que não varia com a distância ao epicentro e expressa-se em escalas logarítmicas abertas. 
2 A sismicidade intraplacas é mais moderada no que respeita à magnitude e pouco profunda, em relação à sismicidade interplacas, 
associada aos grandes sismos que ocorrem nas zonas de desligamentos, contactos compressivos ou nas margens de subducção. 
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sismicidade relacionada com o afastamento das placas Norte-Americana e Euroasiática, registando-se 

aí sismos com grande frequência, magnitude na ordem dos 4 graus e baixa intensidade; 

 

b. a zona B desenvolve-se desde a parte oriental dos Açores até cerca de 300 km a SW do Cabo de 

São Vicente, a designada falha da Glória. A sismicidade processa-se ao longo desta falha de 

desligamento, com intensidades pouco elevadas, que aumentam no contacto com as zonas A e C; 

 

c. a zona C representa a interação dos blocos continentais da Península Ibérica e de Marrocos (vd. fig. 

III.7.20). Aqui, de acordo com BORGES (1977), a falha é inversa e a compressão entre as duas placas 

leva a que a placa euroasiática se afunde sob a Africana. 

 

 

Embora alguns autores (MACHADO, 1966; BORGES, 1977) atribuam a esta zona o local de geração 

de alguns dos grandes sismos do território continental (e.g. sismos de 1755 e 1969), as mais recentes 

investigações consideram que a geração do sismo de 1755 está relacionada fundamentalmente com a 

falha do Marquês de Pombal, a 100 km a SW do Cabo de São Vicente (BAPTISTA et al., 2003; 

MENDES-VICTOR et al., 2009). As zonas B e C são as que mais afetam a sismicidade no território 

continental, em particular a zona C na região do Algarve e na área de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Figura III.7.19 

Contexto geotectónico do território nacional 

 
Fonte: www.lnec.pt  

http://www.lnec.pt/
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2. A SISMICIDADE EM PORTUGAL E EM SILVES 

 

Pelas caraterísticas geotectónicas do território continental, é possível deduzir de que esta é uma área 

particularmente suscetível à ocorrência de sismos de magnitude moderada a elevada. Existem, aliás, 

registos dos sismos que afetaram o continente nos últimos 2000 anos, com registos de intensidades 

máximas e principais locais afetados (vd. quadro III.7.8). Dos 25 sismos anotados, verifica-se que 12 

apresentaram intensidade igual ou superior a IX e 6 intensidade superior a X, destacando-se Lisboa e o 

Algarve como os locais mais afetados (vd. quadro III.7.8).Pela observação do quadro III.7.8 verifica-se 

que os séculos XVI e XVIII foram particularmente ricos em atividade sísmica.  

 

O último sismo de muito elevada magnitude ocorreu em 1858 (intensidade IX) e posteriormente apenas 

há a registar os sismos de 1909 em Benavente e de 1969 no Algarve, ambos com intensidade na 

ordem dos VII graus da escala de Mercalli (vd. quadro III.7.8). Destaca-se inevitavelmente o sismo de 

1755, um dos mais importantes no continente, já que foi sentido em toda a Europa (BAPTISTA et al., 

2003). As suas consequências fizeram-se sentir de um modo generalizado um pouco por todo o 

território nacional, com particular destaque na cidade de Lisboa e arredores e no Algarve, onde a 

destruição e o número de vítimas mortais foram muito elevados. 

Figura III.7.20 

Principais placas e zonas tectónicas que afetam Portugal 

 
Fonte: BORGES, 1977 

C 

B 
A 
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Existem inclusive relatos dos efeitos do terramoto de 1 de novembro na cidade de Silves, da autoria de 

PEREIRA DE SOUSA (1919), que refere que a cidade, em consequência do terramoto “ficou quasi 

rasa, deixando de cahir apenas 20 casas: morreram 14 pessoas, a maior parte na Sé, que cahiu quasi 

toda”. Reforça a imagem constatando “que a cidade de Silves perdeu a sua Sé, Torre, Castello, e 

muralhas, Casa da Câmara, Cadea, hun Convento de Religiosos Terceiros de S. Francisco, e ruas 

inteiras, em cujas ruínas morreu muita gente.” Com base nestas constatações PEREIRA DE SOUSA 

(1919) atribui a este sismo o grau de intensidade X, na escala de Mercalli. 

 

O conhecimento da sismicidade histórica e instrumental permitiu desenvolver cartografia de intensidade 

sísmica máxima, importante no âmbito da prevenção e atuação em caso de ocorrência. O Instituto de 

Meteorologia (IM) elaborou uma carta de intensidade sísmica máxima para o território continental, que 

pode ser observada na figura III.7.21. As isossistas variam entre V e X, sendo que a menor intensidade 

se regista na área compreendida sensivelmente entre Bragança e Chaves (V), com exceção das áreas 

de Monção e de Torre de Moncorvo e a maior intensidade se regista no litoral do Algarve, setor 

ocidental da Península de Setúbal e Lisboa (X) (vd. fig. III.7.21).  

 

Quadro III.7.8 

Grandes sismos dos últimos 2000 anos em Portugal continental 
 

Data Intensidade Max. Locais Data Intensidade Max. Locais 

382 X Algarve 12-12-1847 VI Lisboa 

1344 X Lisboa 23-3-1855 VI Lisboa 

24-8-1356 IX Lisboa 12-1-1856 IX Algarve 

12-3-1528 VI Lisboa 19-1-1856 IV Lisboa 

26-1-1531 X Lisboa 19-11-1857 IV Lisboa 

28-1-1551 X Lisboa 19-4-1858 IV (?) 

7-7-1576 IX Lisboa 10-11-1858 IX Lisboa 

8-7-1598 VIII Lisboa 22-8-1891 V Lisboa 

27-10-1699 VII Lisboa 30-10-1896 VI Lisboa 

6-3-1719 IX Algarve 13-8-1899 VI Lisboa 

27-12-1722 IX Algarve 25-04-1909 VII Benavente 

12-12-1724 X Lisboa 28-02-1969 VII Algarve 

1-11-1755 X Lisboa    

        a vermelho intensidade X                a laranja intensidade IX 
         

  Fonte: BORGES,  (1977) 
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O restante território do Algarve, Alentejo litoral e o vale inferior do Tejo registam intensidade sísmica de 

grau IX (vd. fig. III.7.21). As principais áreas afetadas pela isossista de grau VIII localizam-se 

sensivelmente a Sul de Leiria, numa faixa que se prolonga para o interior em direção a SE até próximo 

de Elvas, abrangendo a região de Évora e parte da península de Setúbal (vd. fig. III.7.21). É possível 

observar que para o concelho de Silves as intensidades variam entre IX e X, valores muito elevados, 

que deixam adivinhar os potenciais danos associados a um evento sísmico.  

 

A perigosidade sísmica no concelho de Silves pode ser aferida pelas caraterísticas geotectónicas e 

pelos valores de intensidade sísmica que afetam o continente, pelo que se pode qualificar o concelho 

como um território muito suscetível à sismicidade ou com elevada perigosidade. A vulnerabilidade 

é proporcional à densidade populacional, de infraestruturas e equipamentos expostos, o caso do 

barrocal, em especial o vale do Arade e também a faixa litoral, onde o risco sísmico é elevado. 

 

Os sismos são um fenómenos naturais perigosos que mais afetam a população mundial, destacando-

se dos furacões ou das cheias devido às suas particularidade, nomeadamente: 

Figura III.7.21 

Isossistas de intensidade sísmica máxima 
 

 
 

Fonte: IM, 1997 
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a. são fenómenos que a ciência pode explicar mas que (ainda) não pode prever; 

b. são fenómenos com caraterísticas destrutivas; 

c. são acontecimentos repentinos e sem “pré-aviso”; 

d. são fenómenos raros (para as grandes magnitudes); 

e. não existem permanentemente no território indícios deste risco1. 

 

Apesar de tudo, através dos dados de sismicidade histórica e instrumental, são conhecidos os locais de 

maior suscetibilidade a sismos e consequentemente as áreas de maior risco potencial. Com base 

nesse conhecimento definiram-se zonas de risco no Regulamento de segurança e Ações para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA)2 que define zonas sísmicas por classe de sismicidade, como se 

pode observar na fig. III.7.22. O Algarve encontra-se globalmente integrado na zona A, a de maior 

sismicidade, e de certa forma a de maior risco sísmico, a par com a área da grande Lisboa. 

 

                                                
1 Uma ideia popular é que numa região de elevada sismicidade com baixa magnitude é menos provável a ocorrência de sismos 
destruidores, pensando-se que os pequenos sismos quase quotidianos funcionam como válvula de segurança, libertando as tensões 
acumuladas, o que é errado. Para libertar a mesma energia que um sismo de magnitude 6 seriam necessários 108 sismos de magnitude 
2. Para além disso os sismos de grande e pequena magnitude não são produzidos nas mesmas falhas. 
2 DL n.º 235/83, de 31 de maio. Embora o regulamento seja um instrumento de engenharia, é útil ao ordenamento e planeamento do 
território e ainda mais como instrumento para a prevenção dos riscos e avaliação da vulnerabilidade. 

Figura III.7.22 

Zonas sísmicas do RSA 

 
Fonte: www.prociv.pt  
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Em substituição do RSA, foi proposto pela Comunidade Europeia o Eurocódigo 81 (EN 1998-1), 

sustentando nos seus objetivos “na eventualidade da ocorrência de sismos, proteger as vidas 

humanas, limitar as perdas económicas e assegurar a manutenção em funcionamento das instalações 

de protecção civil importantes” (PROENÇA, 2007/2008; EC8, 2010). Nesse sentido, o Eurocódigo 8 

integra regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios, e define novos zonamentos sísmicos para 

o território do continente, para duas tipologias: sismo afastado/interplacas e sismo próximo/intraplacas 

(vd. figs. III.7.23 e III.7.24).  

 

Relativamente à sismicidade interplacas, o concelho de Silves encontra-se na zona 2, uma zona de 

aceleração sísmica máxima de referência elevada, embora menos que no setor SW algarvio (vd. fig. 

III.7.23), equivalente a 200 cm/s2 (PROENÇA, 2007/2008). No que respeita à sismicidade intraplacas, 

há apenas 3 zonas, sendo que o concelho se localiza na zona 1 (vd. fig. III.7.24), a de maior 

aceleração máxima de referência, com um valor de 170 cm/s2 (PROENÇA, 2007/2008). Assim, e 

constatando que o concelho se localiza em áreas de elevada sismicidade, é fundamental adotar as 

normas estabelecidas no Eurocódigo 8 para segurança de pessoas, bens e infraestruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 O Eurocódigo 8 consiste num regulamento europeu de normalização de orientações no que respeita a Estruturas sismo-resistentes, 
elaborado pelo Comité Europeu de Normalização. 

Fig. III.7.23 

Zonamento sísmico: sismo interplacas  

 
 

Fonte: PROENÇA (2007/2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. III.7.24 

Zonamento sísmico: sismo intraplacas  

 
 

Fonte: PROENÇA (2007/2008) 
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Tendo em conta as caraterísticas deste fenómeno, em particular as relativas à previsão e potencial 

destrutivo, é fundamental, acima de tudo, educar para a prevenção e autoproteção, medidas 

fundamentais na salvaguarda de vidas. É ainda essencial conhecer bem o território e a sua 

perigosidade por forma a aferir os locais mais vulneráveis e com maior risco1.   

 

O concelho de Silves não obstante estar sujeito a muito elevada intensidade sísmica (vd. fig. III.7.21), 

tem algumas áreas necessariamente mais suscetíveis ou com apresentam riscos diferenciados. O setor 

da serra é menos suscetível que o setor do barrocal e litoral, fundamentalmente devido às diferenças 

litológicas presentes, mais brandas no setor meridional (vd. Cap. III.2.). A serra é também menos 

povoada e infraestruturada, o que determina um grau de risco menor que no barrocal e litoral. O litoral 

aliás, e as áreas construídas em planícies aluviais, áreas conquistadas a cursos de água ou solos 

arenosos, apresentam particular suscetibilidade à liquefação2, que se manifesta através de 

assentamentos (subsidência) diferenciais dos solos de fundação, conduzindo a deformações em vias e 

colapso de edifícios devido a subsidência dos solos, como o ocorrido no sismo de Niigata no Japão em 

Junho de 1964, com magnitude 7,5 (vd. fig. III.7.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 É um processo complexo e moroso que envolve a integração de variáveis como as caraterísticas físicas do sismo e do território onde ele 
se desenvolve, a forma de propagação e o tipo de ondas sísmicas, o foco e o epicentro, a litologia, morfologia e o uso do solo, o tipo de 
estruturas existentes e o seu comportamento face a determinadas ondas sísmicas, e o número de pessoas presentes. Dever-se-á ainda 
equacionar os meios de prevenção e resposta ao sismo, pois poderão ser determinantes para salvar vidas. 
2 Um “processo pelo qual um tipo de solo arenoso, com elevado nível freático, adquire características de um líquido devido ao aumento da 
pressão que a água exerce nos espaços existentes entre as partículas que o constituem” (http://spessismica.pt). 

Fig. III.7.25 

Efeitos da liquefação: assentamento de edifícios 

 
 

Fonte: http://earthquake.usgs.gov/ 
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4. SISMOS E TSUNAMIS. UMA BREVE ABORDAGEM 

 

“Um tsunami constitui uma onda ou, mais frequentemente, uma série de ondas que se propagam 

através do oceano podendo provocar grandes estragos quando atingem as zonas costeiras. Os 

tsunamis são grandes perturbações abruptas que levam ao deslocamento vertical da coluna de água. 

Estas perturbações provêm, na sua maioria, de atividade sísmica, podendo também ser provocadas 

por outras fontes como erupções vulcânicas, movimentos de massa ou desprendimentos de grandes 

blocos no fundo dos oceanos” (CMS/SPCF, 2013). 

 

Importa naturalmente referir o caso do sismo de 1755, cujo tsunami atingiu toda a fachada litoral do 

território continental, com particular incidência no Algarve e sensivelmente até à latitude de Lisboa mas 

também a costa norte de Marrocos e todo o Atlântico Norte, desde a costa sul do Reino Unido até às 

Caraíbas (BAPTISTA et al., 2003). Os levantamentos, inquéritos, evidências físicas e hidrológicas 

mostram que a altura das ondas no Cabo de São Vicente atingiu cerca de 12m, enquanto em Oeiras foi 

de aproximadamente de 4,30m (BAPTISTA et al., 2003).  

 

A ocorrência deste fenómeno na cidade de Silves não se encontra documentada, embora seja possível 

que o rio Arade tenha sofrido alguns efeitos, apesar de não existirem danos referenciados. No entanto, 

todo o litoral do concelho terá sido atingido por este fenómeno, existindo alguns relatos que dão conta 

das ondas terem chegado à localidade de Alcantarilha, através do vale, cerca de 3 km a montante da 

desembocadura da ribeira, onde morreram afogadas 84 pessoas (LOPES, 1841). 

 

Assim, no concelho, as áreas de maior suscetibilidade a tsunamis com efeitos catastróficos são o 

litoral, até sensivelmente ao paralelo definido grosso modo por Alcantarilha-Pêra, e porventura a área 

do morgado da Lameira, além do estuário do Arade particularmente até à cidade de Silves, como se 

procura ilustrar na fig. III.7.26. 
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III.7.4. RISCO DE INCÊNDIO. UM RISCO MISTO NO CONCELHO 

 

 

Além dos riscos naturais e tecnológicos analisados, a ANPC (2009a) refere-se aos “riscos mistos”, i.e., 

todos aqueles que resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana com o 

funcionamento dos sistemas naturais, incluindo-se nesta tipologia os incêndios florestais1. Estes, 

resultantes da ação do fogo2 de vegetação (ou fogos florestais) “correspondem a uma combustão que 

tem normalmente como comburente o oxigénio e que consome combustíveis vegetais naturais, como o 

                                                
1 Outros “riscos” mistos são, e.g., a contaminação de cursos de água e aquíferos, degradação e contaminação do solo (ANPC, 2009a). 
2 Segundo LEITÂO (s/d) “o fogo é um fenómeno físico e químico que resulta da rápida combinação de um comburente com um 
combustível e é caraterizado pela emissão de calor, luz e geralmente chamas.  

Fig. III.7.26 

Áreas de maior suscetibilidade potencial a tsunamis no concelho de Silves 

 
 

Fonte: CMS/SPCF (2011, adaptado); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015) 
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húmus, as espécies herbáceas, arbustivas e as árvores” (LEITÃO, s/d), são dos principais fenómenos 

que degradam a floresta, acarretando graves problemas ambientais, sociais e económicos.  

 

Todavia, o fogo é um elemento dos ecossistemas mediterrâneos e dele depende inclusivamente o 

desenvolvimento de alguma vegetação. No entanto, e apesar da vegetação mediterrânea estar 

adaptada à ocorrência de fogo, nas últimas décadas a intervenção humana no território tem conduzido 

à criação de condições para a deflagração de grandes fogos florestais, condicionando o 

desenvolvimento e regeneração natural da vegetação, para além dos impactes diretos e indiretos, 

socioeconómicos, ambientais (e.g., no solo, água e no ar).  

 

No sentido de defender a floresta dos incêndios foi estabelecido o Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (SNDFCI)1 que assenta em três (3) pilares fundamentais (vd. fig. III.7.27)  

que estruturam duas dimensões de defesa que se complementam, nomeadamente, a defesa de 

pessoas e bens e a defesa da floresta e seus recursos e prevê um conjunto de medidas e ações de 

articulação institucional, de planeamento e de intervenção relativas à prevenção e proteção das 

florestas contra incêndios nas suas múltiplas vertentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o DL 124/2006, o planeamento da defesa da floresta contra incêndios (DFCI) é 

efetuado a três (3) níveis2, sendo materializado pelos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 

                                                
1 DL 124/2006, de 28 de junho, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 76/2017, de 17 de agosto. 
2 O nível nacional, assegurado pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI; aprovado pela RCM 65/2006, de 
26 de maio), assegurado pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que visa organizar todo o sistema de DFCI, definir 
a visão, estratégia, objetivos, metas e ações prioritárias; o nível distrital que tem um enquadramento tático e carateriza-se pela seriação 
e organização das ações e objetivos definidos no PNDFCI à escala distrital, e o nível municipal ao qual lhe cabe cumprir as orientações 
e prioridades distritais e locais, assumindo um caráter executivo e de programação operacional. 

Figura III.7.27 

Pilares do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
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Incêndio (PMDFCI) que contêm “as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para 

além das ações de prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções das 

diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios” (n.º 12, art.º 10.º). Este 

diploma considera assim que para uma eficaz DFCI é essencial, entre outros, a análise do risco, da 

vulnerabilidade aos incêndios e do zonamento do território, através da produção, da respetiva 

cartografia, designadamente sobre: 

 

1. combustíveis florestais; 

2. risco de incêndio1; 

3. prioridades de defesa” (alínea c) da Portaria 1139/2006, de 25 de outubro). 

 

1. COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS 

 

Reconhece-se hoje que a intensidade de um incêndio florestal é tanto maior quanto maior for a carga 

de biomassa disponível e a sua velocidade de propagação num determinado complexo de 

combustíveis (combustibilidade) depende de caraterísticas físicas como a humidade, químicas (e.g. 

existência de óleos ou resinas), e do arranjo espacial dos combustíveis (continuidade - vertical e 

horizontal - ou compartimentação) e da sua densidade. Como tal, é fundamental o conhecimento dos 

combustíveis florestais de um dado território, tendo em vista avaliar os prováveis comportamentos do 

fogo em relação ao tipo e estrutura da vegetação existente e como instrumento de apoio ao 

planeamento e ordenamento florestal permitindo a definição da localização das infraestruturas da rede 

de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI), bem como, a identificação de áreas prioritárias a 

intervenções silvícolas de caráter preventivo. 

 

Tendo em vista a elaboração da carta de combustíveis florestais do concelho (CMS/SMPCF/DOGU, 

2017) foi utilizado o modelo de combustividade constante no quadro III.7.9, apoiado ainda pelas 

fotografias disponibilizadas em ICONA (1990), com as devidas adaptações à ocupação do solo 

existente no concelho, tendo-se chegado ao resultado constante no quadro III.7.10 e fig. III.7.28 (as 

ocupações antrópicos, a hidrografia, a praia e duna e o golfe foram classificados com o modelo “0"). 

 

                                                
1 Esta designação está de acordo com o estabelecido na Portaria 1139/2006, de 25 de outubro, pelo que se optou mante-la, 
salvaguardando-se no entanto que aqui, a noção de risco e vulnerabilidade devem ser entendidas em sentido lato. 
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Quadro III.7.9 

Modelos de combustividade 
 

GRUPO MODELO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

 
 

 
 
 
 

Herbáceo 

 
 

1 

Pasto fino, seco e baixo, com altura abaixo do joelho, que cobre completamente o 
solo. Os matos ou as árvores cobrem menos de 1/3 da superfície. Os incêndios 

propagam-se com grande velocidade pelo pasto fino. As pastagens com espécies 
anuais são exemplos típicos. 

 
Montado. Pastagens anuais ou perenes. 

Restolhos. 

 
 

2 

Pasto contínuo, fino, seco e baixo, com presença de matos ou árvores que cobrem 
entre 1/3 e 2/3 da superfície. Os combustíveis são formados pelo pasto seco, 

folhada e ramos caídos da vegetação lenhosa. Os incêndios propagam-se 
rapidamente pelo pasto fino. Acumulações dispersas de combustíveis podem 
incrementar a intensidade do incêndio. 

Matizes mato/herbáceas resultantes do fogo 
frequente (e.g., giestal). Formações lenhosas 

diversas (e.g., pinhais, zimbrais, montado). 
Plantações florestais em fase de instalação e 
nascedio. 

3 
Pasto contínuo, espesso e (>= 1m) 1/3 ou mais do pasto deverá estar seco. Os 
incêndios são mais rápidos e de maior intensidade. 

Campos cerealíferos (antes da ceifa). 
Pastagens altas. Feteiras. Juncais. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Arbustivo 

 
 

 
4 

Matos ou árvores jovens muito densos, com cerca de 2 metros de altura. 
Continuidade horizontal e vertical do combustível. Abundância do combustível 

lenhoso morto (ramos) sobre plantas vivas. O fogo propaga-se rapidamente sobre 
as copas dos matos com grande intensidade e chamas grandes. A humidade dos 
combustíveis vivos tem grande influência no comportamento do fogo. 

Qualquer formação que inclua um estrato 
arbustivo e contínuo (horizontal e 

verticalmente), especialmente com % elevadas 
de combustível morto: carrascal, tojal, urzal, 
esteval, acacial. Formações arbóreas jovens e 
densas (fase de novedio) e não caducifólias. 

 
 
 

5 

 
 
Mato denso mas baixo, com uma altura inferior a 0,6m. Apresenta cargas ligeiras 

de folhada do mesmo mato, que contribui para a propagação do fogo em situação 
de ventos fracos. Fogos de intensidade moderada. 

Qualquer formação arbustiva jovem ou com 
pouco combustível morto. Sub-bosque florestal 
dominado por silvas, fetos ou outra vegetação 

sub-lenhosa verde. Eucaliptal (<4 anos de 
idade) com sub-bosque arbustivo baixo e 
disperso, cobrindo entre 1/3 e ½ da superfície. 

 

6 

Mato mais velho que no modelo 5, com alturas compreendidas entre 0,6 e os 

2metros de altura. Os combustíveis vivos são mais escassos e dispersos. No 
conjunto é mais inflamável que o modelo 5. O fogo propaga-se através do mato 
com ventos moderados a fortes. 

Situações de dominância arbustiva não 

enquadráveis nos modelos 4 e 5. Regeneração 
de Quercus pyrenaica (antes da queda da 
folha). 

 
 

7 

Mato de espécies não inflamáveis de 0,6 a 2metros de altura, que propaga o fogo 
debaixo das árvores. O incêndio desenvolve-se com teores mais altos de humidade 
do combustível morto do que nos outros modelos, devido à natureza mais 
inflamável dos outros combustíveis vivos. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Manta  
morta 

 

 
 

8 

Folhada em bosque denso de coníferas ou folhosas (sem mato). A folhada forma 

uma capa compacta ao estar formada de agulhas pequenas (5cm ou menos) ou por 
folhas planas não muito grandes. Os fogos são de fraca intensidade, com chamas 
curtas e que avançam ligeiramente. Apenas condições meteorológicas 
desfavoráveis (temperaturas alta, humidade relativa baixa e ventos fortes) podem 

tornar este modelo perigoso. 

Formações florestais ou pré-florestais sem sub-

bosque de Quercus mediterrânicos., medronhal, 
vidoal, folhosas, ripícolas, choupal, eucaliptal 
jovem. Pinus sylvestris, cupressal e restantes 

resinosas de agulhas curtas. 

 
 

9 

Folhada em bosque denso de coníferas ou folhosas, que se diferencia do modelo 8 
por formar uma camada pouco compacta e arejada. É formada por agulhas largas 

como no caso do Pinus pinaster, ou por folhas grandes e frisadas como as do 
Quercus pyrenaica, Castanea sativa, etc. Os fogos são mais rápidos e com chamas 
mais compactas que as do modelo 8. 

Formações florestais sem sub-bosque: pinhais 
(Pinus pinaster, P. pinea, P. nigra, P. radiata, P. 

halepensis), carvalhais (Quercus pyrenaica, Q. 
robur, Q. rubra) e castanheiro no inverno, 
eucaliptal (> 4 anos de idade). 

 

10 

Restos lenhosos originados naturalmente, incluindo lenha grossa caída como 

consequência de vendavais, pragas intensas ou excessiva maturação da massa, 
com presença de vegetação herbácea que cresce entre os restos lenhosos. 

 

 

 
 
 
 

Resíduos  
lenhosos 

 

 
11 

Resíduos ligeiros (∅<7,5cm) recentes, de tratamentos silvícolas ou de 
aproveitamentos, formando uma capa pouco compacta de escassa altura (por volta 

de 30cm). A folhada e o mato existentes ajudarão à propagação do fogo. Os 
incêndios têm intensidades elevadas e podem originar fagulhas incandescentes. 

Formações florestais sujeitas a operações de 

desmatação e desbaste, seleção de toiças 
(eucaliptal), ou a cortes parciais ligeiros. 

12 Resíduos de exploração mais pesados que no modelo 11, formando uma capa 
contínua de maior altura (até 60cm), Mais de metade das folhas estão ainda presas 

aos ramos sem terem secado completamente. Não existem combustíveis vivos que 
influenciem no fogo. Os incêndios têm intensidades elevadas e podem originar 
fagulhas incandescentes. 

 
 

Formações florestais sujeitas a desbaste ou 
corte parcial intensos, ou a corte raso. 

13 Grande acumulações de resíduos de exploração grossos (∅<7,5cm) e pesados, 
cobrindo todo o solo 

 

Fonte: AFN (2012) 
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Da análise desta (fig. III.7.28) constata-se uma clara diferenciação norte-sul, marcada pelo eixo Silves–

S. B. Messines, justificado pelos diferentes usos dominantes, predominando a sul os modelos 1 e 2, e a 

norte a prevalência do modelo 5, com destaque ainda para o modelo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro III.7.10 

Relação entre o uso do solo e os modelos de combustível  
propostos no PMDFCI 

 

USO DO SOLO 
MODELO 

APLICADO 

Agricultura de regadio 0 

Agricultura de sequeiro 1 

Albufeiras 0 

Área construída 0 

Canal antrópico 0 

Dunas  0 

Eucalipto 7 

Floresta mista 5 

Golfe 0 

Hidrografia 0 

Indústria 0 

Indústria extractiva 0 

Mato 4 

Mato barrocal 3 

Medronheiro 2 

Oliveira 2 

Pinheiro 7 

Pomar citrinos 2 

Praia 0 

Rede ferroviária 0 

Rede viária 0 

Sem ocupação específica 0 

Sobreiro 5 

Sucata/lixeira 0 

Suinicultura 0 

Vinha 2 
 

Fonte: CMS/SMPCF/DOGU, (2017) 
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2. RISCO DE INCÊNDIO 

 

O risco1 de incêndio é definido de acordo como o disposto pela DGRF (2007), enquanto produto da 

perigosidade com o dano potencial, ou melhor, a “probabilidade de que um incêndio florestal ocorra 

num local específico, sob determinadas circunstâncias, e as suas consequências esperadas, 

caraterizadas pelos impactes nos objetos afetados”, segundo Bachman e Allgöwer, citados em AFN 

(2012) (vd. fig. III.7.29).  

 

 

 

 

                                                
1 Sem prejuízo dos conceitos de base associados à temática dos “riscos” enunciados no Cap. III. 7.1. no caso dos incêndios florestais 
estes conceitos sofrem ligeiras adaptações. Assim, entende-se por risco, o produto da perigosidade com o dano potencial; perigosidade, 
é o produto da probabilidade com a suscetibilidade, i.e., a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo 
(probabilidade) e dentro de uma determinada área (suscetibilidade), de um fenómeno particularmente danoso. A probabilidade traduz a 
dimensão temporal do modelo, ou seja, a probabilidade anual de ocorrência de um fenómeno num dado local em determinadas 
condições; a suscetibilidade traduz a dimensão espacial do modelo, expressa as condições que este apresenta para a ocorrência 
potencial de um fenómeno denso. Variáveis como a topografia, ocupação do solo ou exposição solar determinam a suscetibilidade ao 
fenómeno; a vulnerabilidade expressa o grau de perda a que um determinado elemento está sujeito. Designa a capacidade de 
resistência ao fenómeno e de recuperação após o mesmo. Expressa-se numa escala entre 0 e 1, em que zero (0) significa que o 
elemento é indestrutível pelo fenómeno, não ocorrendo qualquer dano, e um (1) que o elemento é totalmente destrutível pelo fenómeno, 
sem capacidade de recuperação natural; valor económico é o valor de mercado (em euros) dos elementos. Permite quantificar o 
investimento necessário para recuperar um elemento após destruição ou perda de performance por exposição a um fenómeno danoso; 
dano potencial de um elemento é o produto do seu valor económico pela vulnerabilidade que lhe é intrínseca. Um elemento que tenha 
elevado valor económico mas seja totalmente invulnerável terá um dano potencial nulo. Inversamente, o dano potencial será tanto maior 
quanto a vulnerabilidade seja próxima de 1 e o seu valor elevado. 

Figura III.7.29 

Risco de Incêndio. Esquema metodológico base 

 
Fonte: AFN (2012) 
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Do exposto, pode-se afirmar, que “de uma forma geral, existe risco de incêndio sempre que estejamos 

perante uma área suscetível à ocorrência do fenómeno, com histórico de incêndios, ocupada por 

elementos vulneráveis ao fogo (com reduzida capacidade de resistência e resiliência) e com valor 

económico” (CMS/SMPCF/DOGU, 2017). 

 

Esta noção de risco poderia conduzir a que as situações de risco mais elevadas ocorressem nos 

aglomerados urbanos, onde o valor económico dos elementos em presença é maior, sendo as 

restantes áreas classificadas com classes de risco menor. Assim optou-se por eliminar as áreas 

edificadas do cálculo do risco, o que acabou por resultar num mapa onde são praticamente inexistentes 

as classes de risco “alto” e “muito alto” conforme se pode verificar na fig. III.7.30. Este facto 

compromete a utilização desta carta para a regulamentação dos condicionalismos à edificação em 

sede do PDM já que, e conforme se pode ler no n.º 2 do art.º 16.º do DL 124/2006, de 18 de Junho na 

sua atual redação “a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das 

áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio 

das classes alta e muito alta (…) ”. 

 

Considera-se pois, mais adequado e pertinente a utilização da cartografia de perigosidade, resultante 

do cruzamento da probabilidade de ocorrência de incêndios florestais com a de suscetibilidade a 

incêndios florestais, (vd. figs. III.7.31 e III.7.32), para delimitação e regulamentação em sede do PDM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Foi solicitado esclarecimento à DGRF acerca desta questão, tendo a mesma informado (Oficio DUDEF 200690, de 09 de novembro de 
2010) que deverá a carta de perigosidade ser utilizada para no estabelecimento dos condicionalismos à edificação. 
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Em relação à probabilidade de ocorrência de incêndios (vd. fig. III.7.31), que teve como base o 

histórico dos incêndios do concelho entre os anos de 1993 e 20171, verifica-se que, de uma forma 

geral, é o setor oeste que apresenta a maior probabilidade de ocorrência de incêndios, em grande 

medida por força da frequência de ocorrência de incêndios especialmente durante a primeira metade 

da década de 2000, e com o ponto máximo atingido nos anos de 2003 e 2004. 

 

 

 

Já em relação à suscetibilidade2 constata-se uma clara diferenciação norte-sul do concelho 

(delimitados pelo eixo Silves SB Messines), em parte determinada pela morfologia muito movimentada 

                                                
1 O último ano de registos aquando elaboração do PMDFCI. 
2 A elaboração da carta de suscetibilidade teve como base referência as orientações da AFN (2012), ou seja, uso do solo e declives, aos 
quais foi acrescentada a variável exposição solar uma vez que esta condiciona a estrutura da vegetação e o seu grau de humidade. 

 
Figura III.7.31 

Probabilidade de ocorrência de incêndios florestais 

 
 

Fonte: CMS/SMPCF (2018)):Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Figura III.7.32 

Suscetibilidade à ocorrência de incêndios florestais 

 
 

Fonte: CMS/SMPCF (2018): Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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a norte, quando comparado com o setor sul, e definitivamente pelos usos do solo: essencialmente 

associados a floresta de eucalipto, pinheiros e matos (vd. fig. III.7.32). Desta forma, as áreas com 

maior suscetibilidade a incêndio correspondem às mais declivosas, e com exposição a sul, e ainda as 

que possuem usos que lhe conferem maior probabilidade espacial de ocorrência do fenómeno, como 

pinheiros, mato e eucaliptos (CMS/SMPCF, 2018). 

 

Tal como em relação à suscetibilidade, também no que respeita à perigosidade (vd. fig. III.7.33) - mais 

importante para efeito de um Plano Territorial de Âmbito Municipal (PTAM) e de uma política ativa 

preventiva - sobressai a predominância das classes de perigosidade, mais elevada no setor norte do 

concelho, de vocação claramente florestal, onde a probabilidade de ocorrência e a suscetibilidade 

parecem influenciar os resultados obtidos.  

 

Ainda no que concerne aos incêndios há a referir que o histórico das ocorrências em Silves (vd. fig. 

III.7.34) é relevante não apenas para a elaboração da cartografia de “risco” (sentido lato), mas também 

pelos condicionalismos que impõe a determinados usos num dado período temporal posterior ao 

incêndio. São essas disposições que se encontram plasmadas em sede de regulamento do PDM. 

 

3. PRIORIDADES DE DEFESA 

 

Segundo o PMDFCI de Silves, a carta de prioridades de defesa encerra como objetivo a identificação 

dos principais elementos a defender (as prioridades de defesa) e as áreas onde existe maior 

necessidade de complementar a vigilância contra incêndios florestais. 

 

Considerando a informação que esteve na base na definição das prioridades de defesa, verifica-se uma 

vez mais a dicotomia norte-sul do concelho, com o setor sul a apresentar uma prioridade de defesa 

muito alta, por ser mais povoado (vd. fig. III.7.35). No setor da serra, especialmente nas freguesias de 

S. Marcos da Serra e S. Bartolomeu de Messines as prioridades são genericamente altas e só 

pontualmente, face ao sistema de povoamento existente, são muito altas (vd. fig. III.7.35). Destacam-se 

ainda no sector norte alguns elementos prioritários como a Mata nacional da Herdade da Parra, o 

Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico ou a Quinta Pedagógica de Silves (vd. fig. III.7.35). 
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Face ao exposto e, nomeadamente, aos elementos que consubstanciam o PMDFCI é possível 

concretizar uma adequada RDFCI para a qual concorre ainda a infraestruturação dos espaços rurais 

em termos de DFCI, integrando1 (vd. fig. III.7.36): 

 

a. Redes de faixas de gestão de combustível; 

b. Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

c. Rede viária florestal; 

d. Rede de pontos de água; 

e. Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f. Rede de infraestruturas de apoio ao combate.  

 

                                                
1 De acordo com o n.º2 do art.º 12.º do DL 124/2006, na sua atual redação. 

Figura III.7.34 

Histórico de Incêndios 1993 – 2020 e área ardida por ano 

 
 

Fonte: Áreas Ardidas (ICNF/DPTIG/SMPCF, 1993 – 2020), Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Esta RDFCI deve ser retida em sede do PDM pois, como consagra o n.º 5 do art. 10.º do DL 124/2006, 

“deve ser delimitada e regulamentada nos respetivos planos municipais de ordenamento do território”, 

promovendo a plena integração do PMDFCI1 no PDM dando particular enfâse: 

 

 a. à análise do risco, da vulnerabilidade aos incêndios e da zonagem do território; 

b. aos eixos estratégicos e linhas de ação preconizadas no plano, dando especial atenção às disposições 

com incidência no ordenamento do território. 

 

Sobre os eixos estratégicos e linhas de ação o PMDFCI de Silves, tem como referência o PNDFCI, 

apontando 5 eixos fundamentais, que o PDM de Silves subscreve, nomeadamente: 

 

Eixo 1 - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

Eixo 2 - Redução da incidência dos incêndios; 

Eixo 3 - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

Eixo 4 - Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

Eixo 5 - Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

 

Remete-se pois para o PMDFCI de Silves uma abordagem mais integrada e completa das respetivas 

disposições, sendo de destacar a importância da rede de faixas de gestão de combustível (fig. III.7.36), 

a rede viária florestal assim como a rede de pontos de água, previstos em sede desse plano com as 

respetivas ações que lhes são inerentes e complementares. 

 

 

III.7.5. ANÁLISE FÍSICA INTEGRADA 

 

 

A análise física integrada pretende sintetizar a informação analisada de modo a possibilitar uma visão 

global de todos os fenómenos físicos e as tipologias de acidentes tecnológicos com incidência espacial 

no concelho, permitindo assim avaliar as suas implicações ao nível do ordenamento e do planeamento 

do território. 

                                                
1 Com uma vigência de 5 anos (2018-2022) “durante o qual será desenvolvido um conjunto de ações de prevenção, vigilância e combate, 
tendo como principal objetivo diminuir o número de ocorrências, bem como as áreas atingidas pelos incêndios” (CMS/SMPCF/DOGU, 
2017). 
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Observando a figura III.7.37 verifica-se desde logo que o setor jusante do Rio Arade, integrando a 

cidade de Silves, é a área que apresenta maior concentração de ocorrência de fenómenos e de 

tipologias de acidentes tecnológicos. Em parte porque aí se encontram duas zonas de inundação 

técnica, a zona ameaçada pelas cheias e inundações regulares, dois postos de abastecimento de 

combustível no núcleo urbano e três depósitos de gás.  

 

Acresce a este cenário o canal de rega, localizado a norte da cidade, a zona sísmica (com intensidade 

elevada), parte importante da rede viária estruturante do concelho e especialmente de acesso à cidade 

de Silves, e uma carga substantiva de edificado degradado ou em ruínas (cerca de 15% do total) (vd. 

fig. III.7.37). Constata-se de igual modo que a área onde se localizam os corpos de bombeiros, 

principais agentes de socorro em caso de emergência, se centra numa área extremamente suscetível a 

fenómenos perigosos, especialmente o fenómenos das cheias técnicas e/ou naturais. 

 

As cheias e/ou inundações em áreas urbanas são uma constante na maioria das sedes de freguesia, 

em muitos aglomerados rurais e mesmo edificações isoladas, em particular na área da serra (vd. fig. 

III.7.37). Verifica-se também que muitas bombas de combustível se localizam dentro ou na proximidade 

de aglomerados urbanos e por vezes em leitos de cheia, podendo ser causadores de explosões mas 

também de derrames de produtos químicos em cursos de água. As principais vias rodo e ferroviárias 

podem ser afetadas por cheias e inundações e acima de tudo pela sismicidade (vd. fig. III.7.37).  

 

As áreas de instabilidade de vertentes coincidentes com áreas de erosão constituem um risco natural 

acima de tudo, embora a evolução dos processos erosivos auxiliados pelos movimentos de vertente 

possam provocar destruição de estradas, edificado e de assoreamento de cursos de água, aumentando 

assim a probabilidade de ocorrência de cheias. As áreas com maior perigosidade a incêndios florestais 

localizam-se no setor da serra, sobre áreas florestais e em muitas situações próximo de aglomerados e 

edificações isoladas e de rede viária. 

 

Verifica-se assim que, de um modo geral, os fenómenos naturais e tipologias de acidentes tecnológicos 

com incidência no concelho têm uma distribuição generalizada, sendo que os fenómenos naturais têm 

particular incidência no setor Norte (em áreas antropizadas) e as tipologias de acidentes tecnológicos 

têm maior incidência a Sul, revelando em parte a importância que o papel da ação antrópica 

desempenha na avaliação de suscetibilidade, vulnerabilidade e risco. 
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III.7.6. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

A análise dos fenómenos perigosos reveste-se de grande importância no âmbito do planeamento e 

ordenamento do território na medida em que estes ocorrem no território e geram sobre este situações 

de potencial risco. Importa assim reconhecer os fenómenos potencialmente perigosos e as áreas 

sujeitas aos mesmos, tendo em vista aferir a vulnerabilidade territorial para planear a sua utilização e 

capacidade de carga, salvaguardando em última análise pessoas e bens. 

 

Do capítulo dos riscos sobressaem alguns aspetos positivos, considerados como 

potencialidades/fatores a valorizar e outros que, tendo em conta a temática, podem-se considerar- 

como fragilidades, sendo eles: 

 

FATORES A 
VALORIZAR 

Estudo das áreas sujeitas a cheias e inundações (naturais ou antrópicos) 

Estudo das áreas sujeitas a movimentos de massa 

Existência de cartografia de erosão hídrica do solo atualizada  
Existência de cartografia de suscetibilidade, vulnerabilidade e risco com base em informação 
atualizada 

Fraca suscetibilidade a vagas de frio 

Fraca suscetibilidade a episódios de geada 

Delimitação para o concelho de setores críticos face a diversos fenómenos perigosos 

Existência de um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) 

Estabelecimento de prioridade de defesa em caso de incêndio florestal 

Existência de Faixas de Gestão de Combustível 
Existência de uma rede viária florestal bem estabelecida e com densidade satisfatória 

Intervenções de beneficiação da rede viária florestal previstas no PMDFCI 

Rede de pontos de água razoável 

Manutenção da rede de pontos de água prevista no PMDFCI 

Rede de vigilância, deteção de incêndios e de infraestruturas de apoio ao combate consolidadas 

FATORES A 
REVERTER 

OU 
PONDERAR 

Áreas suscetíveis a fenómenos perigosos e riscos fortes potenciais 

Existência de bombas de combustível no interior de aglomerados urbanos  

Áreas suscetíveis ao colapso de edifícios 

Elevada percentagem de edifícios degradados nas principais sedes de freguesia 

Existência de alguns estabelecimentos suscetíveis a acidentes industriais. Fator agravado pela sua 
proximidade ou localização em solo urbano 

Vales de Odelouca e Arade (em particular a cidade de Silves) sujeitos às cheias técnicas 

Elevada suscetibilidade da cidade de Silves ao rebentamento de barragens 

Algumas povoações suscetíveis de sofrer com a rutura das condutas do AHSLP 

Algumas vias do concelho com maior probabilidade de ocorrência de acidentes viários 

Linha férrea de via única mais suscetível a acidentes 

Frente marítima e setor jusante do Rio Arade sujeitos a danos em caso de derrame de matérias 
perigosas (acidentes marítimos e fluviais) 
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Possibilidade de ocorrência de acidente com transporte de matérias perigosas, nomeadamente 
com camiões cisterna. Este facto é agravado por estes circularem nas vias mais perigosas 

Concelho propenso a ondas de calor 

A sub-bacia do Arade é fortemente afetada por episódios de seca  

Frente costeira e estuário do Arade: áreas suscetíveis em caso de storm surge 

Possibilidade de danos em caso de ventos fortes, tornados ou ciclones 
Setor Norte do concelho mais suscetível à erosão hídrica e movimentos de vertente 

Setor Sul mais suscetível a cheias e inundações 

Extensa área com elevada erosão do solo 

Elevado número de movimentos de vertente ao longo de ribeiras e taludes de estradas 

Aglomerados urbanos em leitos de cheia  

Edifícios isolados, fora de aglomerados urbanos, em leitos de cheia  

Suscetibilidade e risco de cheia elevado no Rio Arade (jusante do Rib.º do Enxerim) 

Intensidade sísmica muito elevada no concelho (IX a Norte e X a Sul) 

Diversas áreas potencialmente afetadas em caso de Tsunami com efeitos catastróficos 
Concentração de elementos perigosos nas sedes de freguesia, particularmente em Silves. 

Perigosidade de incêndio alta e muito alta no setor Norte 

 

 

Desta análise constata-se que o concelho está sujeito a fenómenos perigosos que obrigam a uma 

abordagem específica de modo a procurar implementar medidas no terreno de caráter não apenas 

reativo, mas sobretudo de medidas cautelares e preventivas. O reconhecimento (estudo, análise, 

representação cartográfica) dos fenómenos perigosos e das áreas suscetíveis aos mesmos é pois um 

ponto de partida necessário e importante neste processo que deverá ser amadurecido por instrumentos 

e ações a jusante. Contudo, o PDM de Silves não deve restringir-se à análise dos fenómenos, 

devendo, no quadro da sua escala e âmbito como instrumento fundamental de ordenamento do 

território, ter um caráter pró-ativo e estabelecer medidas e orientações conducentes à salvaguarda de 

pessoas e bens e da minimização da vulnerabilidade do território em relação a fenómenos perigosos. 

Entre algumas orientações de caráter estratégico, destaca-se a necessidade de: 

 

a. ser elaborado, em concertação com a proteção civil, um projeto específico que vise a criação de medidas 

curativas, preventivas e cautelares para a salvaguarda de pessoas e bens em relação a fenómenos 

potencialmente perigosos;  

b. serem realizados workshops e campanhas de esclarecimento, com o apoio, e.g., das juntas de freguesia e 

ANPC, dirigidas as populações potencialmente sujeitas a fenómenos perigosos;  

c. fomentar uma atitude operacional apoiada nos meios, nomeadamente nos planos e cartografia existente sobre 

suscetibilidade e riscos naturais e tecnológicos;  

d. estabelecer perímetros de proteção e promover campanhas formativas e informativas à população 

potencialmente exposta a fenómenos perigosos; 

e. educar para a prevenção e autoproteção, medidas fundamentais na salvaguarda de vidas;  
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f. apostar na alteração de comportamentos humanos relativos ao uso do fogo, no sentido de reduzir o número de 

ignições;  

g. apostar na implementação de ações de recuperação de áreas ardidas;  

h. apostar nas TIC para promover a acessibilidade ao conhecimento sobre os fenómenos perigosos e a sua 

distribuição espacial. 

 

No que respeita aos “riscos naturais e tecnológicos”, as propostas de ordenamento deverão 

considerar como elementos enunciados a potenciar e a reverter os acima identificados, devendo ainda 

as áreas de elevada suscetibilidade a cheias serem integradas em REN e consideradas non 

aedificandi, e nas áreas de erosão e com vertentes instáveis, a construção deverá ser condicionada. 

 

Quanto ao risco de Incêndio e DFCI em concreto cumpre salientar que o DL 124/2006, de 28 de 

junho, na sua atual redação, estabelece no n.º 5 do art.º 10.º que a cartografia da RDFCI e de risco de 

incêndio devem ser delimitadas e regulamentadas em sede de PMOT. A figura III.7.38 apresenta um 

esquema de incorporação das disposições da DFCI em sede do PDM, sendo representadas em 

condicionantes, ordenamento e desenvolvidas em sede de regulamento. As faixas de gestão de 

combustível uma vez que ainda não foram consideradas de utilidade pública, não encontram lugar à 

sua representação cartográfica em sede de ordenamento e condicionantes. 

 

A cartografia de risco (leia-se de perigosidade) deverá, de igual modo, informar a carta de 

condicionantes sendo que, conforme já explicitado, a informação base provirá da carta de perigosidade 

e não da carta de risco, pelo que a informação a transpor serão as classes de muito alta e alta 

perigosidade de incêndio (vd. fig. III.7.38).  

 

A ocorrência destas classes poderá servir de premissa base à classificação do solo, através da não 

classificação destas áreas como áreas urbanizáveis. De acordo com o n.º2, do art.º 16.º, do DL 

124/2006, de 28 de junho, na atual redação, é proibida a construção de edificações para habitação, 

comércio, serviços e indústria nas áreas classificadas com risco de incêndio alto e muito alto (entenda-

se perigosidade). Nas restantes áreas “as novas edificações em espaço florestal ou rural fora das áreas 

edificadas consolidadas têm de salvaguardar (…) as regras definidas nos PMDFCI (…)” (n.º3, do art.º 

16.º do DL citado). 
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No que respeita aos espaços florestais percorridos por incêndios, estabelece o DL 327/90, de 22 

de Outubro, na sua atual redação, que nos terrenos ocupados por povoamento florestais percorridos 

por incêndios, em solo rural, é proibido pelo prazo de 10 anos, o desenvolvimento de operações 

urbanísticas, a substituição de espécies florestais existentes por outras desadequadas, o lançamento 

de efluentes líquidos poluentes e o campismo fora de áreas destinadas a esse fim (vd. n.º 1 e 2 do art.º 

1.º). A informação referente a estas áreas deverá constar em carta anexa à de condicionantes. O 

regulamento deverá desenvolver as restrições e servidões administrativas representadas na Carta de 

Condicionantes e complementar as referências sem expressão cartográfica, bem como as medidas a 

implementar no quadro da DFCI. Dever-se-á ainda reforçar a obrigatoriedade de execução das FGC. 

 

Em síntese, verifica-se que o concelho de Silves apresenta distintas tipologias de riscos que se 

distribuem por todo território, havendo no entanto áreas que possuem uma maior concentração de 

fenómenos e tipologias de acidentes. Salienta-se o setor jusante do Rio Arade, que integra a cidade de 

Silves, e que se encontra exposto à ocorrência de inúmeros fenómenos com danos potencialmente 

gravosos e a vila de Armação de Pêra, junto ao litoral devido ao número de fenómenos potencialmente 

danosos que aí podem ocorrer, como o storm surge, as cheias e inundações, a sismicidade e a erosão 

hídrica e costeira associada à arriba mas também à praia. De um modo geral os fenómenos naturais 

têm particular incidência no setor Norte do concelho, ao passo que no setor Sul sobressaem as 

tipologias de acidentes de cariz tecnológico. 

Figura III.7.38 

Esquema da incorporação das disposições de DFCI em sede de PDM 

 

DFCI 

CONDICIONANTES 

Cartografia de Risco de Incêndio 

Espaços Florestais percorridos por incêndios 

ORDENAMENTO 

Considerar os condicionalismos à edificação 
(solo rural) 

Rede de FGC (primária e secundária) 

Espaços Florestais percorridos por incêndios 

REGULAMENTO 
Desenvolver disposições relativas às 

condicionantes e ao ordenamento e outras 
sem representação gráfica 
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III.8.1. SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICAS NO CONCELHO DE SILVES. 

OS FUNDAMENTOS PARA UMA ATENÇÃO CRESCENTE 

 

 

 

A segurança e saúde pública constituem, no extremo, uma fonte de indicadores para o 

desenvolvimento de um dado território, constituindo simultaneamente fatores de atratividade do mesmo 

já que determinam a qualidade de vida da população e do ambiente em geral. Não podem por isso ser 

descurados num instrumento de planeamento e ordenamento do território tão relevante e integrador 

como o PDM.  

 

Para o caso de Silves selecionaram-se em cada um destes domínios de abordagem apenas os fatores 

que à data apresentam influências muito objetivas na qualidade de vida da população e cuja obtenção 

de dados fosse relativamente fácil, nomeadamente, ruído, qualidade da água, saneamento e 

salubridade, entre outros.  

 

A abordagem não é exaustiva, procurando apenas sistematizar os fatores específicos que geram 

maiores estrangulamentos no território, sendo certo que há muito trabalho por desenvolver neste 

domínio mas não passível de ser executado no âmbito do PDM dada a impossibilidade de obter e tratar 

os dados respetivos em tempo útil, (e.g., dados relativos ao consumo energético, consumo de 

combustíveis, qualidade do ar em termos poluentes gasosos, vibrações no espaço urbano provocados 

por veículos e respetivo incómodo para a população, segurança rodoviária, etc.).  

 

 

III.8.1.1. SAÚDE PÚBLICA 

 

Muitas ações do Homem são efetuadas sem a clara noção do seu impacte real no ambiente e território, 

sendo muitas vezes insustentáveis a longo prazo. Resultam daqui crescentes focos de poluição e 

degradação do ar, da água, do tecido urbano e/ou paisagem urbana e rural, etc.. Numa palavra, e em 

última análise, estrangulamentos à qualidade de vida e desenvolvimento do território. 
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No caso de Silves os principais fatores que geram estrangulamentos ao nível da saúde1 pública estão 

sobretudo relacionados com: 

 

1. o canal de rega, que transpõe a cidade de Silves pelo setor norte e oeste; 

2. a qualidade da água de abastecimento; 

3. a rede de águas residuais; 

4. degradação do parque habitacional; 

5. acumulações fortuitas de lixos/entulhos ou de sucatas.  

 

1. DO ABASTECIMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A atual sociedade de consumo tem levado, na grande maioria dos casos, ao aumento da poluição 

que se tem refletido, entre muitos aspetos, na diminuição da qualidade dos recursos hídricos. No 

caso do concelho de Silves, sobretudo a sul da EN 125, é possível verificar o uso regular de 

pesticidas ligados à produção de citrinos, prática que poderá conduzir não só à contaminação das 

águas superficiais como afetar as reservas subterrâneas por lixiviação. 

 

A qualidade da água, disponibilizada atualmente pela empresa Águas do Algarve (AdA), é de boa 

qualidade, segundo a garantia que nos é dada. No entanto, o recurso pontual aos furos de captação 

municipais em situações críticas de falta de água:  

 

a. não é uma garantia da manutenção da qualidade da água atendendo ao processo de 

envelhecimento e oxidação do material das bombas e condutas e porventura, devido à fraca 

eficácia de haver apenas um tratamento químico com cloro, normalmente, aplicada à saída das 

captações (vd. Cap. V.4.). Esta situação acentua-se devido à localização das captações que na 

envolvente de explorações intensivas de citrinos ficam “vulneráveis“ ao tratamento fitossanitário 

aplicado podendo alterar os padrões recomendados para a água de abastecimento. 

b.  não é inclusive uma garantia da disponibilidade de água em situações críticas que possam ocorrer 

a longo prazo, atendendo à inoperacionalidade que o sistema, agora dependente da empresa 

“Águas do Algarve”, poderá demonstrar; 

                                                
1 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde refere-se ao estado completo de bem-estar físico, mental e 
social, e não apenas a ausência de doenças. Assim, a saúde engloba holisticamente todo o bem-estar da população nas suas diversas 
vertentes: física, emocional/mental e socioeconómica (oficio 291/12 DSPP da ARS Algarve). 
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Verifica-se, ainda, que a rede municipal estruturante (adutora) apresenta condutas constituídas por 

vários materiais, nomeadamente, plásticos do tipo “PVC”, ocorrendo também o fibrocimento, o ferro 

fundido e ferro galvanizado. Os materiais mais envelhecidos, em particular, o ferro fundido, existente 

sobretudo em parte dos centros históricos de algumas sedes de freguesia, apresentam ainda maior 

suscetibilidade ao nível da deterioração da qualidade da água pela acumulação de calcário e 

degradação do ferro por oxidação. Também o fibrocimento apresenta risco de infiltração pelas 

constantes ruturas que apresenta ficando sujeito a contaminantes, como o amianto. Aliás, a propósito 

do fibrocimento, este componente é proibido de utilizar desde junho de 2005. Entende-se, deste modo, 

que a rede envelhecida, em fibrocimento, em PVC, ou com ruturas frequentes deverá ser 

progressivamente substituída1. 

 

O concelho, à semelhança de grande parte do sul do país apresenta carência de água. Este fator será 

agravado se atendermos ao aumento populacional, desenvolvimento urbanístico, expansão das 

atividades agrícolas, económicas e de lazer (turismo: hotelaria, golfe, piscinas) que acentuam a 

dependência dos recursos hídricos, sendo insustentável a expansão económica e urbana sem atender 

aos limites dos recursos existentes. Constata-se, na realidade, a ainda insuficiente cultura em torno 

do uso eficiente da água.  

 

Recomenda-se assim a necessidade de promover o uso racional da água e encontrar formas de a 

reutilizar (e.g., águas residuais utilizadas em regas de jardins ou lavagens de carros com um prévio 

tratamento) e de desenvolver ferramentas para melhorar a sua gestão mais sustentável. 

 

2. DAS REDES DE ESGOTOS 

 

A melhoria da qualidade de vida da população passa também por melhorar a taxa de cobertura e de 

desempenho da rede de águas residuais ao nível da rede coletora - que não cobre a totalidade do 

concelho (vd. Cap. V.4.) - e ao nível do tratamento dos efluentes. Subsiste ainda a utilização de 

fossas domésticas associadas, sobretudo, à habitação dispersa e potencialmente condicionadoras de 

riscos para a saúde pública por penetração das águas residuais nos aquíferos, ou ainda devido a 

cheiros e acumulação de mosquitos, sobretudo em caso de transbordo. 

                                                
1 Para informações relativo às redes ver cap. V.4 
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A fim de minorar esta situação, será prudente ponderar com acuidade o alargamento da rede coletora 

de águas residuais, sobretudo em áreas de maior densidade construtiva (ainda que com alguma 

dispersão); no caso das áreas remanescentes (povoamento difuso) não estruturadas dever-se-á 

recorrer à instalação de fossas estanques que permitam a recolha dos efluentes para tratamento.  

Considerando as implicações ambientais decorrentes de uma incorrecta instalação, ou a não recolha 

de efluentes, no decorrer do processo de aprovação pela autarquia, deverá existir, para além da 

análise de projecto de construção, uma apreciação ambiental. Uma correta analise ambiental 

associada a uma base de dados com a localização dos referidos equipamentos, permitiria definir áreas 

de influência e áreas de protecção às captações de água.     

 

3. DO RIO ARADE, BARRANCOS E RIBEIRAS 

 

O rio Arade e algumas ribeiras ou barrancos do concelho podem igualmente constituir focos de 

preocupação em termos de saúde pública. Alguns pela presença de águas paradas e/ou pela densa 

vegetação existente nas suas margens (nem sempre a sua remoção é feita regularmente) podem 

conduzir ao aparecimento de pragas de ratos ou ainda de insetos. Outras vezes porque são locais 

utilizados para a deposição de lixos (desde monos a lixo doméstico, entulhos e veículos em fim de 

vida, etc.). Deteta-se ainda a existência de descargas de águas residuais em linhas de água dentro de 

perímetros urbanos (Silves, Algoz e Armação de Pera), situação que deverá ser resolvida através do 

aumento da cobertura de rede. 

 

Impõem-se assim campanhas de limpeza das margens e leitos, tal como a sensibilização e 

fiscalização mais efetiva destas situações.  

 

4. DO CANAL DE REGA 

 

O canal de rega com origem na barragem do Arade sofre de diversos fatores que condicionam a 

segurança de pessoas e animais, nomeadamente: 

 

a. pontes pedonais e viárias de atravessamento, na sua grande maioria estreitas e com proteções 

insuficientes, não oferecendo a segurança necessária para quem as utiliza; 
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b. fonte de acumulação de lixo e efluentes domésticos, provocando não raramente mau cheiro e 

degradação da qualidade da água; 

c. sifões profundos e a céu aberto, perigosos para pessoas, especialmente crianças, e animais1; 

 

Face a estas circunstâncias, impõe-se: 

a. a criação de uma vedação linear protetora do canal e de pessoas; 

b. promover a melhoria das pontes de atravessamento (alargamento, reforço estrutural, proteção); 

c. promover o enquadramento paisagístico do canal ao longo da sua extensão, porventura 

associando-o a uma via ciclável ou pedonal que permita a valorização e usufruto do canal enquanto 

estrutura linear contínua e sem declives; 

d. colocar sinalética de proteção e de proibição de utilização indevida; 

e. envolver a população na procura de respostas para a valorização, aproveitamento e proteção do 

canal, e na operacionalização das mesmas. 

 

5. DA QUALIDADE DO AR  

 

O concelho não possui indústrias que possam contribuir negativamente para a qualidade do ar. 

Possivelmente os fatores com maior responsabilidade nesta matéria estão associados: 

 

a. ao  tráfego automóvel de ligeiro e pesados, sobretudo nas áreas centrais das sedes de freguesia (a 

exceção será eventualmente S. Marcos da Serra), e vias de ligação viárias.  

b. à produção de citrinos, cuja prevalência no ar poderá atingir décadas. Esta situação deverá merecer uma 

atenção particular, nomeadamente com um estudo específico, de caraterização, diagnóstico e tendo em 

vista, se necessário, a adoção de medidas de controlo e prevenção ajustadas. 

 

Quanto à poluição gerada por veículos, será de ponderar entre outras medidas (vd. também capítulos 

relativos ao clima e acessibilidades, respetivamente, Cap. III.1. e V.5.): 

 

a. a alteração/revisão da circulação automóvel no interior dos aglomerados; 

b. a segregação temporária ou permanente de determinados veículos; 

                                                
1 Para além destas situações poderão ocorrer ruturas devido a acidentes, deterioração física ou fenómenos naturais com 
consequentes prejuízos materiais ou mesmo perdas de vidas humanas relacionados com a inundação (vd. III.7). Na fig. 
III.7.5 podem observar-se os pontos críticos ao longo do canal, nomeadamente as localidades de Pedreira ou Silves. 
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c. a definição de parques de carga e descarga estrategicamente colocados para servir pesados que 

abastecem as partes centrais dos aglomerado; 

d. a criação de zonas de acalmia de tráfego (zonas 30, estrangulamentos à velocidade, etc.); 

e. potenciar as acessibilidades para todos no “espaço urbano”, criando percursos pedonais e 

cicláveis, acessíveis; 

f. incentivar a mobilidade suave com campanhas de sensibilização, criação de infraestruturas de apoio 

ao parqueamento de bicicletas, criar um evento anual promotor da mobilidade suave, etc. 

 

6. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Os pontos de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) encontram-se, por vezes, associados a 

situações de desconforto e de deterioração do ambiente urbano por força da sua localização ou 

mesmo da utilização indevida dos mesmos ou ainda por falta de limpeza. Ocorrem pontualmente 

episódios de acumulação de resíduos, sobretudo aos fins-de-semana ou durante a época balnear, 

(evidente, sobretudo, em Armação de Pera), que contribuem para uma má imagem e qualidade do 

espaço urbano, além de que no limite poderão ser um foco potencial de proliferação de doenças.  

 

Em relação ao lixo há ainda a mencionar o sistema de recolha, especialmente difícil nas áreas 

históricas, menos acessíveis para o efeito, sobretudo, utilizando o mesmo tipo de veículos. Face a 

esta situação geral que o concelho apresenta em relação aos resíduos sólidos, será de ponderar: 

 

a. um tratamento paisagístico dos locais de recolha, sejam com a introdução de novos tipos de 

contentores, seja a partir de uma solução que integra a funcionalidade com a qualificação ambiental; 

b. um estudo que otimize os pontos de recolha, com o eventual aumento de capacidade nuns locais, 

e o respetivo aumento da capacidade de deposição, especialmente nas sedes de freguesia. Este 

estudo deverá incluir a avaliação dos trajetos/giros de recolha por forma a otimizar recursos (humanos, 

materiais, combustíveis) e tornar mais eficiente a recolha; 

c. a introdução de um projeto-piloto de recolha porta-a-porta num dos principais centros históricos 

do concelho (e.g., Silves) considerando a menor mobilidade da população que aí reside (associada a 

uma faixa etária mais envelhecida) e a dificuldade de circulação com veículos pesados;  

d. aumentar a frequência de lavagem dos contentores e de limpeza e desinfeção do locais onde 

estão colocados por forma a evitar maus cheiros, acumulação de resíduos e de bactérias perniciosas. 
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7. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 

Os efeitos da exposição aos campos eletromagnéticos1 2(CEMs) têm sido objeto de vários estudos e 

investigação nos últimos anos, tendo sido considerado possível que uma intensa exposição a estes nas 

habitações possa aumentar ligeiramente o risco de leucemia infantil, e que esta exposição nos locais 

de trabalho possa contribuir ligeiramente para riscos de leucemia e tumores cerebrais em adultos 

(DGS, 2007). Alguns estudos apontam também para a possibilidade de interferências eletromagnéticas 

em equipamentos e dispositivos médicos, como é o caso das próteses metálicas, estimuladores e 

desfibrilhadores cardíacos e implantes cocleares e outros, devendo por isso ser objeto de precauções 

acrescidas. Não há, contudo, conclusões definitivas sobre os reais impactes da exposição dos CEMs 

na saúde da população.  

 

Mesmo assim, como princípio da precaução, recomenda-se a manutenção de limites de segurança e 

afastamentos a infraestruturas desta natureza, sobretudo em situações permanente 

potencialmente prejudiciais, como é o caso das linhas de alta e muito alta tensão e centrais elétricas. 

 

8. CANIL MUNICIPAL 

 

Outra situação que requer cuidados específicos, diz respeito ao canil municipal, nomeadamente no que 

respeita à sua capacidade e condições de salubridade para funcionários utentes e animais, que 

condicionam respetivamente a capacidade e a qualidade/eficiência da resposta.  

 

Com efeito, apesar da ampliação que este equipamento sofreu (criação de um gabinete e de uma 

enfermaria), as instalações continuam insuficientes face às necessidades e exigências legais3. 

 

                                                
1 As linhas de transporte e de distribuição de energia elétrica (muito alta, alta, média e baixa tensão), os postos de transformação, as 
instalações elétricas domésticas e os equipamentos elétricos (televisores, computadores, radiodespertadores, etc.) são fontes de 
exposição ambiental aos CEMs. A Organização Mundial de Saúde diferencia as fontes de radiofrequências de alta e baixa potências, 
segundo a densidade de potência radiada. As fontes de alta potência englobam os emissores de radiodifusão sonora, os emissores de 
televisão, os radares de vigilância, entre outros. As fontes de baixa potência englobam os telefones em fio, os telefones móveis, os 
telecomandos, etc. 
2 Ver a este respeito o DL 30/2010 de 2 de Setembro, a Portaria n.º 141/2004, de 23 de novembro, a Circular Informativa da DGS n.º 
37/DA, de 17 de dezembro de 2008 e o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 18 de fevereiro. 
3 De entre essas destaca-se a obrigatoriedade de conservar os cadáveres dos animais abatidos numa arca congeladora antes de serem 
recolhidos (por uma empresa a contratar) para eliminação. 
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É assim importante apostar no redimensionamento e qualificação deste equipamento, totalmente 

integrado e sem segregação do Parque de Máquinas e viaturas do Município. Daí que se sugira ainda a 

sua relocalização. A solução que nos parece mais interessante será eventualmente a criação de um 

canil intermunicipal por forma a ganhar escala, construir-se através de parcerias entre concelhos, por 

forma a justificar investimentos que aumentem as valências e competência do canil. 

  

Além da recolha e do tratamento de cães abandonados, seria muito interessante do ponto de vista do 

respeito pelos animais, que o canil pudesse “hospedar” esses cães, promovendo a sua adoção, e 

garantir o internamento de outros deixados para cuidados médico-veterinários ou para suprimir a 

ausência temporária dos respetivos donos, nomeadamente, durante o período de férias. Seria 

porventura um projeto inovador, inspirador e, porventura, rentável1. 

 

9. POTENCIAIS FOCOS DE INCÊNDIO NAS ÁREAS URBANAS 

 

Algumas sedes de freguesia devido à sua herança histórica e caraterísticas, particularmente, os 

espaços históricos centrais de Silves, S.B.Messines e Alcantarilha, apresentam situações perigosas 

para a segurança pública. E estas prendem-se especialmente com uma malha intensamente 

pulverizada de edifícios antigos (e respetivo logradouros), devolutos e em mau estado de conservação, 

que apresentam forte suscetibilidade à ocorrência de incêndios e noutros casos de derrocada.  

 

Para a deflagração dos incêndios poderá contribuir o simples facto de que estes edifícios são 

construídos com muita madeira, em especial na estrutura do telhado; outras vezes, em edifícios onde 

já só se mantém a fachada, são depósitos de lixos ou local privilegiados para o crescimento de 

herbáceas com forte combustividade. De sublinhar ainda que embora alguns destes edifícios estejam 

ocupados, os seus residentes são idosos, por vezes com dificuldades de mobilidade e/ou 

propriocetivas, podendo acidentalmente provocar um incêndio que com facilidade se pode propagar. 

 

De anotar ainda que alguns destes edifícios poderão albergar ou localizar-se próximos de serviços 

(marcenarias, serralharias, padarias, etc.) potencialmente mais suscetíveis a gerar incêndios (trabalhos 

com madeiras, materiais e/ou produtos inflamáveis, etc.). Esta situação traduz assim situações de risco 

para a saúde (e simultaneamente, segurança) pública.  

                                                
1 Talvez o canil pudesse sofrer uma gestão público-privada. 
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Este conjunto de situações requer, no imediato, uma atitude cautelar e preventiva, com um estudo 

específico de avaliação real e objetiva das circunstâncias descritas, sobretudo no caso dos edifícios 

devolutos ou muito degradados e no caso das atividades potencialmente mais perigosas. Só assim 

será possível a devida ponderação de soluções adequadas e contextualizadas no espaço e no tempo. 

 

10. DO MERCADO MUNICIPAL 

 

Os mercados municipais do concelho de Silves são acolhidos por edifícios de encerram algum valor 

patrimonial, particularmente o de Silves e S.B.Messines, com arquitetura do “estado novo”. Contudo, 

em particular estes dois edifícios apresentam condições de funcionalidade, higiene e salubridade que 

exigem intervenções estruturais conducentes à sua reabilitação e valorização. Isto não apenas do 

ponto de vista da arquitetura do edifico, mas enquanto espaço de comércio e serviços.  

 

No caso particular do edifício do mercado de Armação de Pera será de todo recomendável a sua 

relocalização, pois a mobilidade, circulação e estacionamento de veículos, mesmo para cargas e 

descargas dos comerciantes, está muito estrangulada. A própria funcionalidade interna do edifício 

poderia sofrer alterações com a vantagem de se otimizar melhor o espaço. A outra alternativa em 

relação ao mercado de Armação de Pera, eventualmente até a mais razoável, será a construção de um 

novo mercado no mesmo lugar, adaptado às novas exigências e conceitos e por isso com uma 

funcionalidade distinta da atual1.  

 

11. DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) 

 

As estações de tratamento do concelho com maior capacidade de processamento são as do Falacho 

(Silves), S.B. Messines e Algoz-Tunes (vd. fig. V.4.6). A ETAR de Pêra encontra-se desativada, tendo 

sido substituída pela ETAR de grandes dimensões localizada já no concelho de Albufeira. Completam 

o sistema a ETAR de Vale Fuzeiros, estando prevista a construção da ETAR de São Marcos da Serra 

(em projeto) da responsabilidade das Águas do Algarve.  

 

                                                
1 Esta reconstrução poderá integrar um edifício de pelo menos uma cave ampla para estacionamento e dois pisos acima do cata de 
soleira, dedicando o rés-do-chão ao mercado propriamente dito, e o segundo piso 1.º andar) para utilização com serviços, para onde 
inclusive a Junta de Freguesia poderia ser transferida por forma a minimizar gastos de funcionamento (renda).   
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A ETAR do Falacho (Silves) pode comportar alguma deficiência no tratamento, atendendo aos maus 

cheiros que ocasionalmente ocorrem nesse local, sendo por isso necessário monitorizar e avaliar o seu 

estado de funcionamento e proceder à respetiva correção caso necessário. A ETAR de Algoz-Tunes 

não apresenta pleno funcionamento dado que, apesar de estar preparada a ligação à ETAR de 

Albufeira poente, é necessário ligar ainda a duas estações elevatórias da AdA. Recomenda-se ainda a 

demolição ou entulhamento dos órgãos da antiga ETAR de Pêra por questões de segurança e para 

minimizar possíveis impactes ambientais.  

 

12. DAS SUINICULTURAS 

 

A atividade suinícola, com instalações disseminadas nas freguesias de Messines e S. Marcos da Serra, 

é potencialmente um forte foco de estrangulamentos ambientais já que a maioria além de laborar de 

forma ilegal não possui ETARs, descarregando diretamente os efluentes com cargas orgânicas muito 

elevadas para bacias de retenção não impermeabilizadas a céu aberto e sem qualquer tratamento, ou 

mesmo para linhas de água. É, claramente, um fenómeno que põe em perigo a saúde pública, sendo 

por isso fundamental, tomar algumas medidas, entre outras: 

 

a. conhecer a verdadeira realidade e extensão do mesmo, ou seja, desenvolver um estudo 

aprofundado sobre o número, a dispersão e a dimensão das suiniculturas, bem como da forma 

que operam no terreno; 

b. procurar desenvolver as diligências necessárias, primeiro junto dos suinicultores com uma 

atitude pró-ativa e de parceria, conducentes à regularização da atividade, mesmo que 

faseadamente e no respeito por um calendário pré-definido; 

c. ativar os mecanismos de fiscalização para os casos que pretendem manter-se marginais, 

promovendo o seu encerramento; 

d. avaliar possibilidades de relocalização de algumas atividades; 

e. apostar na introdução de ETARs de pré-tratamento ou outras técnicas; 

f. promover o aproveitamento para biogás para valorização energética dos dejetos 

suinícolas; 

g.  integrar as águas residuais de suiniculturas no sistema multimunicipal de saneamento 

do Algarve o que irá permitir minimizar os impactes ambientais das explorações suinícolas 

existentes nesta região. 
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13. SUCATAS 

 

Estes locais que ocupam atualmente cerca de 23 hectares do concelho (vd. Cap. V.1.), para além de 

constituírem pontos negros na paisagem, são autênticos focos de poluição dos solos e das águas 

subterrâneas, acumulando sem qualquer tipo de condições todo o tipo de resíduos, entre veículos em 

fim de vida (VFV), materiais de construção e demolição, eletrodomésticos, pneus, baterias e óleos, etc.  

 

Para as situações detetadas é necessário: 

a. estabelecer um prazo para as sucatas se legalizarem e criarem as condições adequadas 

para funcionar; 

b. proceder à desativação ou à relocalização das sucatas que ocupam áreas mais sensíveis do 

território; 

 

14. BARREIROS E AREEIROS 

 

Os barreiros localizados em Algoz (zona industrial) e Tunes (Vale de Silves, próximo dos limites do 

concelho mas exterior a este), e algumas áreas de exploração de areias em Pêra e Armação de Pêra. 

Constituem áreas potencialmente perigosas devido aos taludes de declive muito acentuado e comando 

muito elevado (podem ter cerca de 30 m de altura nos barreiros) e por serem pontos de acumulação de 

água (o caso dos barreiros). Constata-se assim que os taludes, devido à sua dimensão e nalguns 

casos por falta de sinalização e vedação, são locais suscetíveis à queda de pessoas, ou ainda, a 

movimentos de massa (desabamentos e/ou deslizamentos de terreno).  

 

É assim fundamental manter estes locais vedados e sinalizados de modo a diminuir a perigosidade que 

lhes está associada. 

 

15. DO RUÍDO 

 

A sociedade começou a tomar consciência para o problema do ruído como um dos principais fatores 

que pode afetar o ambiente urbano e contribuir de modo particular para a degradação da qualidade 

de vida. Os seus efeitos dependem, essencialmente, da intensidade, exposição e suscetibilidade 
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individual. Por ser um dos principais elementos que afeta o bem-estar e a saúde pública requer 

monitorização permanente. 

 

O DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro1, aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR) e o DL n.º 146/2006 

(DRA), de 31 de julho, transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. O âmbito do RGR é mais vasto que o do 

DRA, aplicando-se às atividades ruidosas permanentes, temporárias, às infraestruturas de transporte e 

a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade e ainda ao ruído de vizinhança. A DRA 

estabelece um regime especial para as grandes infraestruturas de transporte rodoviário, ferroviário e 

aéreo e para as aglomerações de maior expressão populacional. 

 

O RGR define ainda que os planos municipais de ordenamento do território (PMOT’s) devem 

assegurar a qualidade do ambiente sonoro através da distribuição adequada dos usos do território 

tendo em conta as fontes de ruído existentes e previstas (artigo 6º do RGR). Neste sentido o RGR 

refere a necessidade e importância para a elaboração de mapas de ruído atendendo ao facto de 

serem considerados instrumentos essenciais de monitorização e diagnóstico para avaliação da 

exposição da população ao ruído e ferramentas de base para elaborar Planos de Redução de Ruído2.  

 

Pretende-se que com os mapas de ruído seja possível planear, prevenir ou corrigir situações 

(atividades e usos) bem como apoiar a decisão para a melhoria da qualidade do ambiente e de vida 

da população. Não têm, contudo, escala de abordagem, em sede de PDM, para responder a questões 

de pormenor, i.e., não permitem efetuar análises ao edifício nem ao quarteirão. Para um estudo mais 

cuidado e detalhado é necessário realizar ensaios acústicos no local. 

 

O mapa de ruído do concelho de Silves3 traduz o estado sonoro (atual) do concelho e as influências 

das fontes de ruído mais relevantes (tráfego rodoviário, ferroviário e indústrias), sendo considerados: 

 

a. dois indicadores do ruído conforme o período de referência (períodos do dia), nomeadamente: 

                                                
1 Com a alteração (DL n.º 278/07, 1 de agosto) e retificação (DR n.º 18/07, 16 de março). 
2 Vd. Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
3 Para o concelho foi elaborado a partir de medições acústicas com respetivo tratamento específico pela empresa especializada para o 
efeito (DBLAB, 2009), em anexo. 
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i. o indicador Lden – referente a 24h, i.e., períodos: diurno (7h-20h)/entardecer (20h-23h)/noturno (23h-

7h);  

ii. o indicador Ln – referente ao período noturno: 23h-7h. 

 

b. e avaliada a sensibilidade de diferentes zonas face ao ruído, em resultado da ocupação e uso 

que apresentam ou previstas (art. 3.º, do DL n.º 9/2007) considerando-se neste caso duas zonas: 

i. zonas sensíveis (hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 

conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como 

cafés, papelarias e outros estabelecimentos de restauração e comércio tradicional, sem funcionamento 

no período noturno); 

ii. zonas mistas (comércio e serviços ou outras não enquadráveis como zonas sensíveis). 

 

As “zonas sensíveis” não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. Nas “zonas mistas” os 

valores são de 65 dB(A) e 55 dB(A), respetivamente (art. 11.º, do DL n.º 9/2007) (vd. quadro III.8.1).  

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere às principais fontes de ruído no concelho é de sublinhar que estas se encontram 

associadas às redes viária e ferroviária, e que por esse motivo apresenta uma distribuição linear já 

que acompanha as principais vias de circulação do concelho.  

 

Na rede viária as vias geradoras de maior ruído são para ambos os indicadores (Lden e Ln): 

 

a. os troços da A2 e IC1 que atravessam latitudinalmente o concelho; 

b. a A22 que o percorre longitudinalmente o concelho; 

c. as ligações inter-freguesias; 

d. e a ER 125. 

Quadro III.8.1 

Limites máximos de ruído por tipo de zona 
 

Tipo de Zona Lden Ln 

Zonas Sensíveis 55dB(A) 45dB(A) 

Zonas Mistas 65dB(A) 55dB(A) 

         Fonte: DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro  
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A intensidade do ruído ao longo da A22, A2 e do IC1, onde se registam valores mais elevados no 

concelho para o indicador Lden, ronda os 65-70 dB(A) ainda que, em alguns troços, se atinjam valores 

superiores a este intervalo que diminuem na razão da sua distância (vd. fig. III.8.1). A intensidade de 

ruído ultrapassa, assim, os limites estabelecidos no RGR que aponta para um máximo de 65 dB(A).  

 

As ligações nacionais que percorrem o concelho e que servem de ligação inter-freguesias mais 

importantes do ponto de vista da geração de ruído, ainda que inferiores que aos apresentados pela 

vias anteriormente referidas, com máximos na ordem dos 60-65 dB(A) para o indicador Lden e que 

apenas são ultrapassados pontualmente (vd. fig III.8.1) são, nomeadamente:  

 

- ER 124 (liga Silves – Messines);  

- EN 264 (estrada desclassificada) (liga Algoz – Messines);  

- e EM269 (estabelece ligação entre Silves-Algoz). 

 

As vias com menor tráfego apresentam valores mais baixos podendo ser inferiores a 50 dB(A), 

correspondendo a estradas de hierarquia inferior (vd. Cap. V.4.). 

 

Para o período noturno (Ln) na situação atual (vd. fig. III.8.2) o cenário é semelhante em termos de 

distribuição de ruído mas diferente no que respeita aos quantitativos sonoros. A A22, IC1 e A2 registam 

os valores mais elevados ultrapassando em alguns troços os 60 dB(A); nas restantes vias os valores 

não ultrapassam os 55 dB(A).  

 

As indústrias apontadas como potenciais focos de ruído, têm uma expressão reduzida no concelho 

(vd. Cap. IV.2.), pelo que os quantitativos sonoros que lhes estão associados são pouco relevantes. 

Talvez o tráfego gerado por estas unidades seja mais importante em termos de ruído do que a unidade 

industrial em si. Por seu lado, as linhas elétricas, constituem uma fonte de ruído a ter em 

consideração, não obstante a sua reduzida expressão no todo. 

 

O tráfego ferroviário não é suficientemente expressivo para que os valores sejam muito elevados, 

possivelmente devido à baixa frequência de circulação de comboios de passageiros e de mercadorias 

(vd. quadro III. 8.2). 
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No interior dos principais aglomerados é possível verificar, pelo conhecimento que se detém in situ e 

corroborado pela informação veiculada informalmente pelos residentes, que o tráfego, sobretudo o de 

atravessamento, constitui uma das principais fragilidades sonoras em meio urbano, devido: 

 

a. à quantidade e à velocidade que os veículos atingem em algumas artérias e aos momentos de 

aceleração e desaceleração;  

b. ao mau estado de conservação e tipo de piso1 de algumas vias que pode influenciar a 

intensidade do ruído na medida em que altera o efeito de atrito e o tipo de travagens. 

 

Para a situação futura (vd. cap. XIII.9) o cenário esperado é muito idêntico ao atual sendo que as 

áreas de conflito se deverão manter nos mesmos setores (associados aos principais eixos de vias) 

ocorrendo, contudo, um decréscimo no interior dos aglomerados caso se verifique a introdução de 

circulares ou medidas de mitigação de ruído (alteração dos sentidos de trânsito, sentidos proibidos, 

etc.)2. Para os novos espaços canais criados não são vinculados perfis-tipo, os quais condicionarão 

tanto o tipo de tráfego que absorverão, como ainda o volume e frequência de passagem. A situação 

futura dependerá pois destes dados não calculados por indefinição do melhor perfil da via a adotar, que 

se remete para sede de projeto. O mapa de ruído será atualizado em função da concretização desses 

projetos. 

 

As áreas de conflito, os seja, os locais onde a população se encontra exposta a níveis de ruído 

superior aos limites máximos determinados pela legislação (áreas de conflito), 65 dB(A) e 55 dB(A) 

                                                
1 As artérias de sienito ou calcário irregular promovem maior desconforto sonoro devido à irregularidade do piso. 
2 A carta de ordenamento inclui espaços-canais que visam salvaguardar áreas para a realização de circulares em alguns dos principais 
aglomerados. Contudo, caso se opte pela execução das mesmas apresentar-se-ão posteriormente mapas de ruído que incluirão essa 
informação.  

Quadro III.8.2 

Tráfego médio diário 

Linha Tipo de Veiculo 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Noturno 

Algarve 
 (Estômbar-Tunes) 

Regional 14 4 2 

Sul  
(Tunes-direção Faro) 

Alfa-Pendular, Intercidades, 
Regional, Mercadorias 28 5 0 

Sul  
(Lisboa-direção Tunes) 

Alfa-Pendular, Intercidades, 
Regional, Mercadorias 

19 3 1 

     Fonte: dBLab (2010) 
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para os indicadores Lden e Ln, respetivamente, ocorrem, sobretudo, nas sedes de freguesia ao longo 

das principais rodovias e junto da rede ferroviária. 

 

Na cidade de Silves1 as áreas de maior ruído ocorrem na:  

- envolvente ao troço da EN 124, do Enxerim até ao sector W da cidade; 

- ponte do Arade;  

- EN124-1 (vd. figs. III.8.3 e III.8.4).  

 

Estas vias correspondem aos principais acessos à cidade (CMS/DPTIG, 2007), sendo que a EN 124 

apresenta simultaneamente uma função distribuidora de tráfego urbano e de atravessamento.  

 

Também alguns arruamentos internos registam valores de intensidade acima do recomendado, 

nomeadamente: 

 

- o Largo António Eanes e a Rua Cruz da Palmeira, onde as funções residencial e de serviços, neste 

e em arruamentos contíguos, apresentam um peso significativo; 

- o cruzamento do Encalhe, importante ponto de distribuição de tráfego para o interior de Silves, para 

a Rua “Atrás dos Muros”, para o Enxerim e outros destinos. 

 

Estima-se que a população residente exposta2 a valores superiores aos indicados pela legislação do 

RGR corresponda a cerca de 302 e 297 habitantes referentes aos indicadores Lden e Ln, respetivamente 

(vd. quadro III.8.3). Estes valores correspondem a aproximadamente a 2,7 % (para ambos os casos) do 

total de população na cidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Quando se refere a cidade de Silves considera-se o conjunto Enxerim, Monte Branco, Pinheiro, Caixa de Água e a cidade de Silves 
propriamente dita. 
2 Os cálculos apresentados são uma estimativa do número de habitantes expostos a valores superiores aos permitidos. Para obter esses 
dados procedeu-se ao cruzamento das áreas de conflito com a população residente nas respetivas subseções estatísticas da BGRI.  
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Em S. B. Messines as áreas de conflito ocorrem: 

 

- na envolvente da via férrea que atinge o sector S e SW da vila;  

- no alinhamento da Rua da Liberdade que funciona como a principal via de circulação e distribuição 

de tráfego no interior da vila.  

 

Estima-se que cerca de 100 habitantes estejam expostos a valores de ruído ambiente superiores ao 

permitido pela legislação para os indicadores Lden e Ln, respetivamente, tal como as figs. III.8.3 e III.8.4 

permitem perceber.  

 

Em Armação de Pera as áreas mais suscetíveis correspondem: 

 

- à Via Dorsal, principal via interna de tráfego de passagem/atravessamento e distribuidora.  

- à frente-mar, no sector SW (a restante área junto ao litoral encontra-se pedonalizada); 

- à Rua General Humberto Delgado que faz a ligação entre as vias referidas anteriormente. 

 

A população exposta a índices elevados de ruído ronda os 185 e 137 habitantes para os indicadores 

Lden e Ln, respetivamente. Durante a época balnear os valores de ruído bem como a população afetada 

são superior aos aqui indicados já que o número de pessoas expostas é substancialmente superior em 

relação ao Inverno, assim como o número de veículos em circulação.  

 

Quadro III.8.3 

População exposta 

Unidade 

Territorial 

População residente 

exposta 

% da população 

exposta 

Lden Ln Lden Ln 

Alcantarilha 81 77 3,2 3,0 

Algoz 162 151 4,2 3,9 

Armação de Pera  185 137 3,8 2,8 

Pera 70 67 2,9 2,8 

São Bartolomeu de M. 109 95 1,3 1,1 

São Marcos da S.     

Silves 302 297 2,7 2,7 

Tunes 56 77 2,1 2,9 

Concelho 965 901 - - 
Fonte: INE (2011 e mapa de Ruído) 
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O aglomerado de Alcantarilha é atravessado no sentido N/S pela ER125 e regista uma elevada 

expressão de tráfego de atravessamento com destino/chegada a Armação de Pêra, a Pêra, à A22, 

considerando a proximidade ao seu nó de ligação, e a outros destinos. Para além das questões de 

ruído e de segurança associadas a este troço, a via introduz uma componente de rutura urbana e de 

possível segregação da interação social-relacional entre os setores oriental e ocidental. A introdução de 

uma circular atenuaria estes fatores ao desviar o tráfego para o exterior do núcleo (vd. Cap. V.5.). 

Também a via interna de ligação entre a EM 269-1 à ER 125 apresente elevado índice sonoro. Assim 

sendo seria importante apostar na introdução de circulares (uma a W, com ligação à ER 125-1, próximo 

da rotunda de Alcantarilha, até à entrada de Pera; e outra a N que efetue a ligação entre a EM 269 à 

ER 125 junto da zona industrial de Alcantarilha) de modo a escoar para o exterior do aglomerado 

minimizando os impactes. Calcula-se que cerca de 80 habitantes em Alcantarilha (Lden e Ln, 

respetivamente) sejam diretamente afetados com valores de ruído acima do previsto pela legislação 

(vd. quadro III.8.3).  

 

À semelhança de Alcantarilha também os aglomerados de Pêra e Algoz registam um elevado tráfego 

de atravessamento.  

 

No caso de Pêra é evidente o impacto da ER 125 no sector norte. No interior do aglomerado as ruas a 

Rua João de Deus, revela ser a mais ruidosa devido às funções de atravessamento e de distribuição 

local que revela possuir. O aglomerado de Pêra regista cerca de 70 habitantes expostos (Lden e Ln. 

respetivamente) a valores acima do recomendado.  

 

Em Algoz as artérias com maiores níveis sonoros referem-se à EN 269 que atravessa o aglomerado no 

sentido NW-SE, pela EN 264 a norte e pela Rua Dr. Ataíde de Oliveira a Sul, vias que correspondem 

às principais entradas e saídas de Algoz. Estima-se que cerca entre 162 e 151 residentes (Lden e Ln, 

respetivamente) possam ser atingidos por níveis de ruído indesejados.  

 

Para estes aglomerados será importante equacionar a execução de uma circular para minimizar os 

impactes da passagem de veículos no interior dos núcleos (vd. Caps. V.5. e V.4.). No caso de Pêra a 

localizar-se no sentido N-S a Este do aglomerado para desviar do interior do núcleo o tráfego que se 

desloca para o litoral (praias). Em Algoz a circular (W) faria a ligação entre a EN 264 (estrada 

desclassificada) ao CM 524.  
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Em Tunes as principais fontes de ruído correspondem, sobretudo, à proximidade da IC1 e EM 1171. 

Neste aglomerado ocorre a ligação entre a linha Regional e a linha do Sul, sendo por isso a frequência 

de comboios superior a qualquer outro ponto do concelho. Estima-se que a população atingida seja de 

2,1% e 2,9% do total o que corresponde a cerca de 56 e 77 habitantes (Lden e Ln. respetivamente). 

 

Para ultrapassar alguns dos conflitos detetados e contribuir para o aumento da qualidade de vida da 

população, não obstante outras medidas que possam resultar da elaboração do plano de redução de 

ruído (PRR)1 a ser elaborado com âmbito e escala adequados, apontam-se preventiva e 

preliminarmente soluções a concretizar: 

 

a. colocar barreiras acústicas nas áreas de maior conflito associadas a vias viárias ou 

ferroviárias e/ou utilização de obstáculos naturais para obter um efeito de barreira desejado, 

e.g., através da utilização de árvores de porte; 

b. construir circulares externas aos principais aglomerados que permitam escoar o trânsito de 

atravessamento, sem que este tenha que circular no interior dos aglomerados; 

c. beneficiar as vias mais degradadas ou com um piso muito irregular; 

d. obrigar à redução da velocidade no interior da malha urbana utilizando para o efeito 

diversas técnicas. Sem prejuízo de outras (vd. também Cap. V.5.): 

i. sinalética (horizontal, vertical ou luminosa); 

ii. criação de “zonas 30”; 

iii. reperfilamento funcional de algumas vias; 

iv. criação de obstáculos específicos; 

v. bandas/lombas; 

vi. piso dissuasor da velocidade; 

vii. maior educação/sensibilização junto dos condutores; 

e. promover a segregação do tráfego no interior da malha urbana, do seguinte modo: 

i. por tipo de veículo e suas funções (pesados, comerciais, etc.); 

ii. por vias, em função das suas caraterísticas, hierarquia ou funcionalidade; 

iii. incentivar a mobilidade suave criando para o efeito as condições adequadas; 

iv. sensibilizar o uso do estacionamento nos parques à entrada dos aglomerados; 

                                                
1 Deverá ser ponderada a atualização dos dados de tráfego para facilitar a elaboração dos PRR. 
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v. rever pontos de recolha de RSU e locais de cargas e descargas para pesados. 

f. no âmbito dos processos de licenciamento, deverão constar nas informações técnicas os 

níveis de ruído existentes e os admitidos, sendo da responsabilidade do promotor a adoção de 

medidas de redução do ruído. 

 

Face ao exposto, pode afirmar-se, em termos gerais, que o concelho apresenta um reduzido número 

de focos “ruidosos” (nomeadamente ao nível das atividades ruidosas) e uma baixa população 

exposta a níveis mais elevados. Dever-se-á contudo não descurar:  

 

a. a existência de áreas de conflito pontuais (que colocam em causa a qualidade de vida com 

consequências ao nível da saúde publica); 

b. a elevada incidência de tráfego de atravessamento em alguns aglomerados urbanos; 

c. o reduzido número de barreiras de proteção em áreas de maior vulnerabilidade, nomeadamente na 

intersecção de aglomerados urbanos e vias de comunicação. 

 

 

III.8.2. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

Como anotava CASTEL (2003) “(…) as sociedades contemporâneas são construídas sobre o terreno 

da insegurança, porque são sociedades de indivíduos que não encontram, nem em si mesmos, nem no 

seu contexto imediato, a capacidade de assegurar a sua proteção”. No entanto, a segurança pública 

numa sociedade democrática, é um vetor essencial que visa garantir a proteção dos direitos individuais 

e assegura o pleno exercício da cidadania. Não é antagónica da liberdade, sendo mesmo condição 

essencial para o seu exercício, e um fator da qualidade de vida dos cidadãos. De acordo com a alínea 

b) do artigo 9.º, e nº. 1do artigo 27.º, da Constituição da República Portuguesa (CRP, 20051), é função 

do Estado e das suas instituições garantir a segurança de pessoas e bens através da prevenção, 

inibição e da neutralização da prática de atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção 

coletiva dos cidadãos, bens e serviços. 

 

                                                
1 De acordo com a última alteração introduzida pela Lei Constitucional nº1/2005, de 12 de agosto (sétima revisão constitucional) 
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Constituindo, na atualidade, as ameaças à segurança dos cidadãos como um fator determinante, 

Portugal surge em terceiro lugar no ranking dos países da União Europeia onde mais aumentou o 

número de crimes violentos e de roubos na década de 1995 a 2005, logo a seguir à Holanda (6%) e à 

França (7%). Os dados foram reportados pelo Eurostat - entidade responsável pelas estatísticas da UE 

-, que registaram um crescimento na ordem dos 5 % do crime violento no território nacional, que 

engloba violência contra as pessoas, roubo com violência e crimes sexuais. Em termos da 

criminalidade global, Portugal destacou-se também com um crescimento de 3% face ao período de 

1995-2005, sendo que a média da UE no mesmo período ficou-se nos 0,6% (DN, 2007).  

 

No que concerne aos dados estatísticos nacionais disponibilizados através do relatório da Segurança 

Interna relativo a 2014 (MAI, 2014) dá conta da diminuição 6,7% da criminalidade, incluindo a violenta e 

grave. As participações no âmbito da criminalidade violenta e grave sofreram um decréscimo de 5,4% 

em relação ao ano anterior. Sendo que cerca de 73% deste tipo de crimes foi registado nos distritos de 

Lisboa Porto e Setúbal (MAI, 2014). De entre os crimes que integram esta tipologia, destacam-se, pelo 

seu peso relativo, o crime de roubo na via pública (excepto por esticão) e o crime de roubo por esticão, 

os quais representam 67% do total de registos da criminalidade violenta e grave. 

 

Analisando as participações registadas desde 2003, observa-se que desde de 2008 a tendência é de 

decréscimo, acentuando-se nos últimos anos. O valor registado em 2014 situa-se muito abaixo da 

média dos últimos doze anos, sendo mesmo o valor mais baixo.  

 

No que concerne à distribuição geográfica da criminalidade em Portugal (MAI, 2014), e apesar do 

decréscimo transversal a todos os distritos e regiões autónomas, o distrito de Lisboa destaca-se, 

representando cerca de ¼ das participações registadas, seguido pelos distritos do Porto e de Setúbal. 

De entre as descidas destaca-se Aveiro (-7%; -1.525), Braga (-15,8%; -3.756), Faro (-7%; -1.618), 

Leiria (-10,2%; -1.535), Santarém (-8%; -1.222), Setúbal (-7%; -2.404) e Viana do Castelo (14,3%; -

1.196). Estes distritos conjugam decréscimos percentuais e quantitativos significativos. 

 

Comparativamente com o ano de 2013, de entre as grandes categorias criminais, registam-se um 

decréscimo: crimes contra pessoas (-1,3%); crimes contra o património (-4,9%); crimes contra vida em 

sociedade (-20,2%); crimes contra o estado (-10,14%); crimes previstos em legislação avulsa (-11,2%). 

Registando-se apenas um aumento nos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal 
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(+46,2%), que corresponde a um diferencial de apenas mais 6 participações. Apesar de tudo é mantida 

a tendência de decréscimo, já observada em 2013.   

 

Faro, e.g., registou 21 442 ocorrências em 2014, só tendo a sua frente os distritos de Lisboa, Porto e 

Setúbal. Relativamente tipologia dos crimes, por distrito, Faro destaca-se nos crimes contra o 

património a par de todos os distrito do litoral, e nos crimes contra o estado.  

 

Em termos nacionais, o destaque em termos de taxa de criminalidade mais elevada/1000 hab. para o 

ano de 2016, recai sobre concelho de Albufeira com 83 ocorrências ultrapassando a média nacional de 

32 ocorrências/1000 hab.. De realçar que em termos regionais, o Algarve não se encontra em situação 

favorável, uma vez que 3 dos 10 concelhos com as taxas de criminalidade mais elevadas, são 

algarvios, e têm uma elevada proximidade geográfica com o concelho de Silves (vd. quadro III.8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro III.8.4 

Concelhos com maior taxa de criminalidade (2016) 

Posição Unidade Territorial Taxa de Criminalidade (por 
1000 hab.) 

 Portugal 32,0 

1.º Albufeira 83,1 

2.º Lisboa 72,9 

3.º Porto 67,5 

4.º Loulé  54,6 

5.º Montalegre 52,8 

6.º Vila do Bispo 52,1 

7.º Ribeira Grande 51,6 

8.º Idanha-a-Nova 51,4 

9.º Almeida 51,3 

10.º Valença 48,6 

26.º Silves 37,1 

     Fonte: PORDATA (2018) 
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III.8.2.1. SEGURANÇA PÚBLICA NO CONCELHO DE SILVES 

 

 

Neste ponto específico e tendo por base o diagnóstico social do concelho efetuado pela Rede Social do 

Concelho de Silves (RSCS, 2011) é possível traçar um quadro global no que concerne à segurança em 

Silves. Reter-nos-emos em particular sobre: 

 

a. a criminalidade; 

b. a sinistralidade rodoviária. 

 

1. DA CRIMINALIDADE 

 

No concelho de Silves a GNR é a força de segurança presente, estando o Comando do Destacamento 

Territorial sediado na cidade. Na dependência deste destacamento, encontra-se: 

 

a. o posto de Silves, que garante territorialmente o policiamento das freguesias de Silves, Algoz e 

Tunes; 

b. o posto de São Bartolomeu de Messines que garante territorialmente o policiamento das freguesias 

de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra 

c. o posto de Armação de Pera que garante territorialmente o policiamento das freguesias de 

Alcantarilha e Pera, e Armação de Pera.  

 

Observando o quadro III.8.5, é possível constatar a evolução da ocorrência e prática de crimes, e as 

respetivas tipologias, durante o período entre 2008 e 2010. Em termos tipológicos, destacam-se os 

crimes contra o património, que apesar de registarem uma diminuição desde o ano de 2008, 

continuam a ter uma grande expressão. A este respeito é importante mencionar que a taxa de 

criminalidade contra o património atingia em 2004 um valor de 22.1‰  em todo o país, o que significa 

um crime contra o património por cada 45 residentes no território nacional.  

 

O concelho de Albufeira liderava com a maior taxa de criminalidade contra o património (115,1‰), 

seguido de Loulé, com 69.6‰, e Lisboa (63,9‰), Vila do Bispo (49,4‰) e Silves (48,2‰), o que 

colocava o concelho para o ano de 2004, no top dos crimes envolvendo valores patrimoniais.  
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Segundo dados mais recentes da Rede Social do Concelho de Silves (RSCS, 2011) que refletem uma 

diminuição das ocorrências registadas, nos crimes contra o património, destacam-se o furto de veículos 

e de residências que segundo informações das forças de segurança, carateriza-se por uma tipologia 

associada a destinos de férias/zonas balneares, fruto de um aumento (pontual) da densidade 

populacional. O furto (RSCS, 2011) também foi relacionado pela GNR como uma prática criminosa 

associada à necessidade de aquisição e consumo de estupefacientes, que de resto experimentou um 

decréscimo acentuado nos últimos 2 anos, fruto do esforço desenvolvido pelo núcleo de investigação 

criminal da referida força de segurança. Apesar do esforço considerável da GNR, o concelho regista 

dados relevantes nesta variável, o que incita a um reforço dos meios dissuasores para a prática deste 

tipo de crimes, sobretudo frequentes nas freguesias de Silves e de S.B. de Messines. 

 

Quadro III.8.5 

Crimes por freguesias1 2008 /2009/2010 
 

2008 Crimes c/ pessoas Crimes c/ património Crimes c/vida em 

sociedade 

Crimes c/estado Leg. Avulsa 

S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM 

160 184 43 496 565 166 57 76 52 9 24 9 39 89 47 

Totais 387 1.227 185 42 175 

Total 2.016 

2009 Crimes c/ pessoas Crimes c/ património Crimes c/vida em 

sociedade 

Crimes c/estado Leg. Avulsa 

S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM 

176 169 51 530 498 182 58 71 44 13 18 13 46 70 59 

Totais 396 1.210 173 44 175 

Total 1.998 

2010 Crimes c/ pessoas Crimes c/ património Crimes c/vida em 

sociedade 

Crimes c/estado Leg. Avulsa 

S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM 

198 166 37 540 420 173 98 72 44 16 26 13 58 133 30 

Totais 401 1.133 214 55 221 

Total 2.024 

Fonte: RSCS (2011) 

 

A tipologia crimes com pessoas aparece como a segunda de maior relevância no concelho, tendo 

também registado um ligeiro aumento nos três anos mencionados, sendo que segundo a GNR (RSCS, 

                                                
1 As freguesias indicadas referem-se aquelas onde se encontram sediados os postos da GNR.  
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2011) a génese deste tipo de crimes está frequentemente associada a ameaças contra a integridade 

física simples, injúrias e infrações de trânsito. 

 

As outras tipologias de crime, como se pode observar no quadro III.8.5, embora menos relevantes 

também suscitam alguma apreensão por parte da autoridade, sendo que continuarão a sua 

monitorização e a desenvolver estratégias dissuasoras da prática dos mesmos. A GNR regista ainda 

que a ocorrência de atos de vandalismo, induzem um sentimento de insegurança nos cidadãos, ao 

mesmo tempo que também resultam muitas vezes em custos avultados, resultantes da prática deste 

tipo de crime. Outros motivos que têm vindo a ser registados pela força de segurança estão ligados 

com os furtos praticados em residências situadas em zonas mais isoladas e de casas com um uso mais 

sazonal (normalmente ocorre em zonas mais rurais e freguesias do interior), sendo a freguesia de S.B. 

de Messines onde se verificam mais este tipo de furtos. 

 

Posto isto, o concelho apresenta, na generalidade, dados que apesar de indiciarem uma menor 

atividade criminal, quando comparado com outros concelhos da região, deverão continuar a ser objeto 

de análise. Existem ainda situações, ainda que menores no contexto da temática em causa, merecerão 

um enfoque específico, sobretudo no sentido de monitorizar o seu desenvolvimento e de criar um 

conjunto de mecanismos cautelares e preventivos.  

 

2. DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

 

A sinistralidade rodoviária constitui uma problemática premente e grave no panorama do país. No 

entanto, e tal como a entidade Estradas de Portugal preconizava (EP, 2012), i.e., uma redução não 

inferior a 50% do número de vítimas mortais e de feridos graves até ao ano de 2010, em referência à 

média de sinistralidade dos anos 1998 a 2000, sendo que esta meta foi mesmo ultrapassada como se 

pode verificar nos gráficos III.8.1 e III.8.2. 

 

Não obstante a redução da sinistralidade, que em parte se deverá a um melhoramento das 

infraestruturas rodoviárias, ainda há muito trabalho a desenvolver no sentido de minimizar o fenómeno 

e seus efeitos. 
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O concelho de Silves regista neste âmbito, como se pode observar no quadro III.8.6, uma diminuição 

global do ano 2008 para 2009, sendo que no ano de 2010 registou-se uma ligeira subida dos sinistros. 

 

Ao nível das freguesias e da respetiva área de influência dos postos da GNR, Silves e Armação de 

Pera registaram uma diminuição de 2008 a 2010, tendo mesmo esta última registado uma descida 

relevante do número de sinistros (de 231 ocorrências em 2008, passou a registar 194 sinistros 

referentes ao ano de 2010). Apenas S.B. de Messines registou um ligeiro aumento no que concerne 

aos acidentes registados, sobretudo naqueles que envolveram colisões. 

 

 

                              Gráfico III.8.1                                                           Gráfico III.8.2 

 Evolução do n.º de vítimas mortais          Evolução do n.º de feridos graves 

 
Fonte: EP (2012) 

 

Quadro III.8.6 

Dados relativos à sinistralidade por freguesia – 2008/2009/2010 

Ano Localidade Colisões Despistes Atropelamentos Total 

2008 

Silves 288 50 10 348 

A. Pêra 203 22 6 231 

SBM 101 44 2 147 

Total 592 116 18 726 

2009 

Silves 253 61 2 316 

A. Pêra 165 26 7 198 
SBM 125 37 5 167 

Total 543 124 14 681 

2010 

Silves 258 48 10 316 

A. Pêra 173 19 2 194 

SBM 140 38 6 184 

Total 571 105 18 694 
 

           Fonte: RSCS (2011) 
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3. SEGURANÇA NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

 

Habitar num território seguro está em grande medida dependente das forças de segurança existentes 

que previnem e combatem a criminalidade e das condições económicas e sociais, uma vez que “quanto 

mais forte for a consciência coletiva, maior a indignação com o crime, isto é, contra a violação do 

imperativo social” (ARON, 2003). No entanto, entre as várias variáveis que interagem no meio e que 

condicionam a segurança, a própria génese do espaço urbano em particular e o ordenamento do 

território em geral, podem ser relevantes, sobretudo na forma como desenhamos e construímos o 

espaço público, informam-no de caraterísticas que o tornam mais ou menos seguro, sem que muitas 

vezes nos tenhamos apercebido de tal (ORTEGA, 2003). 

 

No concelho de Silves existem algumas áreas que poderiam eventualmente ser objeto de intervenções 

estruturais e de âmbito social, sendo que nesta última vertente foram iniciados um conjunto de 

trabalhos tais como o projeto “Bairrismundo” (Projeto de intervenção integrada financiado pelo 

programa Escolhas – 2007/2009)1, que ocorreu no bairro social da “Caixa D’ Agua” tendo como objetivo 

a promoção da inclusão social de crianças e jovens de contextos sociais mais vulneráveis, tendo em 

vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.  

 

A habitação associada à segregação, exclusão social e criminalidade, normalmente está 

correlacionada com os bairros sociais, construção a preços controlados promovidos por 

cooperativas de construção e conjuntos e/ou edifícios de habitação associados a uma atividade 

económica outrora rentável mas que se encontra atualmente em declínio. Nesta última situação, o 

exemplo mais ilustrativo relaciona-se com a existência de complexos de apartamentos turísticos 

(sobretudo na Vila de Armação de Pera) que foram projetados para servir uma procura associada à 

atividade turística, sendo alguns foram-se degradando no tempo, estando hoje mais associados a uma 

atividade de arrendamento não exclusivamente turística.  

 

Muitas vezes, a própria malha do bairro bem como a sua configuração (nalguns casos pouco funcional) 

fomenta a que esses bairros possam tornar-se potencialmente segregadores, devendo repensar-se o 

próprio modelo de organização espacial para este tipo de habitação (sobretudo de cariz social), 

                                                
1 O município de Silves foi a entidade promotora, consertando a intervenção com outras entidades, entre as quais Santa Casa da 
Misericórdia de Silves, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Centro de Saúde de Silves e o Agrupamento Vertical  Dr. Garcia 
Domingues de Silves. 
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podendo eventualmente ser mais benéfico fomentar a construção orientada para estratos económicos 

mais baixos, ao longo de toda malha urbana dos centros urbanos (por exemplo, através da indução de 

mecanismos de descriminação positiva para construções que pudessem contemplar alguns fogos 

destinados a habitação social), contribuindo para uma maior integração social. Esta tipologia de 

Intervenções onde existe a procura de uma valorização social e inclusiva é essencial no sentido de 

minimizar os riscos que advêm de uma “marginalização” territorial e arquitetónica a que muitos bairros 

(na maior parte das vezes associados à habitação social) estão vetados. 

 

As áreas onde existem prédios devolutos e em mau estado de conservação, são propícios ao 

vandalismo e atividades relacionadas com o consumo e tráfico de estupefacientes, situação que 

potencia a prática e ocorrência de crimes, pondo em causa a segurança dos cidadãos. Em situações 

de deterioração avançada pode constituir perigo acrescido de desmoronamento parcial ou total 

com possíveis danos materiais e humanos (vd. fig. III.8.5). 

 

 

 

Nos aglomerados urbanos nem só os edifícios ou arrumamentos se encontram degradados ou 

necessitam de ser intervencionados. Alguns espaços merecem uma atenção especial por se 

encontrarem abandonados e/ou serem pouco funcionais e apelativos do ponto de vista do seu 

uso/vivência. Nomeadamente alguns logradouros, enclaves urbanos não urbanizados, jardins 

abandonados, etc.  

 

Figura III.8.5 

Edifícios degradados 
 

       
a) Edifícios situados na Rua da Arrochela (cidade de Silves)                  

NE SW E W 
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No concelho, mais concretamente nas sedes de freguesia, onde existe maior quantidade de espaços e 

imóveis devolutos e/ou degradados, é necessário monitorizar estas áreas de forma a poder promover a 

recuperação das mesmas, eventualmente através de programas direcionados para a reabilitação 

urbana. Uma vez que a maioria destas áreas se situam no centro dos aglomerados urbanos do 

concelho, a sua recuperação poderá “devolver” algum dinamismo (económico), valorização e vivência a 

estes espaços onde predomina uma população mais envelhecida. 

 

Em síntese e para que se possa promover um ordenamento e planeamento territorial mais “inclusivo” e 

promotor de sinergias entre os cidadãos, poder local, atores locais e stakeholders, visando melhorar os 

níveis de segurança pública (vd. fig III.8.6), dever-se-ão potenciar medidas concretas conducentes ao 

aumento dos níveis e sentimento de segurança pública, sendo necessário desenvolver operações de 

requalificação e reabilitação urbana, de forma a promover a integração e inclusão social, visando elevar 

os índices de segurança (pública). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.8.2.2. PROJETOS DE SEGURANÇA EXISTENTES 

 

Com vista a salvaguardar a segurança dos munícipes, a GNR tem desenvolvido um conjunto de 

programas que visam a prevenção e proteção dos cidadãos, sendo que nalguns pontos específicos, 

tem existido uma colaboração estreita com o município (RSCS, 2011). De entre os programas de ação 

desenvolvidos destacam-se os seguintes: 

 

 

 

Figura III.8.6 

Processo de requalificação do espaço e de integração social 
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1. ESCOLA SEGURA 

 

O programa “Escola Segura” surgiu de uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Administração Interna 

e da Educação e da necessidade de garantir a vigilância e proteção da população escolar: alunos, 

professores, auxiliares de educação e pais/encarregados de educação. É assegurado por agentes 

policiais (no caso do concelho de Silves, esta função cabe à GNR) treinados e preparados para este 

tipo de ação, bem como por viaturas caraterizadas e dedicadas ao projeto. Este programa tem vindo a 

promover pró-ativamente, junto da comunidade escolar, ações e iniciativas que visam sensibilizar as 

escolas e os pais para a necessidade de educação para a segurança e para o respeito e confiança no 

serviço desenvolvido pelas forças de segurança.  

 

Em termos gerais, e considerando as freguesias mencionadas, o programa “Escola Segura” em Silves, 

engloba todos os níveis de ensino (desde do jardim de infância ao ensino superior) e abrange um 

conjunto significativo de alunos.  

 

2. PROTEÇÃO DA NATUREZA 

 

A preservação dos recursos naturais e o equilíbrio dos ecossistemas constitui um fator fundamental 

para a sustentabilidade ambiental e consequentemente para o bem-estar das populações (RSCS, 

2011). Neste sentido, e segundo o diagnóstico social do concelho, a GNR implementou o Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de forma a conduzir um combate eficaz contra as 

agressões ambientais (fauna e flora), tendo como missão geral, zelar pelo cumprimento das 

disposições legais e regulamentares à prevenção da natureza e ambiente (RSCS, 2011). 

 

De forma a descentralizar a estrutura e a tornar estas unidades operacionais, foram criadas as Equipas 

de Proteção da Natureza e do Ambiente (EPNA), pertencentes à orgânica dos Comandos dos 

Destacamentos Territoriais, estando a sua área de influência dentro dos limites territoriais inerentes a 

esses mesmos destacamentos.  
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3. IDOSOS EM SEGURANÇA 

 

O programa “Apoio 65 - Idosos em Segurança” é uma iniciativa do Ministério da Administração Interna 

que tem como público-alvo os cidadãos com mais de 65, e tem como linhas orientadoras: 

a. garantir as condições de segurança e a tranquilidade das pessoas idosas.  

b. promover o conhecimento do trabalho da GNR e da PSP junto desta população.  

c. ajudar a prevenir e a evitar situações de risco.  

 

O referido programa consiste ainda num reforço de policiamento dos locais públicos mais frequentados 

por idosos, na criação de uma rede de contactos diretos e imediatos entre os idosos, a GNR e a PSP, 

em caso de necessidade, bem como na instalação de telefones nas residências mais isoladas e a 

colaboração com outras entidades que prestam apoio aos mais idosos. 

 

No caso do concelho de Silves, o programa “idosos em segurança” foi implementado pela GNR local 

em parceria com o Município de Silves e Juntas de Freguesia, sobretudo no que concerne à realização 

de ações de sensibilização e prevenção com o intuito de fornecer diretrizes e procedimentos a adotar 

em situações mais críticas.  

 

4. RESIDÊNCIA SEGURA 

 

É um projeto que surge no âmbito do “Policiamento de Proximidade e Segurança Comunitária”, iniciado 

de 2010, que visa fazer face a um aumento generalizado do sentimento de insegurança, provocado 

pela ocorrência de vários roubos violentos a residências localizadas no interior e de difícil acesso no 

concelho de Loulé, no final de 2009. O projeto tem como objetivo, prevenir a criminalidade contra os 

residentes que vivem maioritariamente em zonas rurais/interiores, sobretudo em locais isolados e de 

acessibilidade mais difícil. 

 

O projeto foi aplicado em Silves, tendo em consideração as caraterísticas territoriais e sociais do 

concelho, tendo sido desenvolvida uma aplicação baseada em ambiente SIG-WEB, decorrente da 

necessidade sentida pela GNR de Silves dispor de “um mapa” onde fosse possível localizar as 

habitações em potencial risco” para apoiar o projeto. Das possibilidades permitidas pelas TIG/SIG, por 

sugestão do Município (DPTIG) e de imediato acolhida, assumiu-se em parceira o desenvolvimento da 
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aplicação dedicada exclusivamente à gestão do projeto “Residência Segura”, uma vez que para além 

de satisfazer a necessidade de localizar as residências, passariam a usufruir de uma plataforma virtual, 

acessível em qualquer local com acesso à NET, com um conjunto de funcionalidades que garantiriam 

uma maior eficiência do projeto (ESRI, 2012). É esta plataforma que hoje está dedicada com sucesso 

ao projeto. 

 

 

III.8.2.3. PROPOSTAS 

 

 

Na sequência do diagnóstico efetuado, será necessário fomentar o incremento de algumas propostas 

que visem uma melhoria da situação atual no sentido de elevar os níveis de Segurança no concelho e 

dos respetivos cidadãos, procurando contribuir deste modo para um aumento da qualidade de vida 

destes últimos. 

 

Da criminalidade, destacam-se um conjunto de medidas que poderão ser equacionadas, 

nomeadamente:  

a. reforço do contingente policial é uma condição favorável para aumentar o patrulhamento do território, 

urbano e rural; 

b. maior presença policial na rua durante o dia e noite, com prática dissuasora; 

c. visibilidade da eficácia e eficiência da justiça ao nível nacional, de forma a diminuir o sentimento de 

impunidade; 

e. maior envolvimento da população na denuncia de situações criminosas, para o que é fundamental 

um programa de colaboração ativo e formal; 

f. aproveitamento das TIC como instrumento de apoio ao policiamento. 

 

Da sinistralidade rodoviária: 

a. beneficiação de algumas vias estruturantes (ER 124 – troço Silves- Porto de Lagos, EM 269 – troço 

Algoz - Ferreiras, EM 526-1 – troço Algoz – Guia, EM 524 - troço Pera-Algoz , etc.); 

b. reperfilamento de algumas vias; 

c. medidas que visem a diminuição da velocidade dentro dos centros urbanos (alteração dos sentidos 

de transito, alteração e introdução de alguns tipos de pavimento, etc.) 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

116 
 

e. levantamento, identificação e monitorização das zonas mais problemáticas no concelho, 

potenciadoras de um aumento da sinistralidade (e.g., cruzamento da ER125 em Pera);  

f. sensibilizar a população para a problemática da sinistralidade rodoviária;. 

 

Da segurança no ordenamento do território e urbanismo: 

a. requalificar as zonas habitacionais mais degradadas através de operações de reabilitação, 

procurando (re)integrar as populações e comunidades locais que habitem num contexto urbano mais 

desfavorável e deste modo promover a sua inclusão, diminuindo os níveis de criminalidade e 

consequentemente aumentando os índices de segurança; 

b. promover a diversidade socioeconómica das áreas residenciais evitando a constituição de enclaves 

no tecido urbano. A heterogeneidade permite o relacionamento e o contacto entre indivíduos de 

diferentes estratos sociais e impede a formação de áreas isoladas frequentadas exclusivamente pelos 

seus residentes onde os “estranhos” se sentem ameaçados; 

c. promover a gestão do parque habitacional no sentido de fixar jovens casais no núcleo histórico como 

forma de evitar o envelhecimento populacional que o carateriza.  

 

Pode-se pois concluir sobre a existência de uma multiplicidade de elementos perturbadores para a 

saúde e segurança da população. Os problemas apontados constituem talvez os que representam 

uma maior ameaça no dia-a-dia, a par de outros que apesar de não terem sido integrados nesta 

análise, assumem um papel relevante, nomeadamente no que se refere aos espaços verdes, resíduos 

sólidos, reciclagem, entre outros. O seu conhecimento é condição fundamental para a implementação 

de medidas ajustadas a cada situação por forma a promover a sua resolução e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população e do ambiente. É importante investir na criação de novas 

estruturas verdes e na beneficiação das existentes para permitir melhorias na paisagem, no recreio e 

lazer e no aumento da qualidade do ar e do conforto climático. Dever-se-ão incrementar ações de 

sensibilização para a importância da adoção de atitudes e comportamentos de respeito pela qualidade 

ambiental e pela vida em segurança, coresponsabilizando-a pela sua promoção. 
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III.9. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 
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III.9.1. DIAGNÓSTICO COM OS OLHOS NO FUTURO 

 

 

A importância do conhecimento do sistema biofísico para o ordenamento do território reside no facto de 

ser maioritariamente a este sistema que estão ancorados os principais problemas e condicionamentos 

ao desenvolvimento e sustentabilidade do território. 

 

As relações de interdependência que são estabelecidas com outros sistemas são de tal maneira frágeis 

que desequilíbrios no sistema biofísico podem perturbar o funcionamento das estruturas sociais e 

económicas, o mesmo se passando no sentido inverso, em que erradas ações humanas se podem 

traduzir em desequilíbrios físicos e ecológicos condicionando as oportunidades de crescimento 

económico-social e aumentando a vulnerabilidade de pessoas e bens. 

 

A integração da componente biofísica no ordenamento do território é considerada questão essencial no 

quadro dos IGT, uma vez que estes identificam os recursos territoriais, e.g., recursos e valores 

naturais, áreas agrícolas e florestais, a estrutura ecológica ou os elementos patrimoniais (vd. e.g., 

alíneas a), b) e d) do art. 4º (fundamento técnico) do RJIGT). O mesmo diploma reforça este sentido na 

definição do conteúdo material do PDM (artigo 96.º), nomeadamente no que se extraí das alíneas a), 

c), m) e q), do artigo 96.º do RJIGT. 

 

Assim enquadrado pelas exigências legais, bem como pela necessidade de estabelecer um diagnóstico 

sólido que consubstancie a estratégia a adotar, procede-se neste capítulo a um olhar sobre os pontos 

forte e fracos, ameaças e oportunidades associadas ao sistema biofísico. 

 

 

 

 

 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 122 

PONTOS FORTES 

Clima mediterrâneo 

Estação seca coincidente com a estação quente 

Posição abrigada das principais superfícies frontais que atingem o país 

Temperatura média mensal na ordem dos 17ºC 

Temperatura média no inverno na ordem dos 10ºC 

Luminosidade única em todo o país 

Insolação média na ordem das 3000 horas de sol/ano 

A posição geográfica do concelho confere-lhe caraterísticas únicas, não sendo atingido pela humidade e vento 
vindos do Atlântico e não apresentando a secura típica do Sotavento 

Diversidade morfológica 

Diversidade litológica 

Cordão dunar 

Principais áreas de apanhamento encontram-se georreferenciadas (depressões cársicas) 

Aquíferos do concelho com produtividade média 

O sistema de abastecimento público passa pelos recursos hídricos superficiais 

O setor da serra é muito bem drenado, com boa resposta dos cursos de água principais 

A morfologia e a litologia do barrocal favorecem a infiltração, mesmo que apenas pontualmente 

Existência de alguns solos com qualidade 

O concelho tem áreas significativas com boa aptidão agrícola (15% com solos A, B e Ch) 

A erosão hídrica é moderada 

A ocupação humana na serra tira partido dos solos agrícolas 

As técnicas atuais permitem cultivar em solos com problemas como a pedregosidade ou a deficiência em nutrientes. 

Existência de Áreas Classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 

Elevada diversidade florística e faunística  

Existência de associações raras de espécies 

Existência de espécies florísticas e faunísticas raras e protegidas 

O abandono agrícola pode devolver terrenos à vegetação natural 

Lagoa dos Salgados e envolvência rica em recursos biológicos de elevado valor conservacionista 

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 

Existência de explorações de recursos minerais consolidadas 

Alguma matéria mineral extraída é considerada de grande qualidade 

Potencial de expansão da atividade extrativa 

Importância da exploração dos recursos minerais no quadro do desenvolvimento socioeconómico local 

Elevado potencial de aproveitamento dos recursos energéticos existentes, sobretudo da energia solar e da biomassa 

Potencial para exploração de outras fontes de energia renovável de caráter 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  

Existência de população sensibilizada para a importância da integração do conceito de usos múltiplo da floresta 

Existência de Zonas de Intervenção Florestal, que permitem ganhar escala tanto em termos produtivos, como da 
conservação da natureza e gestão do território 

Elevada diversidade de produtos e sub-produtos florestais 

Existência de áreas florestais afetas à RN 2000 

Diversidade territorial decorrente da existência de diferentes formas de povoamento e de tipologias de paisagem 

Relativa Qualidade Paisagística  

PONTOS FRACOS 

Ocorrência de episódios de chuvas convectivas 

Os relevos de Monchique e do Caldeirão ampliam os fenómenos convectivos, aumentando a precipitação em 
determinadas áreas 
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O regime termopluviométrico tendencialmente gerador de escassez de água pode levar à ocorrência de secas 

Possibilidade de ocorrência de ondas de calor e por vezes com partículas de areia em suspensão (loess),  

O desenho urbano adotado, os tipos de materiais dos pavimentos, das coberturas, etc., podem levar ao 
desenvolvimento de ilhas de calor urbano 

Fragilidade estrutural de alguns setores do concelho 

Setores de declive acentuado, sobretudo na serra 

Assimetrias intra-concelhias provocadas pelo relevo 

Arribas instáveis 

Os depósitos de cobertura espessos e pouco permeáveis impedem que a área do aquífero à superfície contribua na 
totalidade para a sua recarga 

As extensas áreas agrícolas (em particular os pomares de citrinos) sobre o aquífero Querença-Silves aumentam a 
sua vulnerabilidade à contaminação 

O elevado número de captações pode contribuir para a degradação dos recursos subterrâneos por lixiviação, 
salinização ou poluição 

Bacias hidrográficas muito declivosas no setor Norte, o que associado ao substrato favorece a escorrência 
superficial ao invés da infiltração 

A maior parte dos cursos de água são barrancos temporários muito declivosos que ampliam a velocidade de 
escoamento 
Valores muito elevados para os caudais de ponta, o que indica a probabilidade de ocorrência de cheias de grande 
magnitude 

Tempos de concentração em média baixos, o que dificulta a capacidade de resposta dos agentes de proteção civil e 
condiciona a prevenção 

Algumas áreas com solos erodidos 

Cerca de 70% da área do concelho tem capacidade de uso muito baixa 

A pedregosidade a par das dificuldades de armazenamento de água e da fraca profundidade são problemas 
caraterísticos dos solos do concelho 

Os declives acentuados constituem uma condicionante às práticas agrícolas complementares e de subsistência, não 
obstante os avanços técnicos atuais 

A erosão por efeito de splash é muito pronunciada nos solos do barrocal 

A agricultura intensiva aliada às inovações técnicas atuais pode levar a perdas irreversíveis de solo, se não 
aplicadas corretamente 
Os golfes, com as suas necessidades ao nível da rega e do uso de químicos podem levar a perdas irreversíveis de 
solo, embora sejam consideradas áreas reversíveis para a agricultura 

Grande parte da vegetação encontra-se degradada predominando etapas regressivas da floresta climácica 

O relativo desconhecimento técnico sobre os recursos biológicos existentes no concelho e o seu estado real de 
conservação 

Algumas áreas de matos, sobretudo na serra, são quase monoespecíficas com consequências negativas na 
diversidade e no risco de incêndio 

Elevada pressão antrópica sobre os recursos hídricos 

Elevada dependência da precipitação na manutenção de níveis de armazenamento satisfatórios 

Fraca qualidade das águas 

Relativo desconhecimento das principais fontes poluentes e da dimensão da área afetada 

Qualidade das águas dos sistemas-aquífero subterrâneos sobretudo Ferragudo – Albufeira e Albufeira – Ribeira de 
Quarteira 

Sobre-exploração dos aquíferos 

Deficiente enquadramento paisagístico das áreas de exploração 
Deficiente o conhecimento sobre os recursos minerais no concelho 

Um relativamente reduzido conhecimento acerca do real potencial energético concelhio 

Ausência de equipamento de recolha de OAU 

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 
Dispersão do povoamento 
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Fragmentação da paisagem tendo como consequência transformações de ordem ecológica (como perda de 
diversidade biológica) e degradação da qualidade visual e estética da paisagem 

Áreas ardidas 

A existência de postos de abastecimento de combustível junto ou dentro dos aglomerados urbanos 

A existência de aglomerados urbanos (incluindo a sede do concelho) de áreas de risco de inundação técnico 
(rebentamento de barragens) 

Intensidade sísmica e histórica no concelho com graus elevados  

 

O desafio de se proceder a um diagnóstico deste sistema reside no facto de a grande maioria das 

caraterísticas biofísicas do concelho originar em simultâneo pontos fortes e pontos fracos em contexto 

de ordenamento do território.  

 

Em termos climáticos as caraterísticas de mediterraneidade determinam um clima ameno, com a 

estação seca a coincidir com a estação quente e o Inverno a caraterizar-se pela ocorrência de 

episódios de chuvas convectivas. 

 

Se por um lado estas caraterísticas climáticas se traduzem na ocorrência de risco de cheias e 

inundações nos meses chuvosos do ano, por outro, na época estival, é a ocorrência de secas e fogos 

florestais que constituem os principais problemas.  

 

Acresce ainda que, no quadro das previsões das alterações climáticas, os fenómenos climáticos 

extremos tendem a aumentar de intensidade e frequência de ocorrência agravando os riscos inerentes 

às caraterísticas climáticas do concelho. 

 

Não obstante, os períodos de intensa precipitação, aliados às caraterísticas morfológicas e litológicas 

contribuem em grande medida para a recarga das reservas de água superficial e subterrânea (no norte 

e no sul do concelho, respetivamente), fundamentais para o abastecimento às populações, para 

consumo e rega. 

 

No entanto, importa atentar ao estado de qualidade das massas de água existentes, sensíveis à 

exploração intensiva, aos usos envolventes, à interpenetração das águas do mar nos sistemas 

aquíferos ou aos níveis de armazenamento registados. 

 

Ainda a respeito das propriedades da água, nomeadamente a de abastecimento, é de salientar que a 

mesma apresenta boa qualidade e disponibilidade, pelo menos no cenário climático atual, sem prejuízo 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 125 

dos momentos – cada vez tendencialmente mais frequentes - de estiagem, que se podem acentuar no 

quadro das alterações climáticas. O recurso pontual aos furos de captação de água municipais, em 

situações críticas de falta de água, é apenas uma possibilidade caso se garanta a manutenção dos 

mesmo, i.e., das tubagens e equipamentos de bombagem pois de contrário, o processo de 

envelhecimento e oxidação do material hipoteca essa possibilidade. 

 

No que respeita ainda à rede municipal de abastecimento de água, verifica-se que a rede estruturante 

(adutoras) apresenta vários materiais, nomeadamente, plásticos do tipo “PVC”, ocorrendo também o 

fibrocimento, o ferro fundido e ferro galvanizado. Os materiais mais envelhecidos, em particular, o ferro 

fundido, que existe sobretudo em parte dos centros históricos de algumas sedes de freguesia, 

apresentam ainda maior suscetibilidade ao nível da deterioração da qualidade da água pela 

acumulação de calcário e degradação do ferro por oxidação. Também o fibrocimento apresenta risco 

de infiltração pelas constantes ruturas que apresenta ficando a mercê de contaminantes. 

 

No que concerne à qualidade do ar verifica-se empiricamente que o concelho não possui indústrias que 

possam contribuir negativamente para a sua degradação, pelo menos de uma forma generalizada. A 

exceção prede-se com a corticeira amorim, a cerca de 3 km a sul da cidade de Silves, da qual resulta 

uma pluma térmica aparentemente poluente1. Possivelmente os fatores com maior responsabilidade 

nesta matéria estão associados ao tráfego automóvel de ligeiros e pesados, sobretudo nos espaços 

centrais dos principais aglomerados – destaca-se Algoz em relação ao tráfego de pesados -, e à 

produção de citrinos com o uso de pesticidas que entram no ciclo da água e na atmosfera. 

 

A diversidade morfológica e litológica do concelho determina fortes assimetrias norte-sul, o que 

paisagisticamente constitui uma mais-valia, mas determina diferentes aptidões e vocações do território 

que condicionam os usos e a ocupação humana. Com feito, condicionado pela morfologia aplanada e 

existência de melhores solos, o sul revela melhor aptidão agrícola que a serra, mais acidentada e com 

litologia xistosa, de solos esqueléticos e por isso com baixa capacidade de uso e, por estas razões, 

com maior vocação para a vegetação natural e o uso florestal. 

 

 

                                                
1 Dos contactos efetuados com a empresa foi destacado o investimento em tecnologia para minimizar a emissão de poluentes. Contudo, 
somos alheios ao alcance dessa(s) soluções.  
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Em termos de recursos naturais o concelho de Silves apresenta uma considerável diversidade, com 

áreas afetas à Rede Natura 2000, geridas com vista à manutenção e recuperação dos ecossistemas e 

de espécies florísticas e faunísticas e, outras áreas que, embora não protegidas em termos legais, 

apresentam grande valor ecológico e são essenciais ao equilíbrio do sistema. Estas áreas constituem 

ainda uma mais-valia para o seu aproveitamento por atividades económicas, como é o caso do turismo 

que se deseja ver diversificado (vd. Cap. IV.4). No entanto, e apesar do elevado valor ecológico destas 

áreas, algumas encontram-se degradadas, predominando etapas regressivas da floresta climácica e, 

nalguns casos, uma ocupação “natural” praticamente monoespecífica. 

 

Os recursos florestais revelam-se de igual modo um ponto forte, não só pela dimensão que ocupam no 

território concelhio, mas também pela elevada diversidade de produtos e sub-produtos florestais que 

podem ser aproveitados sem dano, e nalguns casos até com benefícios, para o equilíbrio natural. Este 

potencial, aliado a uma consciência da população acerca da importância do uso múltiplo da floresta, e a 

constituição de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) faz da floresta um importante fator para o 

desenvolvimento do concelho. 

 

No entanto, e apesar do potencial de valorização da floresta e dos seus produtos, coexistem ainda 

alguns pontos fracos que importa atender de forma a reverter a situação. Fala-se do despovoamento, 

do abandono da atividade florestal, do regime da propriedade (ainda que combatido pela constituição 

das ZIF), do fraco valor económico dos produtos florestais ou dos riscos associados à floresta, como o 

risco de incêndio, agravado também pela falta de limpeza das áreas florestais. 

 

A floresta no concelho possui ainda um elevado potencial de aproveitamento de biomassa 

proveniente das operações silvícolas, que vem reforçar o potencial de aproveitamento das fontes de 

energia renováveis existente no concelho, como a solar, ou a eólica. 

 

De salientar também a exploração mineral no sul do concelho, onde algum do material extraído é 

considerado de excelente qualidade constituindo uma importante atividade económica à escala local. 

 

As caraterísticas biofísicas do concelho, associadas à forma como o Homem tem ocupado o seu 

território ao longo dos tempos, traduzem-se na paisagem que hoje em dia se (re)conhece, cuja 

diversidade e relativa diferenciação face aos concelhos vizinhos constitui um dos principais pontos 
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fortes que importa valorizar. No entanto, deverão ser criadas medidas que minimizem os pontos fracos 

identificados, não esquecendo que a paisagem constitui um todo, uma tradução das orientações 

políticas e estratégicas, razão pela qual deve ser sempre considerada a tradução na paisagem das 

intervenções previstas para o território. 

 

Assim, das principais caraterísticas biofísicas surge um quadro de pontos fortes e fracos que devem 

consubstanciar as orientações estratégicas para o PDM no sentido de conferir maior sustentabilidade 

ao território concelhio. 

 

Acresce que, da relação entre as caraterísticas internas do território (pontos fortes e pontos fracos) e as 

caraterísticas externas encontram-se as oportunidades e ameaças associadas ao sistema biofísico que 

se colocam ao desenvolvimento e ordenamento concelhio. 

 

As oportunidades identificadas promovem tanto o equilíbrio dos sistemas como visam garantir a 

utilização sustentável do território e dos seus recursos, contribuindo para o crescimento económico e 

social, garantindo ainda elevados padrões de qualidade de vida. 

 

Assim, o PDM permitirá a efetiva integração de valores protecionistas e conservacionistas no processo 

de planeamento, permitindo um ordenamento mais eficaz, com respeito pelas limitações e aptidões 

biofísicas do território com vista ao desenvolvimento sustentável. 

 

Do ponto de vista biofísico, as oportunidades geradas passam sobretudo pela potenciação do 

aproveitamento dos recursos naturais existentes, o que se pode traduzir na criação de mais-valias 

económicas, no crescimento da oferta de emprego e na integração e aproximação da população aos 

espaços “naturais”. 

 

Sobressai sobretudo a oportunidade de aproveitamento do potencial turístico destes espaços, 

associada também às caraterísticas climáticas amenas, criando alternativas ao turismo “sol e mar”, 

reduzindo-se assim as assimetrias litoral/interior existentes no concelho. Refere-se, a título de exemplo, 

o aproveitamento das albufeiras de águas públicas ou dos espaços florestais para atividades de recreio 

e lazer, ou a potenciação do turismo ornitológico motivado pela diversidade e singularidades das 

espécies de aves ocorrentes. 
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O aproveitamento da diversidade de produtos e sub-produtos florestais de qualidade surge como 

oportunidade para o robustecimento da atividade florestal, muitos deles com potencial para certificação. 

 

A qualidade visual da paisagem bem como a sua diversidade surgem como oportunidade de redução 

das assimetrias espaciais e económicas e da sazonalidade da atividade turística podendo ancorar 

ações de marketing territorial que permitam distinguir Silves da maioria dos concelhos da região e 

reforçar a sua atratividade. 

 

No que às ameaças diz respeito, estas surgem sobretudo motivadas pelas caraterísticas intrínsecas do 

território, associadas ao clima ou à sua morfologia, que podem promover uma série de “riscos”, como 

os de cheia ou estiagem, degradação dos recursos hídricos, ou erosão dos solos, entre outros. 

 

Outra ameaça evidente ao equilíbrio do sistema biofísico parece ser a pressão urbanística sobre áreas 

sensíveis sejam para a conservação da natureza ou para a preservação de recursos essenciais à vida 

Humana, nomeadamente solos e água. 

 

A biodiversidade e a preservação dos recursos são também ameaçadas pela utilização de produtos 

fitossanitários, uma vez que ao serem utilizados eliminam efetivos essenciais à cadeia trófica 

faunística, bem como degradam o solo e as águas. 

 

OPORTUNIDADES 

As atuais políticas de Ordenamento do Território reconhecem a importância de um sistema biofísico equilibrado no 
desenvolvimento da sociedade pelo que a integração de valores de proteção e conservação encontram o momento 
de serem efetivamente integrados no processo de planeamento 

Ordenar o território tendo em vista as limitações e aptidões biofísicas com vista ao desenvolvimento sustentável 

A avifauna, pela sua diversidade e qualidade das espécies pode traduzir-se num potencial turístico associado à 
observação de aves  

As albufeiras de águas públicas apresentam elevado potencial para aproveitamento turístico 

Elevado potencial para exploração de recursos “secundários” e atividades complementares à atividade florestal 

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 sub-produtos florestais explorados deve ser potenciada através da 
certificação de produtos 

Articular de forma mais eficiente as relações floresta/agricultura e conservação da natureza e biodiversidade 

Construir uma paisagem de melhor qualidade visual, com respeito pelas caraterísticas naturais e culturais do 
concelho 

Distinguir a diversidade paisagística do concelho que atravessa latitudinalmente a região, o que não acontece na 
maioria dos concelhos, e, a partir daí desenvolver acções de marketing territorial que se traduzam na redução das 
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assimetrias e da sazonalidade da atividade turística, com consequências no aumento da atratividade e 
competitividade concelhia 

Garantir a proteção do solo contra agentes químicos e físicos de degradação 

Controlar o despovoamento existente no interior do concelho através da dinamização da atividade florestal 

AMEAÇAS 

A torrencialidade associada aos eventos de precipitação muito intensa pode provocar cheias rápidas, por vezes de 
grande magnitude, podendo colocar em risco pessoas e bens 
A irregularidade da precipitação associada às temperaturas elevadas aumenta os quantitativos de evapotranspiração 
nas albufeiras, levando à escassez de recursos hídricos durante a estiagem 

O povoamento disperso pode contribuir para o aumento da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 

Verifica-se elevada pressão humana sobre os solos mais férteis 

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. 

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) 

Pressão urbanística em áreas de interesse conservacionista 

As áreas ocupadas por pomares de citrinos constituem um risco para a biodiversidade. 

A ocorrência de ondas de calor por vezes com partículas de areia em suspensão podem constituir problemas para a 
saúde pública 

A utilização de pesticidas e afins influi, de forma negativa na conservação da natureza, já que estes elementos são 
agentes redutores da biodiversidade, e ainda na degradação da qualidade das águas e dos solos 

 

 

Em síntese, o concelho apresenta alguns pontos fracos e ameaças que merecem atempada atenção 

no sentido de procurar a sua minimização e reversão de forma a garantir a atratividade e 

sustentabilidade do território.  

 

É fundamental não esquecer que as caraterísticas biofísicas do território e os recursos que dela 

derivam devem ser respeitadas, sendo essencial reverter os fatores negativos e constrangedores do 

desenvolvimento económico e social e da sustentabilidade ambiental. 

 

Assim a estratégia definida deverá ser capaz de valorizar e potenciar os aspetos positivos do sistema 

biofísico concelhio, mas também de reverter os seus pontos fracos e eliminar as ameaças detetadas ao 

equilíbrio ambiental. 
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