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IV.1.1. O CONTEXTO DEMOGRÁFICO INTERNACIONAL E O CONCELHO 

DE SILVES 

 

 

Os fenómenos demográficos são produto e reflexo do território onde ocorrem, e a compreensão das 

suas dinâmicas e fatores determinantes – de ordem política, económica, social e cultural, etc. - 

(TORRES, 1996) é fundamental. Tão só porque as pessoas têm um papel relevante na sua construção 

do território, sendo assim as suas caraterísticas demográficas relevantes na concretização de uma 

estratégia e visão para o seu desenvolvimento, para a definição do tipo de espaço(s) que pretendemos, 

nomeadamente, as suas funções e vocações, a projeção de equipamentos e infraestruturas, ou mesmo 

os mecanismos de comunicação, informação e de cidadania a disponibilizar.  

 

Pretende-se, assim, efetuar uma análise demográfica do concelho de Silves, atentando às 

modificações diacrónicas que têm ocorrido, perceber essas diferenças, apurar causas e compreender 

os seus significados e relevância para o ordenamento, gestão e desenvolvimento do território.  

 

Para um melhor enquadramento do concelho de Silves, e possibilidades de análises relativas, 

elaborou-se uma abordagem do contexto internacional ao local. 

 

 

IV.1.1.1. DO RETRATO INTERNACIONAL AO PAÍS 

 

Estima-se que hoje o planeta seja habitado por mais de 7 mil milhões de pessoas, o quádruplo do 

início do século XX1, sendo que os cinco países com maior população absoluta – China, Índia, Estados 

Unidos, Indonésia e Brasil – totalizam cerca de 3,2 mil milhões de habitantes, i.e., cerca de metade da 

                                                
1 Existiam cerca de 1,6 mil milhões de pessoas no início do século (UNFPA, 2010). 
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população mundial (figs. IV.1.1 e IV.1.2). Em termos continentais 60% distribuem-se pela Ásia, 15% na 

América1, 14% em África, 11% na Europa e menos de 1% na Oceânia. 

 

A desigual distribuição populacional assimétrica não é unicamente um fenómeno de escala 

intercontinental. Ocorre também no seio de cada país com tradução na dicotomia rural/urbano, 

fenómeno que se acentuou nas últimas décadas com a massificação das áreas urbanas onde reside 

atualmente mais de metade da população (MEDEIROS, 1996). Em parte este fenómeno está 

relacionado com o modo de vida e mercado de trabalho, cada vez mais com um caráter “urbano”.  

 

A litoralização da população é outro fenómeno demográfico relevante, estimando-se que mais de 

metade da população mundial habite a 60 km do litoral e que em 2020 este valor corresponda a 2/3 da 

população2 (DIAS, 2010).  

 

Embora a população mundial ainda esteja a crescer, a taxa de natalidade3 tem vindo a diminuir ao 

contrário do que se tem verificado com a longevidade. Na Europa, a fertilidade situa-se abaixo do nível 

de reposição geracional (2,1), ou seja, seria necessário que uma família tivesse aproximadamente dois 

filhos por mulher para que cada casal se conseguisse “substituir”. 

                                                
1 Quase 2/3 na América Latina. 
2 Esta situação ocorre em muitas áreas do planeta tendo sido muito evidente em Portugal com a migração da população do interior para a 
faixa costeira sobretudo entre Braga e Setúbal na faixa ocidental e entre Lagos e Vila Real de Santo António na faixa meridional. Em 
Silves este fenómeno também se verificou, através do êxodo da população do interior do concelho para o barrocal e l itoral e também para 
a Área Metropolitana de Lisboa.  
3 Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média 
desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por mil habitantes) (INE, 2003). 

Figura IV.1.1 

Distribuição da População Mundial 

 
Fonte: HENRIQUE (2010) 
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Há quarenta anos, na UE, o índice sintético de fecundidade1 aproximava-se dos 2,5 filhos/mulher. 

Atualmente a média é menos de 1,5 filhos (CE, 2005). Este comportamento também se tem verificado 

fora do continente Europeu, em contextos socioculturais diferenciados. A China constitui um exemplo 

claro onde os valores de fertilidade evoluíram de 4,9 filhos na primeira metade da década de 70, para 

1,8, entre 2000-2005. Este acentuado declínio tem conduzido a uma retração da população mais 

jovens e a um decréscimo do crescimento natural2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na grande maioria dos países em desenvolvimento esta realidade não se verifica, pelo que o aumento 

populacional em África, e partes da Ásia, contribui de sobremaneira para o crescimento populacional a 

nível global. Os valores anunciados no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

revelam de forma clara este desfasamento – os países que possuem um índice de desenvolvimento 

humano3 elevado registam uma percentagem de população inferior a 15 anos na ordem dos 19,6%, 

aquém dos 44,9% relativos aos países com índice de desenvolvimento humano baixo (PNUD, 2005). 

 

                                                
1 Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), admitindo que as mulheres 
estariam submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, 
ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos, observadas num determinado período (habitualmente um ano civil). O 
número de 2,1 crianças por mulher é considerado o nível mínimo de substituição de gerações, nos países desenvolvidos (INE, 2011). 
2 Relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade estamos perante 
um crescimento natural positivo, caso contrário, o crescimento natural é negativo (INE, 2011). 
3 Medida comparativa que engloba três dimensões: riqueza, educação e expectativa de vida ao nascer. É uma maneira padronizada de 
avaliação e medida do bem-estar de uma população. O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul 
Haq, e é usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. 

Figura IV.1.2 

Distribuição População Mundial (segundo o peso relativo) 

 

Fonte: CIÊNCIAS (2010) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
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Se a taxa de natalidade e o índice de fecundidade têm vindo a apresentar valores cada vez 

menores, nos países desenvolvidos em geral e na Europa em particular, o crescimento natural 

regista uma clara tendência de decréscimo contrariada, no entanto, pela imigração, responsável, neste 

momento, pela maior parte do crescimento demográfico total da UE. A imigração proporciona à UE a 

mão-de-obra jovem, sobretudo se se considerar que o número de dependentes idosos tem vindo a 

aumentar nas últimas décadas. 

 

Ainda que a imigração possa contribuir para atenuar o envelhecimento verificado na Europa, este não 

deixa de constituir uma preocupação para os diferentes países. De facto, o envelhecimento e a 

longevidade dos europeus têm vindo a crescer (CE, 2005).  

 

 

IV.1.1.2. DO RETRATO NACIONAL 

 

O comportamento demográfico português aproxima-se, em traços gerais, do resto da UE-15, ainda que 

apresente algum desfasamento em relação a certos indicadores (vd. quadro IV.1.1). Esta proximidade 

resultou, em grande medida, das alterações económicas, políticas e sociais que se verificaram nos 

últimos 40 anos. A mudança da conjuntura demográfica1, que tem conduzido ao envelhecimento 

populacional, pressões migratórias, etc. determinou:  

 

a.   a queda da fecundidade,  

b.   o aumento da longevidade. 

 

Com efeito, a comparação das taxas de natalidade e de crescimento natural da UE-15 e de Portugal 

em particular, mostram realidades próximas devido, essencialmente, à uniformização de modelos 

familiares e níveis de atividade das mulheres que conduziram ao declínio da natalidade (quadro IV.1.1).  

 

A taxa de fecundidade nacional manteve-se superior à média dos Quinze até aos anos oitenta (vd. 

quadro IV.1.2), sendo que a partir dessa década registou valores idênticos, refletindo a modificação do 

quadro económico e social do país, possivelmente associada à crescente urbanização e a um aumento 

substancial da taxa de atividade feminina, com implicações no modelo familiar. 

                                                
1 Esta mudança designa-se por transição demográfica que na maioria dos países da Europa se iniciou algumas décadas mais cedo.  
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Em síntese, o atual retrato demográfico português, revela:  

 

a. uma taxa de fecundidade baixa (insuficiente para assegurar a substituição de gerações); 

Quadro IV.1.1 

Alguns indicadores demográficos 
 

Indicadores Ano UE-27 Portugal 

Densidade Populacional (hab./km2) 2011 114 115 

Esperança de vida  2012 80,3 80,6 

Esperança de vida (M) 2012 83,1 77,5 

Esperança de vida (H) 2012 83,6 77,3 

Idosos (com 65 anos e mais anos) 2011 17,7 19,2 

Índice de Envelhecimento 2011 113 130 

Taxa de natalidade (‰) 2012 10,3 8,5 

Taxa de mortalidade (‰) 2012 9,6 9,7 

Crescimento Natural 2012 0,7 -0,7 

Taxa de Mortalidade Infantil 2012 3,9 3,4 

Saldo Migratório (‰) 2012 1,8 -3,6 

Índice Sintético de Fecundidade 2012 1,58 1,28d 

       Fonte: PORDATA (2014) 

Quadro IV.1.2 

Taxa de Fecundidade na UE-15 e em Portugal 
 

Anos UE-15 Portugal 

1960 2,6 3,1 

1970 2,4 2,8 

1982 1,8 2,2 

1990 1,6 1,6 

2000 1,5 1,5 

2011 1,6* 1,4 

                   *Nota: valor referente à EU-27 
 

Fonte: PORDATA (2011) 
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b. uma redução da taxa bruta de mortalidade1;  

c. uma diminuição da taxa de mortalidade infantil2;  

d. um aumento da esperança média de vida; 

e. um crescente envelhecimento populacional, relacionado com a diminuição da taxa de natalidade e 

simultaneamente com o aumento da esperança média de vida; 

f. um ligeiro aumento da população efetiva, ainda que dependa do saldo migratório positivo. 

 

O efeito conjugado do declínio da fecundidade, que contribuiu para o envelhecimento da base, e do 

aumento da esperança de vida, tem conduzido a um duplo envelhecimento na maioria dos países 

desenvolvidos. A imigração, apesar de atenuar aquele fenómeno, não o tem conseguido contrariar. 

Esta situação tem tido consequências a vários níveis, como sejam: 

 

a. aumento da proporção de idosos inativos; 

b. decréscimo de entradas de jovens no mercado de trabalho; 

c. aumento da idade média dos trabalhadores com possíveis consequências ao nível da produtividade; 

d. evolução crescente no volume de pensões e nos cuidados de saúde a prestar; 

e. aumento das pressões migratórias (contribuem para dinamizar a economia mas podem aumentar as 

tensões sociais).  

 

Apesar de se verificar uma convergência com os padrões europeus a análise mais desagregada por 

regiões revela tendências distintas e algum desfasamento face ao panorama europeu e nacional, ainda 

que desde a década de ‘80 a maioria das variáveis demográficas tenham vindo a assumir valores cada 

vez mais próximos nas diferentes regiões de Portugal (FERRÃO, 1998). 

 

 

IV.1.1.3. DO RETRATO DO ALGARVE 

 

A população do Algarve ronda os 450 mil habitantes INE (2011), o que representa um aumento de 14% 

relativamente ao valor apurado nos Censos de 2001 (395 218 habitantes), constituindo a “região” do 

                                                
1 Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse 
período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 habitantes) (INE, 2011). 
2 Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um 
ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 
1 ano por 1000 (10^3) nados vivos) (INE, 2011). 
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país com maior crescimento. No entanto não apresentou a mesma evolução nos diferentes concelhos, 

tendo o interior apresentado um decréscimo populacional1 em relação ao litoral2. Poder-se-á, contudo, 

destacar alguns aspetos diferenciam a região do país, no que se refere ao: 

 

1. crescimento populacional – superior ao de qualquer outra região do país (INE, 2011); 

2. população estrangeira – 11,6% da população do Algarve, bastante acima dos valores das restantes 

NUTS’s3. 

3. índice de envelhecimento4 – revela valores na ordem dos 131%, acima da média nacional (128%), 

ou seja uma proporção de idosos mais elevada face à media da população do país.  

 

 

IV.1.1.4. DO RETRATO DO CONCELHO DE SILVES 

 

O concelho de Silves apresentava, em 2011, um total populacional na ordem dos 37 126 habitantes 

(INE, 2011) distribuídos por 6 freguesias, registando um aumento (9,7%) desde o anterior acto 

censitário (2001), tal como nos indica o quadro IV.1.34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Como é o caso de Alcoutim e Monchique que apresentam um decréscimo populacional (-23% e -13%, respectivamente). 
2 Veja-se o caso de Albufeira, Portimão, e Lagos (29%, 25% e 21%, respectivamente).  
3 Norte (1,4%), Centro (2,4%), Lisboa (7,2%), Alentejo (3,1%), RAA (1,4%) e RAM (2,1%).  
4 Número de habitantes com 65 ou mais anos por cada 100 habitantes com menos de 15 anos (INE, 2011). 

Quadro IV.1.3 

Estatística do Concelho (2011) 
 

Concelho de Silves Valor 

Taxa de Crescimento Natural (%) -0,3 

 Taxa de Natalidade (‰) 9,3 

Taxa de Mortalidade (‰) 12,1 

Saldo Migratório (%) 10,0 

Taxa de Crescimento Efetivo (%) 9,7 

População Residente - 2001 (n.º)  33 830 

População Residente - 2011 (n.º) 37 126 

Fonte: INE (2001, 2011) 
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1. A EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 

 

Em termos evolutivos constata-se que o quantitativo populacional foi sofrendo alterações ao longo do 

último século (vd. gráfico IV.1.1), sendo notório desde o início do século XX até á década de 50 um 

aumento gradual da população, com uma redução abrupta a partir dessa década, função de um 

conjunto de fatores, nomeadamente: 

 

1. o declínio da indústria corticeira (da cidade de Silves)1 (GOES, 1998); 

2. os surtos migratórios para o Brasil, França e Alemanha; 

3. a guerra colonial (a partir da década de 60); 

4. e a diminuição progressiva da taxa de crescimento natural (MEDEIROS, 1996).  

 

A redução da população ocorreu até aos anos 70, a partir da qual se dá uma inversão do 

comportamento demográfico, com um significativo aumento populacional (a taxa de crescimento foi de 

21,5% em relação à década anterior) (vd. quadro IV.1.4), que ficou a dever-se ao: 

 

1. regresso dos portugueses das ex-colónias; 

2. declínio da emigração2 (FERRÃO, 1996); 

3. aumento da esperança média de vida3; 

4. maior dinamismo económico que ocorreu na região, com maior intensidade a partir desta 

década, associado ao setor do turismo4.  

 

Após a década de 70 o crescimento foi sendo progressivamente até à atualidade, sendo que na última 

década o aumento registado foi de 9,7% tendo resultado num acréscimo populacional que ultrapassou 

os 3 mil residentes, tal como se pode verificar no gráfico IV.1.1. O abrandamento posterior do número 

indivíduos, ainda que progressivo, poderá estar relacionado com a diminuição das taxas de natalidade 

e de fecundidade (MEDEIROS, 1996).  

 

                                                
1 Apesar desta situação ter afectado a cidade de Silves é possível que os efeitos sejam refletidos no total concelho, já que a cidade 
apresenta um peso significativo no total da população concelhia (cerca de 18% em valores actuais).  
2 Relacionado com medidas restritivas de entrada de imigrantes em países como a França e a Alemanha Federal (MEDEIROS, 1996).  
3 Associado à diminuição da taxa de mortalidade. 
4 Apesar do crescimento do turismo se ter concentrado junto à faixa litoral poderá ter tido repercussões nas áreas adjacentes. 
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Gráfico IV.1.1 

População Residente (1900-2011) 
Concelho de Silves 

 
           

 Fonte: INE (1900/2011) 

Quadro IV.1.4 

Evolução da População (1900 - 2011) 

Décadas 

Taxa  

de variação 

(%) 

Variação 

(n.º hab.) 

N.º habitantes 

(início no ano de 1910) 

1900-1910 7,4 2192 31 790 

1910-1920 2,0 643 32 433 

1920-1930 6,3 2028 34 461 

1930-1940 5,4 1872 36 333 

1940-1950 3,8 1372 37 705 

1950-1960 -11,5 -4337 33 368 

1960-1970 -22,6 -7530 25 838 

1970-1981 21,5 5551 31 389 

1981-1991 4,9 1535 32 924 

1991-2001 2,8 906 33 830 

2001-2011 9,7 3257 37 126 

      Fonte: INE (1900/(2011) 



                                                                              Plano Diretor Municipal de Silves 

 11 

2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NO CONCELHO 

 

A população encontra-se distribuída de forma desigual pelo território, em grande parte devido às 

caraterísticas físicas do concelho determinantes da dinâmica socioeconómica dos diferentes locais.  

 

Os maiores quantitativos populacionais ocorrem no eixo Silves-Messines, freguesias que 

apresentam, respetivamente, 29,7% (11 014 habitantes) e 22,7% (8 430 habitantes), ou seja, mais de 

metade do total da população concelhia (vd. fig. IV.1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São também estas freguesias que concentram o maior número de equipamentos e infraestruturas, bem 

como o maior número e diversidade de funções do concelho (vd. Caps. IV.2. e V.3.). Pelo contrário, a 

freguesia de São Marcos da Serra é a menos povoada, com apenas 3,6% (1 352 habitantes) do total, 

Figura IV.1.3 

População, por freguesia (2011) 

 
 

Fonte: INE (2001); INE (2011); Limites Administrativos (DGT/ CAOP 2019)  
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contando ainda com a menor taxa de crescimento populacional1 uma vez que na última década a 

perda populacional se situou nos -11,9% (vd. fig. IV.1.4.). 

 

O decréscimo populacional poderá estar relacionado com o fator interiorização que se reflete na 

reduzida bacia de emprego, carência de oportunidades e na escassez de bens e serviços. O 

reduzido investimento e o envelhecimento da população poderão ser fatores que contribuem para 

agravar esta situação: trata-se claramente de uma área de perda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messines e Silves, apesar de serem as freguesias mais populosas, apresentam igualmente valores 

baixos, respetivamente, -0,7% e 2,3%, contrastando com o dinamismo de Algoz e Tunes (30,7%) e 

Armação de Pêra (29,1%), freguesias com maior crescimento (vd. fig. IV.1.4).  

 

                                                
1 Variação populacional de um determinado período de tempo. 

Figura IV.1.4 

Taxa de Crescimento Populacional, por freguesia (2011) 

 

 
 

Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT/ CAOP 2019) 
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O acréscimo significativo de população em Algoz e Tunes poderá estar relacionado com a proximidade 

a Albufeira, que gera uma forte influência sobre o setor SE do concelho de Silves. O menor custo 

habitacional face ao concelho vizinho terá atraído população para esta localidade ainda que grande 

parte procure o concelho de Albufeira para trabalhar e obter a maioria dos bens e serviços. No caso de 

Armação de Pêra o aumento populacional estará associado com o acréscimo da oferta de 

equipamentos, infraestruturas, bens e serviços como resultado do desenvolvimento turístico e 

imobiliário do litoral. 

 

Em termos gerais poder-se-á considerar que a densidade populacional1 do concelho (55 hab./km2) é 

baixa atendendo aos valores da região (90 hab./km2) e País (115 hab./km2) (vd. fig. IV.1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da observação da fig. IV.1.5, verifica-se ainda uma notória assimetria N-S do concelho evidenciando o 

Sul uma maior concentração populacional (ligada à menor área de cada uma), especialmente nas 

                                                
1 Intensidade do povoamento (expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial e a superfície desse território). 

Figura IV.1.5 

Densidade Populacional, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT/ CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 

Hab./Km2 

Concelho 55 

Algarve 90 

País 115 
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freguesias de Armação de Pêra, Algoz e Tunes, e Alcantarilha e Pêra – atrativas para potenciar o 

(então) paradigma de desenvolvimento baseado no trinómio turismo-imobiliária-sol/praia. 

 

À semelhança do que ocorreu com o resto do país, o declínio das atividades ligadas à agricultura e 

pecuária, conduziu a uma retração populacional das áreas do interior.  

 

3. COMPORTAMENTO DEMOGRÁFICO CONCELHIO 

 

No que se refere à estrutura etária é possível verificar que o envelhecimento populacional do concelho 

(163%)1 é superior à média registada no país (128%) e na região (131%) (vd. fig. IV.1.6). Este índice 

apresenta um comportamento desigual no território sendo que o sul regista um menor envelhecimento 

do que o norte - São Marcos da Serra apresenta o valor mais elevado (é a freguesia com maior número 

de população com mais de 65 anos relativamente à população com menos de 15 anos, contrastando 

com as freguesias de Algoz e Tunes, e Armação de Pêra que registam inclusivamente valores abaixo 

da média nacional) (vd. fig. IV.1.6). O eixo Silves-Messines diferencia uma vez mais o concelho, 

marcando a desigual distribuição da população idosa pelas freguesias situadas a norte e a sul deste. 

 

Apesar de quase todas as freguesias terem registado, na última década, uma diminuição do número de 

idosos e um aumento da população jovem, S. Marcos da Serra e Messines apresentam um elevado 

número de indivíduos com mais de 65 anos (449,6% e 239%, respetivamente). Estes dados 

evidenciam dois aspetos preocupantes, como sejam: 

 

a. a interiorização a que a freguesia de S. Marcos da Serra está sujeita; 

b. e a relativa fragilidade da freguesia de Messines, que apesar de ser a segunda mais populosa 

não tem apresentado dinâmicas e atratividade suficiente para atenuar o crescente 

envelhecimento da sua população que resulta,  essencialmente, do aumento da esperança 

média de vida (como consequência da melhoria dos cuidados de saúde e do desenvolvimento 

tecnológico) - facto observável através do alargamento do topo da pirâmide etária.  

 

 

 

                                                
1 No ano de 1991 este valor situava-se nos 174% notando-se uma evolução negativa do número de idosos no concelho. 
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Figura IV.1.6 

Índice de Envelhecimento, por freguesia (2011) 

 

 
Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT/ CAOP 2019); PORDATA (2013) 

Unidade 
Geográfica 

% 

 Concelho 163 

Algarve 131 

País 128 

 

Gráfico IV.1.2 

Evolução dos Índices de Envelhecimento e de Juventude, por freguesia (2001, 2011) 
 

 
 
Fonte: INE (2001 e 2011) 
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Os valores de envelhecimento registado nas freguesias do concelho resultam de taxas de natalidade 

que apresentam valores abaixo das de mortalidade (vd. figs. IV.1.7 e IV.1.8), facto que tem contribuído 

para um crescimento natural negativo (à excepção de Armação de Pêra) (vd. fig. IV.1.9). A manter-se 

esta situação adivinha-se, a prazo, a diminuição do número de ativos que poderá ter consequências ao 

nível da produtividade, dinamismo e competitividade da economia local.  

 

É possível verificar diferenças na estrutura etária da população segundo a sua distribuição geográfica. 

Se quase todas as freguesias apresentam valores de crescimento natural negativos, em Alcantarilha e 

Pêra (-0,1%) o decréscimo é quase nulo, ao contrário de São Marcos da Serra (-2,3%) onde a 

diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade se apresenta consideravelmente mais acentuada, 

(vd. fig. IV.1.7 e IV.1.8). Uma vez mais é possível verificar que as freguesias do sul apresentam maior 

vitalidade, em termos demográficos, que as do norte do concelho.  

 

Apesar do crescimento natural no concelho ser negativo (-0,3%), o crescimento efetivo1 (9,7%) (vd. 

fig. IV.1.4) foi positivo em virtude do saldo migratório2 (10,0%) (vd. fig. IV.1.10). Uma vez mais o 

comportamento das freguesias é diferenciado entre o norte e o sul concelhio, sendo que S. Marcos da 

Serra e S. Bartolomeu de Messines apresentam valores negativos, ou residuais, em relação aos saldos 

migratórios e às taxas de crescimento natural (vd. figs. IV.1.4.10 e IV.1.4.9, respetivamente).  

                                                
1 Diferença entre o Crescimento Natural e o Saldo Migratório. 
2 A diferença entre a emigração e a imigração corresponde ao saldo migratório. Perante um cenário de maior emigração face à imigração 
o saldo migratório apresenta-se negativo (INE, 2003). 

Gráfico IV.1.3 

Pirâmide etária (2001/2011) 
Concelho de Silves 

 

Fonte: INE (2001 e 2011) 
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Figura IV.1.7 

Taxa de Natalidade, por freguesia (2011) 

Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) PORDATA 

Unidade 
Geográfica 

‰ 

 Concelho 9,3 

Algarve 10,2 

País 9,2 

 

Figura IV.1.8 

Taxa de Mortalidade, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2001; Gab. SIG’s da CMS; INE (2011); Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 

‰ 

 Concelho 12,1 

Algarve 10,3 

País 9,7 
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O saldo migratório apresenta os valores mais elevados nas freguesias localizadas no sul do concelho: 

Algoz e Tunes (30,9%), Armação de Pêra (28,5%) e Alcantarilha e Pêra (15,8%) possivelmente 

associado ao maior dinamismo do mercado de trabalho relacionado com o turismo, nomeadamente no 

que se refere à restauração, alojamento, entre outras atividades colaterais que tradicionalmente 

absorvem um significativo número de mão-de-obra oriunda de países estrangeiros.  

 

Os movimentos migratórios são particularmente importantes tendo em conta que se tem vindo a assistir 

a um fluxo demográfico de população jovem em idade ativa (sobretudo proveniente do Brasil e Leste 

Europeu) (vd. gráfico IV.1.4) que poderá contribuir para aumentos das taxas de natalidade e 

simultaneamente de atividade bem como de estrangeiros europeus (na sua maioria reformados 

inativos) que se fixam no concelho e contribuem para o aumento da população concelhia. Estes últimos 

apesar de não engrossarem a mão-de-obra do concelho, contribuem, pelo seu maior poder de compra, 

para dinamizar a economia local (FERRÃO, 1996). 

 

Figura IV.1.9 

Taxa de Crescimento Natural, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE, (2011); Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: INE, Censos 2001; CMS/DPTIG (2006)                                                                      
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Em 2011 Silves apresentava cerca de 3 978 residentes estrangeiros1 (vd. quadro IV.1.5), o que 

equivale a cerca de 11% da população total do concelho, sendo que 71,2% provêem da Europa, 

seguido da América (15,9%) (vd. gráfico IV.1.4). A maioria dos estrangeiros é oriunda do Reino Unido 

(22,9%), Brasil (14,6%), Bulgária (9,1%), Roménia (7,6%) e Alemanha (6,3%) (vd. gráfico IV.1.4). As 

idades médias desta população variam mediante a sua origem, para os indivíduos provenientes do 

Reino Unido as faixa etárias mais representativas são as dos 60 aos 64 anos seguida da dos 65 aos 69 

anos, para os indivíduos provenientes do Brasil a faixa etária com maior expressão de indivíduos no 

concelho é a dos 25 aos 29 anos, no que concerne à população proveniente da Bulgária e da Roménia 

a faixa etária com mais indivíduos no concelho de Silves é a dos 30 aos 34 anos.  

                                                
1 Supõe-se que este valor seja superior atendendo que a maioria das juntas de freguesia regista mensalmente vários pedidos de 
atestados de residência por parte de alguns imigrantes. Contudo, por indisponibilidade de informação estatística, estes dados não se 
remetem à população imigrante mas sim à população estrangeira residente em Silves. Através do conhecimento empírico é possível 
verificar que a população do leste europeu apresenta um peso significativo no concelho que não é representado ao nível da população 
estrangeira. Na origem deste facto poderão estar diferentes motivos: a ilegalidade de alguns imigrantes, a ausência de resposta aos 
Censos de 2001 ou vinda posterior a esse momento censitário. 

Figura IV.1.10 

Saldo Migratório, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2001); Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) 
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A uma população mais jovem estão relacionadas, de uma forma mais significativa, motivações de 

ordem profissional e procura de melhores condições de vida (o caso da população Brasileira, 

Roménia e Bulgária). A população estrangeira residente com idades superiores tem essencialmente 

como preocupações o bem-estar e o conforto.  

 

Dos 3 978 estrangeiros apurados nos censos de 2011, perto de 30% concentrava-se na freguesia de 

Silves, seguido de Armação de Pêra e S. Bartolomeu de Messines (vd. quadro IV.1.5). Estas são as 

freguesias mais dinâmicas em termos económicos, o que justifica, em parte estes valores (vd. Cap. 

IV.2.). No entanto, quando comparada a proporção de estrangeiros com o total de população residente 

em cada freguesia é possível verificar que Armação de Pera é a freguesia que apresenta maior relação 

de estrangeiros, possivelmente relacionado com a proximidade ao litoral e amenidade climática bem 

como pela oferta diferenciada de equipamentos e de comércio e restauração que constituem 

importantes atividades económicas na freguesia (vd. Cap. IV.2.). 

 

Os cidadãos estrangeiros com menores recursos económicos ocupam muitas das vezes habitações 

degradadas ou em precárias condições, segundo observações realizadas in loco. Esta situação, tal 

como refere SALGUEIRO (1999), segue a tendência do imigrante tradicional: o imigrante isolado 

instala-se no centro da cidade “naquele anel de habitações degradadas” que envolve o núcleo histórico 

Gráfico IV.1.4 

País de origem da população estrangeira, (2011) 

 
                    Fonte: INE (2011) 
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“onde as casas são mais baratas, pelo menos na primeira fase da sua permanência. A população 

oriunda do resto da Europa, designadamente Ingleses, Alemães, entre outros cidadãos, distribui-se 

aleatoriamente um pouco por todo o concelho. Privilegiam assim a dispersão em detrimento da 

concentração em áreas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise global sobre o concelho demonstra que o comportamento demográfico se diferencia entre 

as diversas freguesias do concelho, sobretudo no eixo Silves-S. Bartolomeu de Messines. O sul em 

relação ao norte do concelho apresenta: 

 

a. maior concentração populacional; 

b. população mais jovem (apesar de apresentar valores acima dos 100% no que se refere aos 

índices de envelhecimento); 

c. maior crescimento populacional. 

 

O maior dinamismo associado, entre outros aspetos, à oferta de maior número de bens e serviços 

diferenciados e especializados (vd. Cap. IV.2.), a proximidade do litoral, os melhores acessos e a maior 

amenidade climática, são fatores responsáveis pela preferência em residir no sul do concelho.  

 

Quadro IV.1.5 

Estrangeiros por freguesia (2011) 

Freguesias 
População 

Total 
Estrangeiros 

(n.º) 

Estrangeiros 
/Pop. 

Estrangeira 
(%) 

Estrangeiros 
/Pop. 

Residente 
(%) 

Alcantarilha e Pêra 4972 449 11,3 9,0 

Algoz e Tunes 6491 697 17,5 10,7 

Armação de Pêra 4867 867 21,8 17,8 

S. B. Messines 8430 756 19,0 9,0 

S. M. Serra 1352 70 1,8 5,2 

Silves 11014 1139 28,6 10,3 

Total 37 126 3 978 10,7 10,7 

               
     Fonte: INE (2011) 
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O peso da interiorização é visível, sobretudo em São Marcos da Serra, e verifica-se, devido a vários 

fatores que, de forma individual ou conjunta, contribuem para agravar a situação, sendo de destacar a 

população envelhecida, a reduzida mão-de-obra qualificada, falta de oportunidades de emprego, o 

reduzido investimento, carência de equipamentos de educação e saúde, solos pobres e esqueléticos 

que necessitam de mecanização ou intervenção humana que para serem rentabilizados, para além da 

produção florestal onde é necessário algum investimento económico.  

 

As freguesias que registam valores mais elevados surgem no sul do concelho (vd. fig. IV.1.11), o que 

poderá ficar a dever-se, possivelmente, à estrutura demográfica que apresentam, já que são freguesias 

mais jovens do concelho, onde eventualmente a incidência de casais jovens-adultos também é maior. 

 

Perante a atual conjuntura é importante conhecer o que poderá ocorrer no futuro. Como tal, 

elaboraram-se projeções demográficas para cada uma das freguesias de modo a determinar o número 

aproximado de habitantes para os próximos anos. 

 

 

IV.1.2. PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS 

 

 

As projeções demográficas1 aqui utilizadas têm como metodologia de base a taxa de variação anual 

dos últimos anos na região resultando em diferentes cenários possíveis (“alto”, “central”, “baixo” e “sem 

migrações”). Elas pressupõem sempre uma reflexão sobre as recentes tendências demográficas. O 

caráter aleatório de fatores de difícil previsão e as alterações nas políticas nacionais da UE ou de 

outros países com efeitos globais poderá originar mudanças nos fenómenos migratórios, etc. e 

comprometer, em parte, os cenários de evolução previstos para cada uma das freguesias.  A conjuntura 

parece não apontar para um crescimento demográfico muito significativo, no entanto, o aumento da 

procura para a instalação de novas atividades económicas e a elevada execução/licenciamento de 

novos loteamentos, poderão conduzir a um ligeiro aumento populacional.  

                                                
1 É importante assumir que estas projeções apresentam um caráter algo subjetivo dado terem sido apoiadas em valores referentes à 
realidade da “região” algarvia (a adaptação dos valores à realidade concelhia tem por isso um caracter “especulatório”). É de realçar que 
o cálculo das projeções demográficas não teve em consideração dinâmicas económicas resultantes de projetos estruturantes, novos 
loteamentos urbanos e outros fatores que podem influenciar igualmente a dinâmica demográfica que se adivinha para algumas 
freguesias. Contudo, na opção por cada um dos cenários (“Baixo”, “Central”, “Alto”, “Sem Migrações”) estas lógicas de dinâmica 
socioeconómica foram equacionadas.  
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No que se refere às freguesias de Armação de Pêra, Alcantarilha e Pêra e Algoz e Tunes, é possível 

esperar que o dinamismo demográfico atual – taxas de crescimento e saldos migratórios positivos – 

resultem numa evolução positiva do número de indivíduos para os próximos anos, i.e., que o 

comportamento e a dinâmica demográfica se aproxime dos valores previstos pelo “cenário alto” ou 

pelo “cenário central” (vd. gráficos IV.1.5, IV.1.6, IV.1.7). Desta forma, espera-se que a freguesia de 

Armação de Pêra possa vir a ter em 2030 cerca de 4 973 habitantes (valor médio entre os dois 

cenários), ou seja mais 106 habitantes do que os registados nos Censos de 2011 (4867 habitantes) . 

Utilizando o mesmo raciocínio para as freguesias de Alcantarilha e Pêra e Algoz e Tunes, é possível 

que possa ocorrer um acréscimo de 108 e 141 habitantes, respectivamente, o que corresponde a um 

acréscimo de 2,2% em ambos os casos.  

 

Os crescimentos demográficos esperados para estas freguesias têm como base o contexto geográfico 

em que se encontram: proximidade ao litoral e a Albufeira (importante centro urbano pelo dinamismo e 

atratividade que regista). O litoral tem registado nos últimos anos, dinâmicas económico-demográficas 

suficientes para que, na ausência de investimentos de vulto, seja possível manter algum dinamismo 

durante os próximos anos. É, no entanto, expectável que alguns projetos que se esperam vir a 

desenvolver nas áreas do turismo e do ramo imobiliário (e.g., golfe, casas para habitação, casas para 

turismo), contribuam para uma maior atração/fixação de população e simultaneamente para a criação 

de mais postos de trabalho. Deste modo, é possível que os fenómenos migratórios se possam acentuar 

e contribuir para o acréscimo populacional nestas freguesias. No entanto, esta é uma variável de difícil 

Gráfico IV.1.5 

Projeção Demográfica, Freguesia de Alcantarilha e Pêra 
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Fonte: INE (2011); INE (2014) 
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previsão cujo comportamento está associado a alterações do foro económico, social e político e, por 

isso, atendendo à atual conjuntura de permanente mudança, de elevada instabilidade.  

 

 

 

 

Por outro lado, a freguesia de S. Bartolomeu de Messines poderá apresentar um ligeiro decréscimo 

populacional nos próximos anos. De 2001 a 2011 a taxa de crescimento efetivo foi negativa (-0,7%) em 

virtude do saldo migratório (0,0%) e da taxa de crescimento natural (-7,1%) serem igualmente residuais 

ou negativos. A manter-se esta tendência a freguesia assistirá a um gradual decréscimo da população 

prevendo-se que até 2030 a população decresça -5% o que se traduzirá numa redução de 440 

Gráfico IV.1.7 

Projeção Demográfica, Freguesia de Algoz e Tunes 
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Fonte: INE (2011); INE (2014) 

Gráfico IV.1.6 

Projeção Demográfica, Freguesia de Armação de Pêra 
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habitantes desde o último acto censitário (vd. gráfico IV.1.8). A eventual retração populacional 

representará não tanto o comportamento da sede de freguesia mas da restante área. Com efeito, o 

núcleo urbano de S. Bartolomeu de Messines apresenta algum dinamismo associado à proximidade ao 

nó da A2 e à centralidade no contexto concelhio que tem possibilitado algum dinamismo e mantido ou 

atraindo população para este aglomerado. Aliás, a vila de S. Bartolomeu de Messines apresenta a 

segunda posição concelhia no que se refere ao número de serviços especializados e diferenciados (vd. 

Cap. IV.2.). Deste modo assume-se que o decréscimo populacional seja mais acentuado noutros 

lugares da freguesia. Por esses factores e pelo facto de ser uma freguesia marcada por um elevado 

índice de envelhecimento, a sua evolução caminhará, possivelmente, no sentido da estagnação 

populacional ou do seu decréscimo, i.e., entre o cenário “central” e o “sem migrações”. 

 

 

À semelhança da freguesia de S. Bartolomeu de Messines, S. Marcos da Serra deverá sofrer um 

decréscimo significativo do seu quantitativo populacional (-15%), provavelmente seguindo a tendência 

apresentada pelo “cenário baixo”, indicado no gráfico IV.1.9. É uma freguesia rural que sofre fortemente 

com o efeito da interioridade (área de perda), não se perspectivando alterações significativas. A 

redução da população poderá ficar a dever-se ainda ao elevado envelhecimento desta freguesia, pelo 

que nem só o êxodo demográfico deverá explicar a retração do número de habitantes.  

 
Mesmo que alguns projetos de desenvolvimento se possam instalar nesta freguesia, por si só serão 

insuficientes, nos primeiros anos, para inverter a situação perspetivada. É importante aproveitar o 

potencial e a especificidade do setor mais a norte do concelho, nomeadamente através da promoção 

Gráfico IV.1.8 

Projeção Demográfica, Freguesia de São Bartolomeu de Messines  
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do desenvolvimento da exploração florestal, na aposta e comercialização dos produtos locais de 

qualidade (mel, cortiça, medronho), no desenvolvimento do turismo rural, cinegético e de aventura, no 

aproveitamento da biomassa e na instalação de atividades económicas que privilegiem as 

acessibilidades regionais e nacionais em detrimento da concentração populacional.  

 

 

A freguesia de Silves até o ano 2030 deverá apresentar um comportamento situado entre o cenário de 

central e o alto (vd. gráfico IV.1.10). Apesar de conter a sede de concelho não tem assumido, na 

última década (2001/2011), o dinamismo necessário para atrair um maior número de indivíduos, 

comportamento que se reflete na taxa de crescimento populacional, que não ultrapassou os 2,3%. 

Ainda assim prevê-se um comportamento idêntico para os próximos anos, com uma evolução 

populacional na ordem dos 2%, traduzindo-se num acréscimo de 239 indivíduos até ao ano 2030. 

 

 

Gráfico IV.1.10 

Projeção Demográfica, Freguesia de Silves 
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Fonte: INE (2001); INE (2014) 

Gráfico IV.1.9 

Projeção Demográfica, Freguesia de São Marcos da Serra 
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Para o concelho de Silves é possível que a evolução populacional registe um comportamento próximo 

do cenário central. Se essa condição se verificar ocorrerá um aumento na ordem dos 0,9 % atingindo 

37 453 habitantes em 2030, ou seja um acréscimo de mais 327 indivíduos face ao ano de referência 

dos Censos (2011). Entende-se assim que as perdas demográficas esperadas nas freguesias mais a 

norte sejam compensadas pela dinâmica demográfica positiva das freguesias a sul.  

 

Em termos genéricos, a concretização dos cenários mais optimistas (cenário base e cenário alto) 

pressupõe o aumento da população em idade ativa e do dinamismo que lhe é associado, maior 

exigência e diversificação de equipamentos e infraestruturas, aumento da diversidade na oferta, 

revitalização do tecido urbano, dinamismo do espaço vivido, entre outros.  

 

A concretização do cenário “sem migrações” ou do cenário “baixo” visível nas freguesias mais a norte 

acentuará a redução do número populacional e simultaneamente o aumento da média de idade da 

população com consequências diretas a vários níveis. A nível socioeconómico poderá registar-se 

decréscimo da produtividade e o aumento da pressão sobre a população em idade ativa.  

 

O crescente número de idosos pressupõe mais exigências no campo médico assim como de 

infraestruturas/equipamentos de apoio. A nível territorial poderá ocorrer o aumento da degradação 

do património edificado associado a algum abandono à semelhança do que acontece com grande 

parte dos núcleos mais envelhecidos das cidades (SALGUEIRO, 1999).  

 

Gráfico IV.1.11 

Projeção Demográfica, Concelho de Silves 
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Fonte: INE (2011); INE (2014) 
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Nas restantes freguesias o cenário esperado é de maior dinamismo assente, sobretudo, em 

movimentos migratórios positivos e em projetos de desenvolvimento que possam criar sinergias e 

dinâmicas suficientes para atrair mais população. 

 

Em suma, a análise global ao concelho demonstra que o comportamento demográfico se diferencia 

entre as diversas freguesias do concelho, sobretudo a partir do eixo Silves-Messines. A sul desse eixo 

verifica-se uma maior concentração populacional, a presença de população mais jovem e uma taxa de 

crescimento populacional superior ao Norte do concelho. O peso da interiorização é visível, sobretudo 

em São Marcos da Serra – população envelhecida, atrativos reduzidos – o que poderá condicionar a 

fixação da população, sobretudo dos mais jovens.  

 

 

Deste modo, destacam-se como principais aspetos positivos: 

a. o crescimento populacional e saldo migratório positivos. 

 

Como aspetos menos favoráveis no concelho em termos demográficos é de assinalar: 

a. tendência para o duplo envelhecimento; 

b. crescimento populacional com base no saldo migratório positivo; 

c. ISF abaixo do valor de substituição de gerações; 

d. abandono progressivo do mundo rural 

 

 

 

IV.1.3. AS PROPOSTAS 

 

 

Por forma a atrair maior número de população e combater o envelhecimento populacional (cada vez 

mais evidente, sobretudo no interior do concelho) é possível lançar pistas de ação estratégica a 

ponderar, tais como:  

 

a. incentivar a requalificação e reabilitação dos aglomerados populacionais (nomeadamente dos 

centros históricos) por forma a torná-los mais atrativos; 
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b. taxas e licenças para construção, ocupação da via pública (publicidade), água, etc. mais atrativas, 

por parte do município em áreas “deprimidas”; 

c. promover habitação a custos controlados; 

d. penalização nas taxas para imóveis degradados; 

e. promover políticas de incentivo ao arrendamento jovem em áreas de perda; 

f. promover campanhas de marketing territorial;  

g. estimular a bacia de emprego (criação de melhores condições para a instalação de parques 

industriais, nichos de empresas, etc.);  

h. dotar o concelho de mais e melhores equipamentos (saúde, educação, desportivos, diversão);  

i. desburocratizar serviços (vias verdes de licenciamento, e outros); 

j. aumentar a oferta cultural e desportiva; 

k. promover as acessibilidades. 

l. melhorar espaços de lazer e convívio; 

m. promover uma politica para a cidadania, participação e governância. 
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IV.2. ATIVIDADE ECONÓMICA 
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IV.2.1. OS FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

O Plano Diretor Municipal de Silves (PDM) reúne um conjunto de trabalhos preliminares com o objetivo 

final de traçar grandes metas, estabelecer as linhas orientadoras e opções de ordenamento à escala do 

concelho. É neste contexto que se insere o capítulo referente à atividade económica uma vez que o 

conhecimento rigoroso e atualizado da realidade do território, nomeadamente no que se refere a este, 

como outros setores, é fundamental para o exercício de planeamento que o PDM encerra, sobretudo 

porque: 

 

1. constitui a base económica do concelho; 

2. permite detetar a vocação (territorial), contribuindo para a (re)definição da estratégia de 

desenvolvimento económico, e para um eventual reposicionamento, no que concerne às 

interdependências funcionais no quadro da Região e do País. 

 

Do ponto de vista do enquadramento no Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território 

(PNPOT)1, este assume como compromisso de política pública para a valorização do território e para o 

reforço das abordagens integradas de base territorial o “alargar a base económica territorial com mais 

conhecimento, inovação e capacitação”. Neste contexto, determina como um dos 5 domínios de 

intervenção o «Domínio Económico», que concorre para a inovação, a atratividade e a inserção de 

Portugal nos processos de globalização, aumentando a circularidade da economia. Assim, estabelece 

como medidas de ação para este domínio: o reforço da competitividade da agricultura; a dinamização 

de políticas ativas para o desenvolvimento rural; a afirmação dos ativos estratégicos turísticos 

nacionais; a valorização dos ativos territoriais patrimoniais; a dinamização e revitalização do comércio e 

dos serviços; a promoção da economia do Mar; a qualificação do emprego e o contrariar a 

precariedade no mercado de trabalho; o desenvolvimento de ecossistemas de inovação de base 

territorial; a reindustrialização com base na Revolução 4.0; o reforço da internacionalização e da 

                                                 
1 Lei n.º 99/2019, de 05 de setembro. 
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atração de investimento externo; a organização do território para a economia circular e a promoção da 

competitividade da silvicultura. 

 

Num quadro de inserção num mercado global, nacional e regional, é imperativo esboçar estratégias 

com base no potencial (territorial) endógeno, de forma a estimular e diversificar a estrutura produtiva 

local, procurando tirar partido das sinergias interconcelhias. 

A atividade económica assume, deste modo, uma relevância estratégica no âmbito do PDM de Silves.  

Neste sentido a missão deste capítulo, será a de informar e sustentar opções de ordenamento, 

relacionadas com o setor económico e produtivo, numa abrangência temporal e espacial coincidente 

com a do PDM. 

 

No que concerne à visão, subsiste o intuito de promover sinergias intra e inter-concelhias indutoras de 

uma valorização dos recursos (endógenos) numa ótica de sustentabilidade e de valorização do tecido 

empresarial existente, de forma a potenciar os níveis de desenvolvimento do concelho de Silves. 

 

A metodologia a seguir passa assim por uma abordagem setorial das atividades económicas, no 

sentido de aferir as potencialidades do concelho por forma a concluir-se com um diagnóstico-síntese e 

com algumas propostas (estratégicas) tomadas como oportunas que se afirmem como diretrizes e 

orientações para o desenvolvimento. Será deste modo possível perceber a distribuição as 

potencialidades e os estrangulamentos existentes, bem como as necessidades e propostas, a 

sistematizar numa matriz SWOT relativa às atividades económicas. 

 

 

Do ponto de vista metodológico a elaboração deste relatório baseia-se na análise de dados estatísticos 

disponíveis, em levantamentos efetuados através do trabalho de campo (levantamento urbanístico-

funcional, etc.), inquéritos à população e do envolvimento dos atores locais ligados às atividades 

económicas. Será assim possível amadurecer o conhecimento sobre a realidade local. Em termos de 

enquadramento, a abordagem económica será efetuada sempre da perspetiva e conjuntura global à 

local, procurando correlacionar os fatores internacionais/nacionais (exógenos) que condicionam a 

atividade (económica) regional e local. 
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O relatório estrutura-se, genericamente, em quatro partes, correspondendo a cada um dos setores de 

atividade (setores primário, secundário e terciário) e ainda com uma análise de pormenor à atividade 

turística pelo peso estrutural que tem na base económica regional e local. Isto não obstante a 

necessária e desejável perspetiva de “diversidade funcional” e daí o enfoque nos demais setores 

(primário e secundário) estratégicos para o desenvolvimento do concelho. 

 

 

 

IV.2.2. UM ENQUADRAMENTO MACRO 

 

 

A conjuntura económica global nos anos mais recentes tem sido marcada pela instabilidade dos 

mercados que assolaram o sistema financeiro mundial. O fato da globalização1 ter permitido uma maior 

liberdade de circulação de produtos, serviços e capitais – devido à integração dos mercados – fez com 

que as orientações macro económicas deixassem de ser dirigidas e reguladas pelos governos 

nacionais (STIGLITZ, 2000), não estando sujeitas a uma orientação superior direta. Apesar do 

reconhecimento generalizado da necessidade de existir um conjunto de normas e mecanismos de 

regulação, não tem existido um esforço suficientemente sólido para as efetivar, sendo que o que existe 

hoje é um sistema de governação global sem um governo global (STIGLITZ, 2000). 

 

Esta ausência de regulamentação originou uma recessão global de grande amplitude (vd. fig. IV.2.1), 

sendo que a economia europeia sofreu a maior recessão desde a segunda guerra mundial, 

registando, em comparação com o primeiro trimestre 2008, uma queda da atividade na ordem dos 

4,6% na área da moeda única e de 4,4% nos vinte e sete, também consideradas as taxas mais 

negativas na história, segundo conferiu o Eurostat2. Como é bem visível na figura IV.2.1, praticamente 

todas as economias desenvolvidas foram afetadas, sendo que Portugal, em plena economia de 

mercado, não é exceção. 

 

A instabilidade (económico-social) que marcou recentemente a economia global, provocou uma série 

de impactes em diversos setores, da indústria automóvel, ao turismo, sendo que um dos principais 

                                                 
1 De acordo com STIGLITZ (2000), serve para designar a integração mais estreita das economias do mundo que resultou dos menores 
custos de transportes, dos menores custos das comunicações e da redução das barreiras artificiais erguidas pelos homens. 

2 El País, Publicado em 15 de maio de 2009. 
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drivers da economia global das últimas duas décadas, o imobiliário lato sensu, em torno do qual se 

desenvolveu a crise do subprime e se criaram os denominados produtos tóxicos que contaminaram o 

sistema financeiro, saiu fortemente fragilizado desta crise e dificilmente pode continuar a 

desempenhar o papel de grande motor da economia global (MAGRINHO, 2009)1. 

 

 

Este cenário constitui assim um desafio para as economias mundiais se reinventarem e apostarem na 

procura e criação de novas formas e motores de desenvolvimento (MAGRINHO, 2009). 

 

Há contudo a registar alguns indicadores que apontam no sentido de uma retoma da economia, apesar 

de ainda muito ténue e sempre marcada por situações que não dão garantias de plena estabilidade – 

do Brexit e dividas dos estados, como o caso de Portugal, às ameaças de guerra no mundo. No 

entanto, constata-se no boletim anual da CCDR Algarve de 2014, referente à economia mundial que 

“em 2014 a economia mundial terá crescido 3,4%”, de acordo com o FMI, que reviu em baixa as 

previsões anteriores. Esta evolução caraterizou-se por uma maior heterogeneidade entre as diversas 

regiões e ocorreu num contexto marcado por tensões geopolíticas e pela descida significativa do preço 

do petróleo no segundo semestre do ano. Efetivamente, verificou-se uma aceleração entre as 

economias avançadas, influenciada sobretudo pelo crescimento observado no Reino Unido e nos EUA, 

                                                 
1 http://www.xmp.com.pt/tdsnews/aid=2308.phtml 

Figura IV.2.1 

Estado da recessão global 

 
Fonte: www.economy.com (2009) 

http://www.economy.com/dismal/map/default.asp
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e uma descida do ritmo de crescimento nas economias dos países emergentes e em desenvolvimento. 

O comércio mundial de bens e serviços cresceu 3,1%, em termos homólogos” (CCDR Algarve, 2014). 

 

No quadro da zona euro (UE28), os indicadores apontam também para um crescimento abaixo do 

previsto o que demonstra uma recuperação modesta da economia relativamente aos anos anteriores, 

tendo registado a economia, no conjunto dos 28 países da UE, um crescimento de 1,3% (Ibidem). “Em 

Portugal, segundo estimativa do INE, a taxa de variação real do PIB atingiu 0,9%, invertendo-se a 

tendência de queda dos três anos anteriores” (Ibidem). Refere ainda este estudo que “apesar de 

indicadores macroeconómicos como o PIB e a taxa de desemprego sugerirem uma melhoria da 

situação económica geral, não se pode ainda reconhecer uma tendência consolidada de recuperação. 

Subsistem sinais contraditórios, mesmo a um nível mais micro, sendo disso exemplo a evolução da 

dinâmica empresarial” (Ibidem), concretamente o saldo (negativo) entre o número de constituições de 

novas empresas e o número de dissoluções ou o indicador de atividade económica que para o período 

de julho de 2015 a julho de 2016 regista um decréscimo, de acordo com o INE (vd. gráfico IV.2.1). 

 

 

 

 

O CONCELHO DE SILVES NO QUADRO MACRO 

 

Um dos indicadores de desenvolvimento económico que permitem aferir de forma concreta o nível de 

desenvolvimento de um determinado território é o Índice de Poder de Compra. Este, ao retratar a 

Gráfico IV.2.1 
Indicador de atividade económica (jul 2015 – jul 2016) 

 
Fonte: INE (2016) 
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capacidade de uma determinada população para adquirir bens ou serviços, permite relativizar a 

situação económica do concelho no quadro nacional e regional (vd. gráfico IV.2.2). Da sua leitura é 

possível perceber o efeito que a crise económica recente teve no poder de compra da população.  

 

Assim, num quadro em que o índice concelhio apresenta sempre valores inferiores aos da região, 

destaca-se o ano de 2011, como aquele em que tanto a economia regional como a economia concelhia 

perderam expressão. É também neste ano que a região passa a registar valores inferiores ao valor 

nacional, fruto da conjuntura económica recessiva vivida. 

 

 

 

Numa análise regional deste indicador pode-se constatar que o concelho de Silves se situa (em 2011) 

nos últimos 5, com um poder de compra de 73,84, quando o valor mais significativo (133,07) é 

registado no concelho de Faro. Este, juntamente com Portimão, Albufeira e Loulé chegam mesmo a 

registar valores superiores à média da região (vd. gráfico IV.2.3). 

 

Gráfico IV.2.2 
Poder de compra, per capita (2004-2013) 

 
Fonte: INE (2016) 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 39 

 

 

Se atentarmos sobre o volume de negócios das empresas verifica-se, de acordo com os dados 

disponíveis (2010 a 2014), que o volume de negócios regional apresentou uma taxa de variação de -

15,9%, valor expressivo da situação de crise económica que incidiu sobre as empresas e os cidadãos 

no período em análise (vd. gráfico IV.2.4). 

 

 

 

Neste cenário destacam-se os concelhos de Castro Marim, Portimão, S. B. de Alportel, Faro, Aljezur e 

Loulé, entre os que registaram maior perda no volume de negócios neste período. Silves, não obstante 

o valor negativo registado, apresenta o 3.º melhor resultado na região o que poderá, eventualmente, 

indiciar algum grau de sustentabilidade das empresas locais e a sua resiliência a situações de crise. 

 

Gráfico IV.2.4 
Volume de negócios (€) (2010-2014) 

 
Fonte: INE (2016) 

Gráfico IV.2.3 
Poder de compra, per capita (2011) 

 
Fonte: INE (2016) 
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No que concerne à dimensão global do parque empresarial (vd. quadro IV.2.1), o concelho de Silves 

apresenta um valor acima da média regional em termos do n.º de empresas, sendo o concelho de 

Loulé que lidera o ranking, com cerca de 11.514 unidades empresariais, aparecendo Alcoutim no último 

lugar com um total de 273 empresas, o que perfaz um valor médio ligeiramente superior a 4000 

empresas por concelho. 

 

 

 

No entanto, nas outras variáveis (n.º de sociedades, pessoal ao serviço e volume de vendas) o 

concelho aparece ligeiramente abaixo da média, essencialmente por força dos três pólos empresariais 

principais do Algarve (Loulé, Faro e Portimão) representarem cerca de metade do emprego (nas 

sociedades da região) e 56% do volume das vendas regionais (NERA, 2008). 

 

Verifica-se também, quando analisados alguns indicadores empresariais (vd. quadro IV.2.2), da fraca 

propensão regional para as atividades TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) em termos 

proporção de emprego, quando comparada com a média nacional (em termos nacionais temos cerca 

de 3,3% da proporção de emprego em atividades TIC, enquanto no Algarve os valores andam na 

ordem dos 1,1%) (NERA, 2008). Esta situação evidencia alguma carência regional e concelhia dentro 

do segmento das novas tecnologias o que constitui um ponto fraco na estrutura económica algarvia 

ainda que possa ser entendido como uma oportunidade para a região e concelhos no sentido de se 

criarem atrativos ao investimento regional neste segmento estratégico. Silves aparece na média 

regional para o setor das TIC, em termos de proporção de emprego, com valores na ordem dos 0,6%.  

 

Quadro IV.2.1 

Dimensão do parque empresarial 

Unidade 

Territorial 

Nº de 

empresas1 
Nº de sociedades1 

Pessoal ao serviço 

nas sociedades2 

Volume de vendas 

nas sociedades2  
Algarve 64.456 18.697 97.731 6.803.076 

Silves 4.894 1.098 5.193 387.493 

 Fonte: NERA (2008) Notas: 1. Dados referentes a 2005; 2. Dados referentes a 2004. 
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Ainda no seguimento de alguns indicadores empresariais, de referir que no que concerne às taxas de 

constituição e dissolução de sociedades, para o ano de 2005, o Algarve apresentou valores acima da 

média nacional em termos de constituição de sociedades e uma taxa inferior relativa à dissolução de 

sociedades. Esta situação positiva é igualmente replicada para a quase totalidade dos concelhos 

algarvios, com exceção dos casos de Alcoutim, Castro Marim e Monchique (o que acaba por evidenciar 

e materializar as assimetrias territoriais regionais existentes. No caso de Silves (vd. quadro IV.2.2) a 

taxa de constituição de sociedades (6,6%) quase que duplica em relação à taxa de dissolução (3,5%), 

para o ano de 2005, e assim apresenta um valor relativo ligeiramente acima da média regional 

(constituição de sociedades), e uma taxa de dissolução inferior à média algarvia. 

 

Em termos de projeção, no contexto regional, é de destacar que as 100 maiores empresas do Algarve 

no ano de 2009 totalizaram 2.713 milhões de euros de ativo e 424 milhões de euros de Valor 

Acrescentado Bruto (VAB). Segundo a edição do jornal do Algarve1, o concelho de Silves apresentava 

um peso de aproximadamente de 30 milhões (Euros), ocupando o 8º lugar na lista dos concelhos 

Algarvios, liderada por Faro (vd. gráfico IV.2.5). 

 

Para além da capital do distrito apenas Loulé, Portimão, Albufeira e Lagos ultrapassam a barreira dos 

100 milhões de euros, no que concerne ao peso desses mesmos territórios nas maiores 100 

empresas regionais. Silves em 2009, tinha apenas 4 empresas no ranking geral em termos de volume 

de negócios registado, estando duas ligadas ao setor da construção e imobiliária, e as outras duas ao 

setor do comércio e indústria e à produção e distribuição agrícola. Numa análise mais pormenorizada 

e restrita, foi efetuado um relatório pela consultora financeira IF-4, que consta na mesma publicação, e 

que procurou definir o conceito de empresas de excelência através da elaboração de um ranking com 

                                                 
1 Suplemento integrante da edição n.º 87 de 05 de agosto de 2010 do semanário “O Algarve”. 

Quadro IV.2.2 

Indicadores das empresas (2005) 

Unidade Territorial 

Proporção de 

emprego total em 

atividades TIC 

Taxa de 

constituição de 

sociedades 

Taxa de dissolução 

de sociedades 

Algarve 1,1 6,5 4,0 

Silves 0,6 6,6 3,5 

Fonte: NERA (2008) 
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10 empresas, reportando o ano de 2009. Através de um conjunto de critérios (geração de empregos, 

total dos ativos, produtividade real, rentabilidade de capital próprio entre outros), foram designadas as 

10 melhores empresas, sendo que o concelho de Silves voltou a estar representado com 1 das 

empresas, que já constava na lista das 100 maiores em termos de volume de negócios. 

 

 

 

Apesar de, ao nível empresarial, Silves não possuir uma dinâmica equiparável aos concelhos mais 

desenvolvidos do Algarve, não deixa de ser importante que este território apresente algumas 

empresas competitivas em setores diferenciados, o que pode indiciar a presença de recursos 

económicos (endógenos) com potencial e passíveis de serem rentabilizados economicamente através 

da criação de sinergias. No entanto, globalmente, no que confere aos setores de atividade em geral, a 

realidade económica do concelho de Silves não difere muito do panorama regional, existindo uma 

predominância acentuada dos serviços (vd. gráfico IV.2.6), o que se confirma em todas as freguesias 

do concelho, como se pode verificar da leitura do gráfico IV.2.7. 

Gráfico IV.2.5 

O peso de cada concelho nas 100 maiores empresas do Algarve 

 
Fonte: Semanário “O Algarve” (2010) 
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Com efeito, como se pode observar no gráfico IV.2.7, à exceção de S. Marcos da Serra, todas as 

outras freguesias registam uma percentagem superior a 70% de população empregada no setor 

terciário, sendo também esta a freguesia onde mais se destaca o setor primário, com atividades como 

a agricultura, produção animal, caça e silvicultura. 

 

No que respeita ao setor secundário, e considerando a indústria, a construção, energia e água, é na 

freguesia de Armação de Pêra que se registam os valores mais elevados, com uma significativa 

predominância da construção (vd. gráfico IV.2.7). 

 

Salienta-se assim a predominância do terciário, sobretudo no comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico bem como do 

alojamento e restauração (restaurantes e similares), dominando a generalidade das freguesias. 

Gráfico IV.2.7 

Setores de atividade por freguesia 

 
 Fonte: (INE, 2011, adaptado) 

Gráfico IV.2.6 

População ativa por setor de atividade 

 
Fonte: (INE, 2011, adaptado) 
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Referência ainda para a administração pública, defesa e segurança social obrigatória, que registam um 

peso significativo, particularmente na freguesia de Silves, facto esse que se fica a dever ao predomínio 

de serviços públicos na sede de concelho (vd. gráfico IV.2.6). 

 

 

 

IV.2.3. SETOR PRIMÁRIO 

 

 

O setor primário tem vindo a perder preponderância e influência nas economias ocidentais nas últimas 

décadas para outros setores de atividade, nomeadamente para o segmento dos serviços, sobretudo 

nos países considerados mais desenvolvidos. Esta é a conclusão imediata a retirar da análise da fig. 

IV.2.2, verificando-se efetivamente que nos países mais desenvolvidos o setor agrícola tem vindo a 

diminuir o peso da população ativa, sem contudo tal significar índices de produtividade menos 

elevados, uma vez que a inovação tecnológica aliada a uma conjuntura económica global diferente 

proporcionou uma “migração” de população para outros setores de atividade (sobretudo serviços). 

 

 

Figura IV.2.2 

População ativa no setor primário a nível global 
 

 
   
Fonte: http://escuelarural4.blogspot.com/2010/08/sectores-economicos.html 
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IV.2.3.1. A AGRICULTURA NA ECONOMIA NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

 

A importância da agricultura (quer em população ativa, quer em peso económico do setor) na economia 

portuguesa tem diminuído ao longo dos anos, tal como se verifica em muitos dos países 

industrializados, mas continua a ser grande (sobretudo no que concerne à percentagem da população 

afeta à atividade) em comparação com os valores médios registados na UE. 

 

A percentagem do setor no PIB nacional desceu tem vindo a diminuir nos últimos anos, registando em 

2004 cerca de 3% e em 2014 cerca de 2,3%. O valor acrescentado da agricultura é muito mais variável 

do que o valor acrescentado bruto global, de resto, a produção total da agricultura portuguesa é das 

mais irregulares de toda a UE. 

 

Em Portugal a produção vegetal tem sido mais irregular do que a produção animal, em consequência 

do fato de as culturas mais importantes, nomeadamente a produção de vinho, estarem muito 

dependentes das condições climatéricas. Para além deste fator, não devem ser minimizados outros 

como são o envelhecimento da população que trabalha no setor ou a falta de inovação tecnológica 

quando comparada com outros países mais competitivos, entre outras causas. 

 

Os dados disponíveis do recenseamento agrícola de 2009 indiciam que Portugal poderá enfrentar, a 

curto prazo, um problema estrutural grave, uma vez que cerca de 48% dos agricultores/produtores têm 

mais de 65 anos, quando a média europeia para este segmento etário situa-se na ordem dos 27% 

(e.g., em Espanha, os agricultores mais idosos são menos de um terço do total e em França não 

ultrapassam os 13%). Trata-se assim de um problema premente uma vez que a substituição da 

geração mais velha por uma outra mais jovem poderia ser um canal indutor para uma utilização de 

novas práticas de cultivo, orientadas e adequadas à dinâmica dos mercados (atuais), permitindo assim 

a introdução de tecnologias capazes de permitir um aumento da produtividade. O problema do 

envelhecimento dos produtores agrícolas faz-se sentir, segundo o INE, em explorações de menor 

dimensão no Alentejo e Algarve. 
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As questões relacionadas com a dimensão média das explorações nacionais constituem igualmente um 

entrave à produtividade do setor, quando comparadas com o que acontece nos restantes países 

europeus. Segundo o INE, cada exploração portuguesa tem, em média 12 ha (vd. quadro IV.2.3), o que 

representa um avanço de 27% face ao resultado do recenseamento agrícola de 1999. 

 

 

 

Não obstante o avanço registado, o indicador fica abaixo da média da UE 25 e a dimensão média das 

explorações em Portugal é metade da dimensão (média) registada em Espanha, e muito abaixo de 

países como o Reino Unido, França e Alemanha (vd. quadro IV.2.3). Verifica-se ainda que a dimensão 

média da propriedade na Grécia é de 5 ha e que em Itália, apesar do potencial agrícola, regista-se uma 

dimensão média de 8 ha (vd. quadro IV.2. 3). Em princípio o aumento da área de exploração permite 

potenciar economias de escala. 

 

Em termos nacionais, no que concerne à distribuição da superfície agrícola útil (SAU), o Alentejo detém 

quase 60% dos totais nacionais da SAU, o que corresponde a cerca de 2,2 milhões de ha. Não 

obstante, a mesma região representa apenas 14% do total das explorações nacionais, o que significa a 

existência de grandes áreas de produção onde as unidades atingem uma média de 51 ha. Em 

contraste no norte, onde se concentram cerca de 36% das explorações totais, a dimensão média das 

unidades exploradas ronda os 6 ha, ou seja, é um exemplo claro de minifúndio. 

 

Com uma predominância das explorações de pequena dimensão, a capacidade e sobrevivência das 

mesmas só se mantém porque o esforço do trabalho é essencialmente constituído pela mão-de-obra 

Quadro IV.2.3 

Superfície agrícola útil (SAU) média por exploração 

PAÍSES 
Dimensão média das 

explorações (hectares) 

UE 25 17 

Portugal 12 

Espanha 24 

França 52 

Reino Unido 54 

Alemanha 46 

Itália 8 

Grécia 5 
Fonte: INE (2009) 
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familiar. Isto significa basicamente que não existe um acrescento de custos salariais. Quase 80% do 

trabalho nos campos portugueses é assegurado pelos proprietários das explorações e pelos seus 

familiares diretos (cerca de 793 mil pessoas). O número de trabalhadores do setor primário não 

ultrapassa os 50 mil em Portugal, com particular incidência no Alentejo, onde predominam as 

explorações de maior dimensão. 

 

No Algarve a diferença entre o PIB per capita em PPC e os níveis médios da UE está a aumentar. Aqui 

a percentagem da mão-de-obra agrícola tem-se mantido a níveis constantes, mas a importância da 

produção agrícola regional aumentou ligeiramente desde os meados da década de 1990. A agricultura 

regional baseia-se principalmente na produção de frutos, nomeadamente de citrinos, que representa a 

maior parte da produção nacional de citrinos, com mais de 60% (DGA, 2003). Também a produção de 

frutos tropicais no Algarve apresenta valores importantes, equivalendo a quase 1/4 da produção 

nacional. Já no que concerne aos setores da produção animal, a produção de leite e de bovinos é 

importante a nível regional, mas tem um peso reduzido no panorama agrícola nacional. 

 

Segundo o estudo de Caraterização da Estrutura Económica da Região (NERA, 2008), promovido pela 

Associação Empresarial do Algarve (NERA), registam-se desvantagens competitivas nalguns setores, 

entre eles o da agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca. O mesmo estudo aponta para o 

fato de esses mesmos setores nunca terem representado uma aposta em termos de especialização 

produtiva regional. 

 

O Algarve, com cerca de 499.680ha de superfície territorial, dispõe de 165.189 ha destinados a 

explorações agrícolas, segundo o Recenseamento Geral de Agricultura (RGA, 2009) (vd. quadro 

IV.2.4). Por sua vez, um pouco mais de metade desta área corresponde a SAU (vd. quadro IV.2.4). 

 

O concelho de Silves tem cerca de 22.377ha do seu território ocupado pelo setor agrícola (vd. quadro 

IV.2.4), o que na realidade, se traduz em cerca de 33% do território do concelho (68.006ha). Em termos 

práticos só 54% da área mencionada (cerca de 12.144ha) correspondia à SAU, o que grosso modo 

equivale a 18% da área total do concelho. 
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Embora o concelho de Silves seja ainda uma referência importante no panorama regional do setor 

agrícola, é possível observar no gráfico IV.2.8 o declínio da SAU nas últimas duas décadas, tendo o 

concelho registado uma redução de cerca de 33% de superfície agrícola utilizada entre 1989 e 2009.  

 

 

Esta redução traduziu-se na perda de cerca de 6.000 ha de superfície agrícola em duas décadas, o 

que é elucidativo da perda de importância deste setor e da mudança de paradigma económico. A área 

Quadro IV.2.4 

Indicadores da atividade agrícola do Algarve e do concelho de Silves 

Indicadores Unid. 
Unidade Territorial 

Algarve Silves 

Explorações nº 12.383 1.766 

Superfície das explorações 

agrícolas (total) 
ha 165.189 22.377 

Superfície Agrícola Utilizada 
ha 88.297 12.144 

% 53,5 54,3 

Matas e Florestas Sem 

Culturas Sob-Coberto 

ha 46.605 7.195 

% 28,2 32,2 

Superfície Agrícola Não 

Utilizada 

ha 28.096 2.756 

% 17,0 12,3 

Outras Superfícies 
ha 2.191 282 

% 1,3 1,3 

Fonte: INE (2009) 

Gráfico IV.2.8 

Evolução da superfície agrícola utilizável (SAU) 

 

Fonte: INE (1989-2009) 
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remanescente das explorações agrícolas reparte-se por 7.195 ha de matos e floresta (de onde provém 

a produção silvícola), 2.756ha de superfície agrícola não utilizada e 282ha de outras superfícies. 

 

No que concerne ao peso efetivo e estrutural do setor em termos de emprego, as atividades ligadas 

ao setor primário representam cerca de 5,6% da atividade local (vd. gráfico IV.2.6), sendo que 

apesar de registarem uma baixa expressão, apresentam algum peso no norte e barrocal do concelho 

(atividades ligadas à agricultura, pecuária e silvicultura) onde a ocupação humana é menos intensa. A 

freguesia de S. Marcos da Serra é a que regista um maior peso deste setor (cerca de 15%), com 

atividades como a agricultura, produção animal, caça e silvicultura, seguindo-se as freguesias de S. B. 

de Messines, Silves, Algoz e Tunes, Alcantarilha e Pêra e por fim Armação de Pêra. 

 

Do ponto de vista do uso agrícola, na freguesia de Alcantarilha-Pêra predomina a atividade associada 

aos frutos secos, sendo que nas freguesias de Algoz-Tunes e Silves predomina a produção de citrinos. 

 

Em Armação de Pêra a atividade da pesca não é muito relevante, sendo maioritariamente de cariz 

tradicional, embora a freguesia se localize no litoral e tenha uma comunidade piscatória. 

 

Em termos globais, o concelho apresenta um tecido empresarial com uma dimensão de 338 empresas 

ligadas à agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados. No que concerne à 

silvicultura e exploração florestal existem apenas 4 empresas que laboram neste segmento. São 

também 4 as empresas ligadas ao setor da pesca e da aquicultura, o que confirma a pouca 

vocação/expressão do setor no concelho, onde predomina uma atividade de pequena dimensão. 

 

 

IV.2.3.2. USO DO SOLO E POTENCIAL AGRÍCOLA 

 

Em termos geográficos são bem patentes as assimetrias territoriais existentes no concelho, facto que 

influencia a distribuição das culturas existentes. No setor mais a norte predomina o uso florestal e a 

agricultura existente nesta área é maioritariamente de subsistência (vd. Cap. V.1.). No setor sul do 

concelho, para além do uso urbano, concentra-se o grosso das explorações agrícolas de maior 

dimensão, sobretudo na unidade de paisagem do barrocal (vd. Cap. V.1.). 
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Em termos de uso do solo, e maioritariamente no sul, o concelho dispõe de um conjunto interessante 

de recursos, no que concerne à prática da atividade agrícola. Existe um predomínio do pomar de 

citrinos, que corresponde a mais de 6.000ha, o que representa na prática cerca de 9,1% da área total 

do concelho, (apesar de não se poder contabilizar esta área na sua totalidade em termos de 

produtividade efetiva) indiciando a vocação para este tipo de cultura no concelho.  

 

Cruzando a informação decorrente da análise do uso do solo, com um levantamento efetuado pela 

CMS sobre alguns dos mais relevantes produtores de citrinos no concelho (em termos produtivos, 

dimensão de propriedade, etc.), verifica-se um predomínio dos citrinos no barrocal, fundamentalmente 

nas freguesias de Silves e de Algoz e Tunes, onde se concentram 32 dos 43 produtores, 

respetivamente (vd. gráfico IV.2.9). Os restantes 11 produtores de citrinos distribuem-se pelas 

freguesias de S. B. de Messines (7) e Alcantarilha e Pêra (4) (vd. gráfico IV.2.9). 

 

 

 

É de salientar a existência (relevante) da agricultura de sequeiro que representa cerca de 7% da área 

do concelho, com alguma importância estratégica no contexto económico e agrícola (existe uma 

unidade empresarial no concelho que exporta a grainha da alfarroba). Com uma menor expressão mas 

igualmente com potencial de crescimento fruto de investimentos recentes e do aparecimento de um 

conjunto de produtores com uma dinâmica interessante, aparece a vinha, que representa quase 1% 

da área total existente do território Silves (vd. Cap. V.1).  

Em termos de produção silvícola, esta concentra-se na sua generalidade na parte norte do concelho, 

destacando-se as culturas de sobreiro (22,5%), pinheiro (6,5%) e eucalipto (5,1%), cujo valor 

Gráfico IV.2.9 

Produtores de citrinos no concelho de Silves, por freguesia 

 
Fonte: http://empresas.einforma.pt (adaptado) (2013) 
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económico pode ser mais ou menos potenciado, em função do aproveitamento e exploração que se 

poderá fazer desses mesmos recursos. 

 

 

IV.2.3.3. OBRAS DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA 

 

O potencial agrícola do concelho de Silves foi objeto de melhoramentos significativos decorrentes das 

obras de aproveitamento hidroagrícola efetuadas, cujas áreas foram globalmente objeto de importantes 

investimentos com vista à melhoria das condições de produção, nomeadamente através da introdução 

da rega, ações de conservação do solo, construção de infraestruturas de rega e drenagem, acessos 

(caminhos rurais) e eletrificação rural, entre outros. 

 

O Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP) integra entre muitos elementos 

infraestruturais importantes, o canal de Rega e a barragem do Arade (vd. Cap. V.4.) num total de 

2300 ha (correspondendo 1155 ha ao bloco de Silves) que irriga importantes áreas agrícolas nos 

concelhos de Silves, Portimão e Lagoa sendo que a responsabilidade pela gestão/manutenção dessa 

infraestrutura cabe à Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão. 

 

De acordo com a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 1(DGADR), as reabilitações 

operadas, no âmbito do Programa “Reabilitação e Modernização dos Perímetros de Rega” são 

importantes para o AH uma vez que vieram permitir aumentar a eficiência da rega através de melhorias 

significativas da rede (permitindo também diminuir o consumo do recurso - água). 

 

As melhorias verificadas representam vantagens competitivas para os produtores agrícolas que 

beneficiam da modernização destas infraestruturas, uma vez que e segundo a DGADR, o território 

abrangido representa um conjunto de áreas de produção mais intensiva e consequentemente mais 

competitiva, beneficiadas por projetos de regadio que interessa preservar como espaços agrícolas 

estratégicos na perspetiva setorial. 

 

 

 

                                                 
1 Oficio nº 16/DSRRN/DPRS/2011, emitido no âmbito do acompanhamento da revisão do PDM. 
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IV.2.3.4. EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

 

No que concerne à quantidade de explorações agrícolas, e reportando aos dados do recenseamento 

agrícola de 1999, onde estavam contabilizadas 3075 unidades de exploração, é possível verificar que 

uma década depois a quantidade de explorações diminuiu de uma forma muito acentuada, passando 

para as 1.766 unidades (vd. quadro IV.2.5). Apesar desta diminuição acentuada, o concelho continua a 

ser o 2.º do Algarve no que respeita ao número de explorações agrícolas (liderado por Loulé), sendo 

que estes valores acabam por traduzir a tendência negativa do panorama regional agrícola. 

 

Outro indicador importante e revelador da dinâmica económica (decrescente) do setor está relacionado 

com o número de máquinas agrícolas registadas, que pode per se evidenciar alguma “mecanização” 

dos meios de produção e eventualmente traduzir-se numa melhor rentabilização dos recursos 

agrícolas. O quadro IV.2.5 demonstra que houve uma quebra de 294 unidades entre 1999 e 2009, que 

representa uma perda de 16% e que em termos reais, face à diminuição do número de explorações, 

revela uma descida pouco significativa. 

 

 

 

Atendendo ao facto de existirem 1.766 unidades de exploração agrícola, segundo o último 

recenseamento agrícola, e 1.500 unidades referentes a máquinas agrícolas, em termos genéricos e 

puramente estatísticos, quase existe uma relação direta entre as duas variáveis, o que também se deve 

muito a uma modernização dos meios de produção e ao facto de atualmente, qualquer exploração 

agrícola (produtiva) dispor de dispositivos mecânicos de suporte à atividade agrícola. 

 

Ainda relativamente às explorações agrícolas do concelho, e no que concerne ao número de 

trabalhadores (não familiares) permanentes nessas mesmas unidades de produção, o INE (2009) 

Quadro IV.2.5 

Explorações agrícolas e máquinas agrícolas 

Ano 
Explorações 

Agrícolas (n.º) 
Máquinas 

agrícolas (n.º) 

1999 3.075 1.794 

2009 1.766 1.500 

Taxa de Variação -43% -16% 
Fonte: INE (1999-2009) 
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fez referência a cerca de 383 trabalhadores permanentes, constituindo-se como o primeiro concelho do 

Algarve nesta variável, sendo estes maioritariamente do sexo masculino (74%). 

 

Apesar do número elevado de explorações existentes, quando comparado com outros concelhos da 

região, existem muitas explorações fragmentadas constituídas maioritariamente por parcelas de 

pequena dimensão que constituem um entrave à modernização da atividade agrícola na medida que 

dada a sua dimensão e dispersão traduzem um aumento dos custos de produção. Deste modo, o 

redimensionamento das explorações, ou seja, o emparcelamento agrícola poderá traduzir-se numa 

mais-valia para o setor uma vez que poderá proporcionar um rejuvenescimento e modernização de 

pomares, a mecanização racional de uma maior número de explorações, a adoção de novas 

tecnologias, ganhar escala e dimensão, entre outros benefícios, visando assim a um aumento da 

produtividade e rendimento. 

 

No concelho de Silves, os Perímetros de Emparcelamento Rural (PER) existentes são, segundo a 

DGADR, Alcantarilha, Alcantarilha 2, Vale da Vila, Vale da Vila de Cima e Várzea de Benaciate. Dos 

PER referidos, só o da Várzea de Benaciate (com uma área de exploração de 365 ha), situado na 

freguesia de S.B. de Messines, foi dado como concluído, encontrando-se em curso a titulação dos lotes 

segundo dados disponibilizados pela DGADR. Neste PER a ocupação cultural que prevalece, são os 

citrinos, hortícolas e pomares, o que reforça a importância estratégica do citrino enquanto produto de 

referência no concelho e região1. 

 

No que concerne aos outros PER, foram todos interrompidos, com exceção do emparcelamento de 

Vale da Vila, que ainda não se encontra concluído. Seria interessante viabilizar todas estas áreas, uma 

vez que em termos de dimensão e caso todos os PER estivessem concluídos, isso representaria uma 

área bruta total dedicada à atividade agrícola de mais de 4.500ha, o que permitiria ganhar escala em 

termos produtivos, podendo resultar num incentivo à capacidade de atrair mais investimento para o 

setor (agrícola) no concelho. 

 

Em termos de explorações agrícolas com terras aráveis, reportando a dados de 2009, Silves 

contabilizava cerca de 400, sendo apenas ultrapassado na região pelos concelhos de Alcoutim, Loulé e 

Tavira. Já no que se refere à produção de origem animal, em termos gerais o concelho apresenta 

                                                 
1 Note-se a este respeito o recente lançamento da marca “Silves, capital da laranja”. 
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igualmente resultados significativos à escala regional, nomeadamente nos efetivos identificados no 

recente RGA (vd. quadro IV.2.6). 

 

 

 

 

IV.2.3.5. ATIVIDADE DE PESCA 

 

No que concerne à atividade relacionada direta e/ou indiretamente com a pesca existem cerca de 4 

empresas que laboram no setor, e que estão ligadas ao setor do comércio e da distribuição, sendo que 

parte do comércio deste tipo de produtos faz-se muitas vezes informalmente ou então obedece a uma 

estrutura familiar e tradicional, como é o exemplo das praças e dos mercados tradicionais. Em termos 

de pescadores, a comunidade cifra-se em menos de 50 indivíduos, que exercem a atividade 

piscatória, estando todos sediados em Armação de Pêra, praticando na sua maioria uma pesca de 

cariz “tradicional”. Atualmente, a única lota que existia no concelho, mais concretamente na vila de 

Armação de Pêra, encontra-se encerrada. 

 

 

IV.2.3.6. PRODUTOS DE QUALIDADE E EMPREGOS NO SETOR AGRÍCOLA 

 

Em termos de produtos de referência que podem e devem ser considerados estratégicos, face às 

caraterísticas e recursos existentes no concelho, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 

e das Pescas faz, no seu enquadramento estratégico a promoção de produtos agroalimentares de 

qualidade e respetiva integração em sistemas de certificação, bem como a sua comercialização. Dentro 

dos produtos estratégicos existentes e que se encontram certificados, torna-se importante criar 

Quadro IV.2.6 

Efetivos animais 

Efetivos animais N.º Posição na região 

Suínos 4.990 2.º 

Ovinos 8.864 8.º 

Caprinos 2.126 3.º 

Aves 9.968 3.º 

Coelhos 419 3.º 
Fonte: INE (2009) 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 55 

mecanismos de proteção e de promoção, de forma a criar as condições necessárias à sua 

sustentabilidade e competitividade, dos quais se destacam os citrinos1, o mel2 e o vinho3. 

 

A aposta neste tipo de produtos certificados torna-se essencial para o fortalecimento económico do 

setor, podendo abrir portas a uma certificação futura de outros produtos com potencial (e.g., medronho) 

e eventualmente, criar marcas com a denominação do concelho. 

 

No espectro da atividade económica agrícola e da capacidade desta para gerar emprego, seria 

benéfico para o concelho, atrair investimentos passíveis de gerar emprego diferenciados pela 

qualidade, exclusividade e diversidade, sendo interessante recriar e projetar algumas orientações 

estratégicas preconizadas pelo economista e académico Jack Soifer, que se adaptam à conjuntura 

económica, social, geográfica e cultural da região (Algarve), e que poderiam eventualmente ser 

desenvolvidas e promovidas no concelho (vd. quadro IV.2.7). 

 

 

 

A tipologia dos segmentos/nichos de negócio que estão representados no quadro IV.2.7 poderiam 

enquadrar-se no concelho numa lógica de adaptabilidade aos recursos (naturais) endógenos já 

existentes (produção de citrinos, mel, medronho, vinhos, etc.) e de forma a captar novos produtos 

(aquacultura, produção de flores, etc.). É imprescindível que o concelho consiga capitalizar 

                                                 
1 Citrinos do Algarve: Indicação Geográfica Protegida pelo Despacho nº 63/94, de 21 de Janeiro. 
2 Mel da Serra de Monchique: A área geográfica delimitada de produção consta do Despacho nº 26/94, de 17-01, o qual também 
reconheceu a Denominação de Origem. A APILGARBE - Associação dos Apicultores do Barlavento Algarvio foi reconhecida como 
Organismo Privado de Controlo e Certificação pelo Aviso do DR nº 29, de 04-02-94. A Denominação de Origem foi registada e protegida 
pelo Regulamento (CE) nº 1107/96, de 12-06. 
3 Vinho Regional do Algarve: P364/2001, de 9 de abril e Reg. (CE) 479/2008 de 29 de abril, alterado pelo Reg. (CE) 1246/2008, Reg. (CE) 
72/2009 de 19 de janeiro e 491/2009 de 25 de maio); DOC Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira (DL 299/90, de 24 de setembro, alterado pelo 
DL 318/2003, de 20 de dezembro e Reg. (CE) 479/2008 de 29 de abril, alterado pelo Reg. (CE) 1246/2008, Reg. (CE) 72/2009 de 19 de 
janeiro e 491/2009 de 25 de maio); P 72/2014, de 17 de março, alterada pela P 347/2015, de 12 de outubro. 

Quadro IV.2.7 

Empregos possíveis de criar em 24 meses - Setor Primário 

Postos Investimento Setor / Nicho 

13 000 Mínimo Agrotech, agro-biológica, frutos 

8 000 Mínimo/médio Flores, mudas, sementes, plantas ornamentais 

2 000 Mínimo Sumos, queijos, vinho, medronho/licor, artesanais 

3 500 Mínimo Pescado e marisco, aquacultura 
 

Fonte: Adaptado de Jack Soifer (2009) 
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investimentos na área do setor primário, de forma a diversificar a base económica do concelho, 

tornando o território – Silves – mais competitivo e capaz de gerar emprego. 

 

Este conjunto de empregos possíveis, devem ser encarados como uma oportunidade para que o 

concelho possa diversificar, ampliar e qualificar a sua base económica, através de um setor para o 

qual existem recursos físicos – território disponível – no sentido de não só tornar o concelho ainda mais 

competitivo no setor agrícola à escala da região, mas ao mesmo tempo, incentivar a que se invista num 

setor deficitário a nível nacional e regional. 

 

 

IV.2.3.7. ANÁLISE SWOT AO SETOR PRIMÁRIO 

 

Da análise efetuada é agora possível sistematizar os principais pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades que se colocam à atividade primária no concelho de Silves (vd. quadro IV.2.8) e que a 

seguir informam as opções e orientações para o ordenamento do território e desenvolvimento. 

 

 

Quadro IV.2.8 

Análise SWOT ao setor primário 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Conjunto de produtores com dimensão, entre os 

quais figurava uma empresa do ramo agrícola na 

lista das 100 maiores empresas, segundo volume de 

negócios, no Algarve no ano de 2009; 

2. Produtores de citrinos com dimensão, numa região 

em que este recurso agrícola é o que mais se 

destaca; 

3. Setor vitivinícola em franco crescimento; 

4. Setor barrocal com potencial agrícola em 

determinadas áreas do concelho (vd. Cap. III.5.). 

1. Diminuição significativa da SAU e do número de 

explorações; 

2. Poucas ou quase nenhumas sinergias entre 

produtores agrícolas;  

3. Ausência de aproveitamento de vantagens 

competitivas por parte das empresas que partilham 

áreas/espaços industriais comuns; 

4. Reduzida dimensão de muitas propriedades 

agrícolas (exemplo dos citrinos); 

5. Pouco aproveitamento do recurso “serra” e do 

potencial agro-florestal. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Necessidade (económica) de um retorno à 

atividade agrícola; 

1. Competitividade de outros concelhos em gerar 

uma maior atratividade para investimentos no setor 
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2. Aproveitamento dos solos com aptidão agrícola e 

que se encontram disponíveis; 

3. Criação de um Cluster agrícola, nas áreas e deste 

modo baixar os custos; 

4. Certificação de alguns produtos (endógenos) 

agrícolas com potencial – “laranja de Silves”; 

5. Recursos naturais e outros existentes (e.g., 

medronho, mel, etc.); 

6. Emparcelamento agrícola. 

primário; 

2. Aproveitamento de bons solos para fins não 

agrícolas;  

3. Conjuntura económica (global) pouco favorável 

para atrair/captar investimento; 

4. Aumento do deficit de produção agrícola a nível 

regional e nacional, o que pode provocar um maior 

desequilíbrio na balança comercial. 

 

 

IV.2.3.8. ORIENTAÇÕES PARA ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

O concelho continua a ter um peso importante na estrutura económica agrária da região, ainda que 

tenha vindo a perder preponderância num conjunto de indicadores que são representativos do setor (tal 

como os outros concelhos), tais como a diminuição acentuada da Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU), que em duas décadas perdeu cerca de 6.000ha.  

 

Existiram igualmente quebras no número de explorações, subsistindo um conjunto de problemas que 

vão desde a própria estrutura fundiária1 à ausência de um cooperativismo das empresas e produtores 

do setor. O emparcelamento poderia constituir uma alternativa de forma a contrariar as 

dificuldades criadas pela estrutura fundiária do concelho, sendo igualmente importante que os 

produtores se possam organizar através da constituição de empresas/cooperativas ou através de 

acordos pontuais, de forma a poderem ganhar escala, sendo ainda importante aproveitar e potenciar os 

projetos de emparcelamento já existentes (e.g., Vale da Vila). 

 

Um dos grandes recursos do concelho de Silves passa sobretudo pela dimensão do seu território, e 

apesar de os melhores solos com maior capacidade e aptidão agrícola estarem ocupados e confinados 

na sua grande maioria geograficamente no setor sul (vd. Cap. V.1.), atualmente, e fruto do 

desenvolvimento tecnológico, é possível desenvolver determinado tipo de culturas em solos com menor 

                                                 
1 Apesar de existirem propriedades de grande dimensão, foram apontados alguns problemas por parte de empresários agrícolas que se 
referiam à reduzida dimensão das propriedades agrícolas, nomeadamente no caso da produção de citrinos. 
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aptidão agrícola. Sendo um fato que outros setores económicos atravessam um período de estagnação 

(imobiliária, comércio, etc.), será fundamental capitalizar o recurso – espaço disponível – procurando 

estimular a atividade agrícola para que o concelho possa ganhar competitividade económica na região, 

através da exploração de recursos que outros concelhos não dispõem (vd. fig. IV.2.3). 

 

 

 
O setor primário (no caso do concelho de Silves, destaca-se a agricultura em detrimento da pesca 

pelo seu peso económico residual) deve-se assumir como um segmento de mercado viável e capaz de 

contribuir para um maior desenvolvimento económico do concelho e da região. Deve por isso, ser um 

setor capaz de se modernizar, aproveitando e potenciando os seus recursos endógenos (citrinos, 

mel, medronho, vinho, agricultura de sequeiro, etc.) e de se adaptar à conjuntura económica atual 

tendo em vista o aumento da produtividade, de forma a garantir a sua viabilidade e sustentabilidade. 

 

É essencial que o setor agrícola assuma os pressupostos que estão representados na fig. IV.2.3, 

desde o aproveitamento (sustentável) do recurso território, através de uma modernização do setor 

e das culturas existentes, e também diversificando a produção, procurando captar novos nichos de 

mercado (o recente crescimento do setor vitivinícola é um bom exemplo) e recuperar outros (alfarroba, 

amêndoa, etc.), reforçando a cooperação existente e/ou procurando novas formas de 

organização entre produtores (criação de entreposto de produtores, emparcelamento, constituição de 

empresas, associações e cooperativas agrícolas, etc.), tendo como objetivo central aumentar a 

Figura IV.2.3 

Diagrama da sustentabilidade do setor agrícola 
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produtividade agrícola local, procurando deste modo contribuir (à sua escala) para o crescimento do 

setor a nível regional, e consequentemente nacional. 

 

 

 

IV.2.4. INDÚSTRIA 

 

 

O setor da indústria tem sido confrontado a nível global (sobretudo nas economias ocidentais), entre 

outros aspetos, com o custo elevado de matérias-primas como o petróleo, o gás natural, o cobre e o 

aço, que obrigam a uma contenção de custos ou ao aumento dos preços, colocando em causa a 

competitividade do setor. Em Portugal, a indústria tem mantido alguma dinâmica ainda que 

evidenciando uma desaceleração1 no período que agora se analisa (vd. gráfico IV.2.10). 

 

Em termos macroeconómicos, no que concerne ao setor em análise, o país apresenta uma 

concentração da indústria sobretudo no norte, destacando-se na especialização (industrial) e na 

capacidade de gerar emprego. O sul do país, sobretudo o Algarve, além de ter pouca expressão na 

referida atividade, carece de especialização (industrial) e revela fraca capacidade de gerar emprego. 

 

 

                                                 
1 De acordo com o presidente da AEP, Câmara de Comércio e Indústria, no período de 1996 a 2008 o país perdeu, em termos líquidos, 
pero de 90.000 empregos industriais. (BARROS, 2009, pp. 1). 

Gráfico IV.2.10 

Evolução do peso da atividade industrial no VAB (2004-2014) 

 

Fonte: INE, 2016 
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Com efeito da análise do gráfico IV.2.10 constata-se que registando um comportamento igualmente 

descendente, a importância regional da produtividade deste setor é nitidamente inferior à do país, 

chegando mesmo a apresentar uma diminuição percentualmente mais significativa do que a do país. 

 

Acresce que para além do algarve ter uma percentagem de população ativa no setor da indústria 

inferior à média nacional, a especialização industrial é pouco relevante quando comparada com outras 

regiões do país (e.g., região norte), o que acaba por limitar a sustentabilidade e viabilidade económica 

do território regional, confinando a mesma a uma dependência (exclusiva) do setor ligado aos serviços 

(sobretudo turísticos) associados a bens não transacionáveis, com baixo valor acrescentado. 

 

 

IV.2.4.1. ESPAÇOS INDUSTRIAIS NO CONCELHO 

 

No concelho de Silves o setor da indústria (indústria, construção, energia e água) corresponde a cerca 

de 17% da atividade económica total, sendo que ao nível de ordenamento do território e reportando ao 

PDM de Silves, existem nove espaços/áreas industriais, traduzidas numa concentração (espacial) no 

setor mais a sul do concelho, como é possível verificar na fig. IV.2.4. 

 

A concentração (espacial) da atividade centra-se nomeadamente no corredor “Algoz-Tunes”, onde 

estão localizadas quatro das nove áreas industriais existentes no concelho, pois como é possível 

verificar no quadro IV.2.9, a freguesia de Algoz e Tunes representa, em termos de área total prevista 

para a indústria em todo o concelho, mais de 1.300ha, dos 1.700ha previstos para o uso industrial. 

Apesar da ocupação real existente, salienta-se que uma parte da área disponível no PDM de Silves 

(para fins industriais) encontra-se livre (23% da área total), sendo que cabe à área industrial de Algoz a 

maior porção de área livre, atendendo à sua dimensão total (vd. quadro IV.2.9). 

 

No setor norte do concelho, junto ao IC1 (vd. fig. IV.2.5), encontra-se o espaço (industrial) de S. 

Marcos da Serra, com cerca de 4ha. 
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Quadro IV.2.9 

Espaços Industriais 

FREGUESIA LUGAR 

ÁREA 

Nº de 
Empresas2 

CAE2 

TOTAL OCUPADA LIVRE COMPROMETIDA 
C E F G 

m2 m2 % m2 % m2 % 

S. M. Serra S. M. Serra 41.073 29.119 71 11.955 29 0 0 2    1 

S. B. Messines 
Almargem Ribeiro 

Meirinho1 
104.743 22.890 22 43.042,8 41 38.810 37 22     

S. B. Messines Almargem de Cordeiros1 90.827 29.602 33 59.693 66 0 0 8  1  5 

Algoz e Tunes Tunes 123.013 66.011 54 20.745 17 36.257 30 5    4 

Algoz e Tunes 
Várzea do Poço da 

Figueira 
19.264 8.172 42 11.092 58 0 0 4 1  2  

Alcantarilha e 
Pêra 

Alcantarilha 158.550 106.066 67 6.683 4 45.801 29 35 4  2 24 

Silves Vila Fria 73.410 73.410 100 0 0 0 0 1 1    

Algoz e Tunes S. Sebastião 12.303 12.303 100 0 0 0 0 1 1    

Algoz e Tunes Vales de Algoz 1.158.284 410.246 35 252.326 22 495.710 43 8 3 2  3 

TOTAL 1.781.467 745.105 42 410.948 23 625.414 35 86 10 3 4 37 

 

Fonte: CMS/DPTIG/CCDR (2010); CMS/DOGU (2017). 

Nota: 1. Estes espaços industriais não foram objeto de adaptação/interpretação atendendo à cartografia de base (PDM ordenamento 1:25.000). 2. Apenas estão identificadas a CAE de algumas das 

empresas, por indisponibilidade de informação. 
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Atualmente este pequeno espaço industrial contempla duas empresas e um restaurante. As 

atividades desenvolvidas pelas referidas unidades estão ligadas ao Comércio por grosso de 

máquinas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil, e à indústria extrativa (extração 

de cortiça, resina e apanha de outros produtos florestais, exceto madeira), sendo importante 

salientar que ainda existe algum espaço disponível, como se pode observar no quadro IV.2.5, 

correspondendo a uma área com cerca de 1,2ha. 

 

Em termos de necessidades existentes mais prementes por parte dos produtores, de salientar que 

a unidade empresarial que se dedica à importação/exportação e reparação de máquinas e de 

camiões tem necessidades de aumentar a área disponível para o desenvolvimento da sua 

atividade, e também de forma a diversificar a oferta (industrial) existente. Seria benéfico efetuar 

um ajustamento pontual dos limites existentes nesta área, de forma a consolidar o uso industrial 

existente, para que se possa salvaguardar uma eventual relocalização de algumas atividades 

económicas existentes em S. Marcos da Serra e/ou a captação de algumas empresas que 

Figura IV.2.4 

Espaços Industriais no Concelho de Silves 

 
Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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queiram instalar-se nesta área e de forma a tentar captar investimento e emprego para uma 

freguesia económica e socialmente segregada. 

 

 

 

Localizados na freguesia de S.B. de Messines encontram-se os espaços industriais de Almargem 

de Cordeiros e de Ribeiro Meirinho (fig. IV.2.6). Disponibilizando uma área ligeiramente superior a 

9ha, o espaço localizado em Almargem de Cordeiros, conta com alguma diversidade no que 

concerne à ocupação empresarial e das respetivas atividades económicas, bem como beneficia da 

sua grande proximidade à A2 e ao IC1. 

 

A localização privilegiada destas duas áreas industriais propiciou a predominância das atividades 

ligadas ao comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos - (CAE 

G), existindo mais três unidades com ocupações distintas, uma (CAE E) ligada à valorização de 

resíduos selecionados, outra conotada com os transportes e armazenagem (CAE H) e por último 

uma outra ligada às atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (CAE M).  

 

Figura IV.2.5 

Espaço industrial de S. Marcos da Serra 

 
Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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No que concerne à área disponível e existente em Almargem de Cordeiros (vd. quadro IV.2.9) 

ainda existe cerca de 66% de área livre e disponível1, o que, dada a localização geográfica desta 

área poderá gerar alguma atratividade em segmentos e setores económicos específicos, tais 

como os transportes e armazenagem (logística). 

 

Situado ligeiramente no setor a norte da Área de Almargem de Cordeiros, localiza-se o Espaço 

Industrial de Almargem de Ribeiro Meirinho (vd. figura IV.2.6). Partilhando das mesmas 

facilidades do que a área anterior no que diz respeito às acessibilidades (o nó de acesso à A2 e a 

EN 124 situam-se precisamente entre estas duas áreas industriais, bem como a proximidade ao 

IC1), esta área é igualmente atrativa do ponto de vista territorial. Trata-se de um espaço industrial 

que tem vindo a registar uma procura muito significativa, encontrando-se, no momento, ocupado a 

93% da sua capacidade. Integra cerca de 22 empresas, num total de 120 postos de trabalho o que 

constitui uma dinâmica socioeconómica muito significativa para a freguesia e para o concelho. 

Esta taxa de ocupação efetiva2 esteve na base, em articulação com outros fatores, 

designadamente os locativos, da deliberação de elaborar o Plano de Pormenor do Ribeiro 

                                                 
1 De referir a este respeito que, uma vez que não foi efetuada a adaptação do limite desta área da planta 1:25.000, estes valores 
deverão ser relativizados. 
2 Estes dados foram disponibilizados pelo promotor em sede de discussão pública do plano e correspondem à ocupação do 
Algarpark, não ao total do espaço industrial do Ribeiro Meirinho onde se encontram outras actividades económicas.  

Figura IV.2.6 

Espaços Industriais de Almargem de Cordeiros e de Ribeiro Meirinho 

 
Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Meirinho1. Assim constata-se que ambas as áreas revelam um dinamismo interessante, com um 

aumento da procura, fruto das potencialidades geográficas destas duas áreas industriais e das 

sinergias aí criadas. São assim áreas empresariais que têm suscitado o interesse de investidores, 

e que têm vindo a desenvolver-se de uma forma integrada procurando adaptar-se à procura 

existente. Daqui resulta o interesse em promover a sua ampliação. 

 

Perto da sede de concelho (Silves), junto à EM269 e relativamente perto do nó de ligação à A22, 

encontra-se o espaço Industrial de Vila Fria (Fábrica da Cortiça). Como é possível observar na fig. 

IV.2.7 existe uma área residencial dentro do limite do espaço industrial, pelo fato de estar 

eventualmente relacionado com a própria fábrica da cortiça, uma vez que as habitações 

mencionadas destinam-se aos trabalhadores desse complexo.  

 

 

 

Do ponto de vista da diversidade produtiva deste espaço, a mesma é nula, uma vez que existe 

uma única fábrica ligada ao setor corticeiro a laborar, sendo que, apesar da monocultura da oferta 

existente, a produção efetuada é de alto valor acrescentado e vocacionada para exportação. 

 

                                                 
1 Deliberação de 02 de julho de 2018 publicada pelo Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho. 

Figura IV.2.7 

Espaço Industrial de Silves 

 

Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Do contato efetuado com os proprietários resulta que no horizonte temporal do plano não existem 

necessidades significativas de expansão física da atividade existente, não obstante as perspetivas 

de crescimento da atividade em si, concretamente por via do reforço da sua posição internacional. 

 

O espaço industrial mais a sul do concelho situa-se na freguesia de Alcantarilha e Pêra, junto à 

EN125, e bastante perto do nó com a A22 (vd. fig. IV.2.8). Tal como os espaços industriais 

situados na freguesia de S.B. de Messines, esta área tem um posicionamento relativo bastante 

interessante, e sobretudo com acessibilidades em condições atrativas. O espaço destinado à 

indústria na freguesia de Alcantarilha e Pêra tem uma área total de 158.550 m2, dos quais 67% 

encontram-se ocupados e 29% comprometidos (vd. quadro IV.2.9), o que, per se, representa uma 

área considerável de ocupação, quer em dimensão, quer na diversidade produtiva e empresarial 

das atividades. 

 

 

 

Este espaço industrial é o que apresenta a maior quantidade e diversidade de empresas em 

atividade, sobretudo no que concerne à CAE G - comércio por grosso e a retalho, reparação de 

Figura IV.2.8 

Espaço Industrial de Alcantarilha 

 
 

Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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veículos automóveis e motociclos (das 35 empresas existentes, 24 estão ligadas à CAE G) o que, 

uma vez mais, revela a preponderância deste tipo de atividade nas áreas industriais do concelho. 

De ressalvar a presença de algumas empresas, mais concretamente quatro unidades, que se 

enquadram nas indústrias transformadoras. 

 

Este espaço, até pela localização geográfica (proximidade da Vila de Alcantarilha), pressupõe uma 

predominância de ocupação industrial mais vocacionada para serviços, o que já acontece 

atualmente, e deverá manter a tendência. Não obstante as atividades já aí instaladas, persiste 

uma área livre de 6.683m2, sendo expetável que exista uma consolidação total, uma vez que esta 

área tem registado muita procura. 

 

Localizada no setor sul do concelho, a Vila do Algoz, conta com dois espaços industriais, a saber, 

um com 12.303m2 situado a sul da vila do Algoz, em S. Sebastião (vd. fig. IV.2.9) e outro no 

“corredor” Algoz-Tunes (vd. fig. IV.2.10) com uma dimensão bastante expressiva de quase 116ha 

em Vales de Algoz.  

 

 

 

Figura IV.2.9 

Espaço industrial de S. Sebastião 

 
 

Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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É bem visível a dimensão do Espaço industrial de Vales de Algoz, contrastando com a estrutura 

presente em S. Sebastião. Esta última tem uma única empresa a laborar, estando a mesma 

enquadrada na indústria transformadora (CAE C). É importante referir que a unidade industrial 

instalada também desenvolve atividade extrativa a jusante (zona dos Vales), o que per se suporta 

a produção a montante (cerâmica), acabando por efetuar todo o processo produtivo num espaço 

geográfico relativamente próximo. 

 

Enquanto única unidade nesta área industrial, ressalva-se também que todo o perímetro do 

espaço disponível para indústria está ocupado pela referida empresa, o que evidencia 

necessidade de expansão da área disponível em virtude das necessidades (produtivas) existentes. 

Perspetiva-se assim a necessidade de proceder a uma adequação do perímetro à área 

efetivamente ocupada pela atividade económica (e não apenas pelo polígono de implantação do 

edifício), de forma a garantir o seu normal funcionamento e eventuais necessidades decorrentes. 

 

Em relação ao espaço industrial situado no “corredor” Algoz - Tunes (vd. fig. IV.2.10), a área que 

ainda se encontra disponível é cerca de 22% atendendo a que perto de 43% se encontra 

comprometida, em processo de urbanização ou edificação (vd. quadro IV.2.9). Daqui resulta um 

grau de consolidação de 77%, sendo que as áreas livres se apresentam reduzida dimensão e se 

encontram dispersas pelo espaço industrial, o que claramente reduz a sua atratividade e 

funcionalidade. Desta consolidação e da procura que o espaço tem vindo a registar, surgiu a 

proposta de investimento particular de promover, por via de contratualização, a elaboração de um 

Plano de Pormenor com efeitos registais para a reclassificação de solos e ampliação do espaço 

industrial de Vales de Algoz. A referida proposta foi acolhida pelo Município de Silves, que 

deliberou1 a 15 de julho de 2019 dar inicio ao procedimento de elaboração do Plano de Pormenor 

de Vales de Algoz. 

 

Neste espaço industrial predominam (mais uma vez) as atividades ligadas ao comércio por grosso 

e a retalho (existem 3 unidades que englobam a CAE G), e à indústria transformadora (existem 

igualmente 3 unidades que se enquadram na CAE C), sendo que atualmente existem áreas em 

processo de infraestruturação, o que pode indiciar uma procura dos referidos espaços, que estão 

                                                 
1 Deliberação publicada pelo Aviso n.º 12244/2019, de 30 de julho. 
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relativamente próximos de um conjunto de acessibilidades (proximidade relativa à A22, ER 125 e 

estação ferroviária de Tunes). 

 

 

 

Este espaço, pela área disponível e pela localização, tem dimensão para uma vocação produtiva 

diversificada, sendo desejável a definição de uma organização espacial de forma a criar um 

zonamento adequado às funções industriais. A elaboração de um plano municipal, em 

coordenação com as empresas, proprietários e eventuais investidores, seria uma solução viável e 

desejável de forma a estruturar a atividade e adaptando a mesma em conformidade com o 

território, atividades e valores (naturais, culturais, etc.) existentes. É ainda importante, neste 

quadro, atender aos compromissos urbanísticos existentes, e a forma como estes podem 

constituir-se como um vetor que condicione uma reorganização do referido espaço e a sua 

respetiva atividade (industrial). 

 

Geograficamente a Este de Algoz situa-se a Vila de Tunes, com duas áreas destinadas à 

indústria. O espaço industrial de Tunes (123.015 m2), situado no perímetro urbano da vila, a norte 

Figura IV.2.10 

Espaço industrial de Vales de Algoz 

 

Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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da central elétrica de Tunes e perto do nó de acesso ao IC1 (vd. fig. IV.2.11), congrega cinco 

empresas numa área ocupada que corresponde a 54% do total da sua área (vd. quadro IV.2.9). 

 

 

 

Este espaço industrial realça a tendência no que concerne à ocupação industrial do concelho, 

onde predomina a tipologia “comércio por grosso e a retalho”, sendo que a nível espacial como já 

referido, ocupa atualmente mais de metade da área disponível dentro deste espaço localizado em 

Tunes, sendo que 30% do espaço industrial encontra-se comprometido. Uma eventual redefinição 

(espacial) desta área, aliado a se encontrar perto de vias de comunicação de ferro e rodoviárias, 

poderão servir como fatores (estratégicos) atrativos na captação de investimento. 

 

Na proximidade do aglomerado urbano de Tunes encontra-se o espaço industrial de Várzeas do 

Poço da Figueira (vd. fig. IV.2.12) com uma dimensão de 19.264m2, estando atualmente apenas 

8.172m2 ocupados. 

 

O espaço industrial, sito nas Várzeas do Poço da Figueira apesar de ter quatro empresas em 

atividade, com predomínio das empresas que prestam serviços no setor da construção (CAE F), 

carece de alguma coerência em termos espaciais, uma vez que está isolado (tem poucas hipótese 

Figura IV.2.11 

Espaço industrial de Tunes 

 
Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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de gerar sinergias), e não demonstra grande potencial de crescimento. De realçar que para além 

do fato de esta área ficar situada a sul da vila, relativamente perto do nó de acesso ao IC1, os dois 

espaços industriais de Tunes beneficiam ainda de estarem perto de uma estrutura ferroviária de 

referência na região do Algarve (Estação Ferroviária de Tunes).  

 

 

 

 

IV.2.4.2. ATIVIDADES INDUSTRIAIS POR FREGUESIA 

 

Fora dos espaços industriais, existem cerca de 174 unidades (na sua maioria de pequena 

dimensão) ligadas ao setor da indústria, e que se dividem grosso modo em 4 grandes 

setores/ramos de atividade: Alimentar, Construção, Gráficas e Fabricação de outros produtos e 

mecânica, como se pode verificar no gráfico IV.2.11. 

 

É bem visível a predominância do eixo Silves-S.B. Messines, no que concerne à quantidade de 

empresas que laboram neste setor, pois das 181 unidades, 115 situam-se nas freguesias de 

Silves e Messines (cerca de 64% das unidades industriais de todo o concelho), com 

preponderância desta última, pois detém 71 das 115 empresas. Sendo na sua quase totalidade 

Figura IV.2.12 

Espaço industrial de Várzeas do Poço da Figueira 

 
Fonte: PDM de Silves, Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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unidades de pequena dimensão, quase todas elas estão inseridas em contexto urbano, quer seja 

dentro das sedes de freguesia, quer seja noutros aglomerados populacionais de menor dimensão. 

 

 

 

A exceção mais evidente vai para a fabricação de aguardente (representada no gráfico IV.2.11 

como setor alimentar), sendo que normalmente é efetuada perto da colheita do produto 

(maioritariamente medronho), que está situado em território serrano, sobretudo nas freguesias de 

S.B. de Messines (20 destilarias), de S. Marcos da Serra (13 destilarias) e Silves (9 destilarias). A 

freguesia de S. Marcos da Serra ocupa precisamente a terceira posição relativamente à 

quantidade de unidades industriais no concelho, sobretudo devido à fabricação de aguardente.  

 

No setor Sul do concelho estão localizadas as restantes 43 empresas que laboram no setor da 

indústria, com algum destaque para a freguesia de Algoz e Tunes onde se situam 23 unidades, 

com alguma relevância para o setor da construção, mais concretamente no segmento de 

fabricação de portas e janelas. As restantes 20 pequenas indústrias distribuem-se grosso modo de 

maneira equitativa pelas restantes freguesias.  

 

Em suma, e dentro do quadro das denominadas outras indústrias e/ou indústrias de pequena 

dimensão, os setores dominantes no concelho, são: fabricação de aguardentes (23%) 

fabricação de portas e janelas (20%) e a panificação (12%), perfazendo um total de 55% da 

especialização/uso industrial destas unidades. Este segmento da indústria, nomeadamente 

referente à produção, transformação e comercialização dos produtos locais de origem no rural 

Gráfico IV.2.11 

Atividades industriais fora dos espaços industriais 

 

Fonte: CMS/DPTIG/ DREA (2011) 
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(cortiça, mel, medronho, vinha entre outros) assume alguma relevância económica no presente, 

sendo importante dinamizar e apoiar este setor, criando condições mais favoráveis para o seu 

licenciamento e respetivo crescimento e desenvolvimento. 

 

 

IV.2.4.3. INDÚSTRIA EXTRATIVA 

 

A importância económica dos recursos minerais e da sua exploração encontra-se bem patente na 

Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais1 (ENRG-RM) (vd. 

Cap. III.6.). Esta estratégia visa essencialmente “tornar o sector mineiro competitivo e garante de 

abastecimento de matérias-primas, numa perspetiva de sustentabilidade do todo nacional, 

consagrando os necessários equilíbrios entre as vertentes económica, social, ambiental e 

territorial, em face dos impactos diretos e indiretos da atividade” (Capítulo I da RCM 78/12, de 11 

de setembro). 

 

Os recursos minerais, no que concerne à atividade industrial no concelho de Silves, reporta-se à 

tipologia das pedreiras, constituindo quer no caso dos barreiros na freguesia de Algoz e Tunes, 

quer no caso dos areeiros (freguesias de Silves e de Alcantarilha e Pêra), recursos geológicos 

estratégicos e com valor económico, que devem ser salvaguardados e consequentemente 

assegurada a continuidade da sua exploração. No entanto, e apesar do potencial estratégico dos 

recursos, a atividade económica extrativa revela pouca dinâmica, seguindo a mesma tendência do 

Algarve no contexto nacional, onde se destaca por ser aquela (região) que menos contribui em 

termos do número de estabelecimentos ativos, número de efetivos e valor de produção (mal chega 

aos 4% do total nacional contabilizado neste setor, segundo dados da DGEG2, relativos a 2011). 

 

Dentro do quadro das quatro unidades existentes no concelho, no sítio dos Vales (vd. fig. IV.2.13), 

estão localizados dois pontos de extração, sendo que apenas um está a ser atualmente explorado, 

encontrando-se portanto em atividade. Em função da existência do recurso e tratando-se de uma 

mais-valia estratégica, será necessário salvaguardar uma expansão da área atual, de forma a 

poder dar resposta a uma eventual necessidade de aumentar a exploração. 

                                                 
1 RCM 78/2012, de 11 de setembro. 
2 De acordo com AMORIM, 2013, pp. 17. 
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Na Cova da Areia (vd. fig. IV.2.14), na freguesia de Silves, está situada uma pedreira em 

atividade, sendo que em função da procura existente, e não num contexto de uma conjuntura 

económica em retoma, foram identificadas necessidades de expansão, de forma a assegurar a 

continuidade da exploração e neste sentido dar resposta à procura existente. 

 

 

 

Figura IV.2.13 

Pedreiras Vales de Algoz 

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

 

Figura IV.2.14 

Pedreira Cova da Areia 

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Por último, ressalva-se a existência da pedreira do Pedregoso que fica situada no setor mais a 

norte do concelho, na freguesia de S. Marcos da Serra (vd. fig. IV.2.15), e que evidencia, fruto das 

necessidades produtivas de médio/longo prazo, a necessidade de expandir a área de exploração, 

de forma a salvaguardar um aumento da procura do recurso. 

 

 

 

Em termos gerais e apesar da pouca preponderância da componente extrativa na indústria do 

concelho, é no setor sul que se localizam a maioria das unidades de extração, o que reforça mais 

uma vez a dinâmica do setor Centro – Sul em detrimento do território situado mais a norte no 

concelho, em termos de enquadramento industrial. Neste segmento (indústria extrativa), deve ser 

mencionada e reforçada a importância do setor ligado à cerâmica, mais concretamente à produção 

de tijolo, que revela índices e padrões de qualidade elevada, e com potencial exportador, bem 

como a abundância de recursos geológicos.  

 

A disponibilidade e abundância dos recursos, representam per se uma vantagem competitiva face 

a outros territórios, e não obstante de uma conjuntura económica atual pouco favorável, deverão 

os mesmos ser objeto de salvaguarda pois poderão representar a médio e/ou longo prazo, uma 

mais-valia, capaz de dinamizar o concelho em termos económicos e na capacidade deste em 

gerar mais emprego. 

Figura IV.2.15 

Pedreira do Pedregoso 

 
Fonte: Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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IV.2.4.4. ACESSIBILIDADES 

 

No plano das acessibilidades, e fazendo o cruzamento das distâncias entre a localização dos 

Espaços Industriais do concelho e os acessos às principais vias de comunicação (vd. quadro 

IV.2.10) verifica-se uma centralidade relativa dos referidos espaços, no panorama Nacional1, 

sendo que por outro lado perde influência (entenda-se proximidade relativa) para outros concelhos 

da região, quando se reporta a vias de acesso para exportação/importação de produtos para fora 

da Região/País. 

 

 

 

Como é possível verificar no quadro IV.2.10, as áreas industriais do concelho, com exceção da 

unidade de Vila Fria (Fábrica da Cortiça) e de São Marcos da Serra, possuem uma proximidade 

muito razoável dos principais acessos rodoviários e ferroviários (no caso deste último, interessa 

sobretudo mencionar a estação de Tunes), sendo que nalguns casos (Tunes), os espaços 

industriais conseguem manter uma proximidade relativa inferior a 10 km face a todas as 

acessibilidades (em termos nacionais). Relativamente aos restantes espaços (de cariz industrial) 

situados em Messines, Algoz e Alcantarilha, poder-se-á mencionar que os mesmos não 

                                                 
1 Foi definido, em termos de tabela, como critério diferenciador a denominação Nacional para todas as acessibilidades em que as 
mercadorias tenham (em princípio) uma origem nacional e denominou-se como Internacional todos acessos potenciadores de 
exportação/importação de mercadorias. 

Quadro IV.2.10 

Acessibilidades 

Área Industrial 
NACIONAL   INTERNACIONAL 

RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO  RODOVIÁRIO MARITIMO AÉREO 

A22 A2 IC1 Tunes 
 

A491 Faro Portimão Faro 

São Marcos da Serra 28,8 14,0 0,1 25,1 
 

114,0 70,3 64,8 66,7 

Ribeiro Meirinho 14,8 2,6 2,6 12,8 
 

95,1 51,6 55,5 48,0 

Almargem de 
Cordeiros 

15,0 1,0 1,4 11,3 
 

100,0 56,5 51,0 52,9 

Tunes 4,7 8,4 0,9 0,5 
 

88,7 45,2 40,7 41,6 

Várzea do P. Figueira 6,0 10,7 1,9 1,7 
 

91,0 47,5 42,0 43,9 

Alcantarilha 0,6 14,6 9,6 14,1 
 

94,9 51,4 27,9 47,8 

Vila Fria 7,4 30,6 15,7 16,5 
 

111,0 67,4 25,0 63,8 

Vales de Algoz 2,1 13,0 6,5 7,4 
 

93,3 49,8 31,9 46,2 

Algoz 4,7 15,6 5,8 4,7 
 

95,9 52.4 34,5 48,8 

Notas: 1 Espanha 

Distância em km 

0 - 10 < 20 < 40 < 60 > 60 
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ultrapassam a barreira dos 15 km de distância aos acessos principais, o que revela a localização 

estratégica destas unidades no quadro das acessibilidades rodo e ferroviárias a nível regional. 

 

 

IV.2.4.5. ANÁLISE SWOT AO SETOR DA INDUSTRIA 

 

Da análise efetuada é agora possível sistematizar os principais pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades que se colocam à atividade industrial do concelho e que a seguir informam as 

opções e orientações para o ordenamento do território e desenvolvimento (vd. quadro IV.2.11). 

 

Quadro IV.2.11 

Análise SWOT ao setor da indústria 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Existência no concelho de um conjunto de nove 

Áreas Industriais, com potencial e área disponível; 

2. Grosso modo, todas as áreas industriais dispõem 

de uma localização privilegiada;  

3. Setor sul com uma dinâmica e atividade comercial 

com alguma relevância interna – concelho (sobretudo 

nas freguesias de Alcantarilha, Algoz e Tunes);  

4. Setor Central (S.B de Messines) a registar uma 

intenção de incrementar sinergias entre empresas, e 

com uma dinâmica interessante em termos de 

procura;  

5. Existência de cerca de 42 destilarias de 

aguardente licenciadas. 

1. Pouca ou quase nenhuma interligação entre as 

Áreas industriais existentes (poucas sinergias); 

2. Poucos Espaços industriais e empresas orientadas 

para uma componente de produção (37 das 64 

empresas, estão ligadas ao comércio por grosso e a 

retalho); 

3. Ausência de aproveitamento de vantagens 

competitivas por parte das empresas que partilham 

áreas/espaços industriais comuns; 

4. Dimensionamento do mercado;  

5. Reduzido número de empresas dedicada à 

produção de bens transacionáveis (suscetíveis de 

transação nos mercados internacionais). 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Existência de espaço para fins industriais, 

sobretudo no “corredor” Algoz-Tunes, o que per se 

poderá, se devidamente dinamizado, originar 

economias de escala; 

2. Criação de um Cluster industrial/Business Cluster, 

nas áreas já consolidadas, ou eventualmente em 

novos espaços, de forma a concentrar 

geograficamente a produção (industrial), e deste 

1. Competitividade de outros concelhos em gerar 

uma maior atratividade para indústrias mais atrativas 

do ponto de vista produtivo; 

2. Aproveitamento dos espaços (disponíveis) 

industriais atuais para a instalação de unidades 

destinadas unicamente à armazenagem e 

distribuição; 

3. Algumas unidades industriais ligadas ao setor da 
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modo baixar os custos; 

3. Criar sinergias/parcerias entre as entidades 

Privadas e Públicas, no sentido de otimizar custos 

por parte das primeiras, em função de um conjunto 

de incentivos por parte das segundas; 

4. Plataforma logística; 

5. Plataforma Algarve Acolhe. 

construção (CAE F), que podem ver a sua produção 

agravada, fruto do abrandamento do setor;   

4. Conjuntura económica (global) pouco favorável 

para atrair/captar investimento; 

5. Eventual deslocação de algumas empresas para 

concelhos limítrofes; 

6. Burocracia excessiva (organismos públicos locais 

e regionais) na resposta às solicitações e 

necessidades dos empresários. 

 

 

IV.2.4.6. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

O tecido industrial do concelho, apesar da existência de cerca de 64 empresas (vd. quadro IV.2.8) 

divididas por nove espaços industriais (com uma evidente predominância no setor sul do concelho, 

onde pontificam 54 unidades) e da sua localização privilegiada (no panorama regional), revela 

uma fraca ou média conetividade entre as mesmas, não existindo um aproveitamento das 

potenciais sinergias que poderiam existir do fato de partilharem as mesmas áreas e/ou território. 

Das mais de 60 unidades industriais a laborar no concelho (as que estão inseridas nos espaços 

industriais), mais de metade (cerca de 37) estão ligadas ao comércio por grosso e a retalho, 

assumindo assim uma atividade distributiva e não propriamente produtiva, geradora de uma 

riqueza (potencialmente) superior, e capaz de gerar inovação.  

 

Em termos macro (concelho), é possível verificar a existência de três grandes áreas/setores 

industriais (vd. fig. IV.2.4) que diferem quanto à sua dimensão e às suas caraterísticas e no que 

concerne ao grau de conetividade entre elas. Tendo em consideração o diagnóstico efetuado 

sobre a atividade industrial do concelho, e da distribuição geográfica da mesma, é possível criar 

uma coluna espetral que visa medir a conetividade industrial, tendo em conta nomeadamente: 

 

1. Proximidade (relativa) geográfica; 

2. Grau de especialização empresarial (CAE); 

3. Partilha de know-how; 
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4. Partilha de infraestruturas (acessos, eletricidade, etc.); 

5. Potencial de desenvolvimento (tendo em conta a conjuntura atual, bem como as 

dinâmicas e oportunidades existentes (e.g., plataforma logística)  

 

Consoante o número de requisitos que cada área/setor consiga abranger (de 1 a 5), terá uma 

determinada conetividade, sendo que, se reunir mais de 4 terá uma conetividade elevada
 

, de 3 a 

4 uma conetividade média 

 

 e 1 a 2 uma conetividade baixa

 

. 

 

Setor Norte: Localizado na freguesia de S.M. da Serra, esta área possui pouca diversidade 

(produtiva) e não se encontra interligada com qualquer outro espaço industrial. 

 

Setor “Central”: Cobre as freguesias de Silves e de S.B. Messines, sendo que no primeiro caso 

existe apenas uma única unidade produtiva isolada (ligada ao setor corticeiro). S.B. Messines já 

integra dois espaços relativamente recentes, sendo que no caso do espaço de Almargem de 

Cordeiros (vd. fig. IV.2.6), existe uma proximidade empresarial, uma partilha de infraestruturas e 

potencial de crescimento. 

 

Setor Sul: Inclui as freguesias de Alcantarilha e Pêra e Algoz e Tunes, sendo provavelmente o 

setor com mais dinâmica concentrando 53 das 64 empresas existentes nestas zonas. Com 

exceção dos espaços industriais (isolados) de Várzeas do Poço da Figueira (Algoz e Tunes) e de 

S. Sebastião (Algoz e Tunes), existe partilha de algumas infraestruturas (estacionamento, vias de 

comunicação comuns, etc.), existe ainda uma proximidade relativa das unidades empresariais 

nestes espaços, sendo que existe potencial de crescimento, quer pela área ainda disponível, quer 

pela localização geográfica destes mesmos espaços. 

 

Globalmente, a indústria do concelho dispõe de uma conetividade média entre as empresas, 

sendo estratégico potenciar os processos produtivos e gerar uma diminuição de custos, através da 

criação de economias de escala, em algumas das áreas industriais existentes, sobretudo 

aquelas que por motivos da sua atividade económica, partilham instalações, recursos e 

tecnologias semelhantes. O concelho deverá possuir a capacidade de gerar competitividade neste 

setor, para que as empresas adquiram escala e dimensão suficientes, para se poderem afirmar 

na região, e ao mesmo tempo diversificar e fortalecer a base económica do concelho. 
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Assumindo este diagnóstico e no sentido de criar uma estratégia que vise um 

desenvolvimento/criação das Áreas de Localização Empresarial (zonas industriais), é essencial 

em determinados casos redefinir alguns perímetros existentes e noutros, criar novas áreas que 

sirvam para a localização e/ou ampliação de atividades com vocação empresarial, para que se 

possam atingir um conjunto de metas essenciais para o desenvolvimento económico de Silves: 

 

1. diversificar a base económica e produtiva do concelho, para que se possa gerar riqueza, 

e desse modo ampliar a rede empresarial concelhia de forma a “ganhar” escala e 

preponderância no panorama regional; 

2. tornar o concelho mais competitivo do ponto de vista económico, tornando-o atrativo na 

ótica do investimento e na captação de setores produtivos (produção de bens transacionáveis) 

competitivos com vocação exportadora; 

3. criação de emprego, para que se possa combater os elevados níveis de desemprego 

existentes de forma a travar o êxodo de mão-de-obra para outros territórios e ao mesmo 

tempo podendo aumentar a área de influência no que concerne à captação de trabalhadores 

de outros concelhos; 

4. captar investimento associado às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

discriminando positivamente todos os investimentos que tenham uma componente associada 

à inovação e criatividade, e.g., a criação de um parque tecnológico numa área empresarial 

seria extremamente benéfico quer na ótica do concelho – ganharia tecido empresarial 

altamente competitivo e qualificado – situação central na região a nível geográfico, com boas 

acessibilidades nacionais e relativamente perto das acessibilidades internacionais (vd. quadro 

IV.2.9) e área livre destinada à indústria/atividade económica disponível. 

 

No seguimento do diagnóstico efetuado, das linhas estratégicas apresentadas consubstanciadas 

nas metas anteriormente referidas, e das entrevistas efetuadas aos empresários do setor 

industrial/empresarial, resultaram um conjunto de propostas que podem ser sintetizadas em 

cinco medidas concretas: 

 

1. via rápida para o licenciamento/apreciação de investimentos de alto valor acrescentado, 

através de uma modernização administrativa do município - criação de um balcão único -, 
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capazes de gerar diretamente emprego, que criem riqueza no concelho, que dinamizem o 

tecido económico e que sejam indutores de sinergias; 

2. melhorar a resposta institucional por parte das entidades públicas (sobretudo à escala 

local), no que concerne a uma desburocratização processual e uma maior celeridade nas 

respostas às necessidades do setor privado; 

3. apostar na criação de um sistema de incentivos (discriminações positivas) de modo a atrair 

novos investidores e, ao mesmo tempo, manter os atuais empresários no concelho. A criação 

de uma ZIM (Zona Industrial Municipal) com preços controlados poderia ser uma solução 

economicamente viável para atrair e fixar empresas; 

4. aumento da área industrial disponível (nalguns casos específicos); 

5. fomentar a médio/longo prazo a criação de espaços destinados à localização de 

indústrias de pequena dimensão (fabricação de portas e janelas e outros materiais, etc.), 

ou integrar essas mesmas empresas em espaços industriais existentes, de forma a poder 

criar economias de escala, ganhar representatividade e gerar sinergias. 

 

 

 

IV.2.5. COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

 

Ao empregar cerca de 98 milhões de pessoas em 2015, ou seja quase 45% do emprego total na 

economia de mercado da União Europeia (UE), os serviços ligados às empresas foram de longe a 

principal fonte de criação de empregos na UE. Contudo, o setor acusa um atraso considerável em 

relação ao crescimento da produtividade registada nos Estados Unidos. Esta situação poderá 

constituir uma ameaça no futuro para o emprego na Região Europeia. A deslocalização dos 

empregos de serviços para os EUA e Ásia corre o risco de se tornar uma realidade se as 

autoridades políticas não considerarem rapidamente os desafios dos serviços ligados às empresas 

na UE1. 

 

Em termos nacionais, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP) mencionou que 

em Portugal, o setor do comércio perdeu 40 mil empregos no período de um ano, entre 2009 e 

                                                 
1 http://europa.eu. 

http://europa.eu/
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2010, confirmando a tendência de queda registada nos últimos anos, com mais de 50 mil 

empregos extintos desde 2005. A CCP adiantou ainda, em comunicado, que "o comportamento do 

emprego no sector do comércio atinge actualmente um dos seus períodos mais preocupantes, 

confirmando a tendência negativa registada nos últimos anos - desde 2005 o sector perdeu mais 

de 50 mil empregos". De acordo com a referida instituição, "para este número contribuem de forma 

relevante os dados referentes ao período entre 2009 e 2010", ano em que se registou uma perda 

de 40 mil empregos. 

 

"Considerando que estes dados coincidem com o período em que se assistiu à liberalização das 

aberturas de estabelecimentos comerciais, pode concluir-se que a expansão e concentração da 

distribuição, principalmente no sector alimentar, teve um impacto claramente negativo sobre o 

nível de emprego no sector", segundo a CCP. A Confederação concluiu ainda que "nunca o sector 

teve um desempenho tão negativo ao nível do emprego", revelando a dimensão da perda de 

emprego verificada "o impacto negativo do excesso de concentração no sector do comércio"1. 

 

 

IV.2.5.1. SETOR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO CONCELHO DE SILVES 

 

No que confere ao setor terciário a realidade económica do concelho de Silves como foi 

anteriormente referido (vd. gráfico IV.2.12), segue a tendência internacional e nacional, não 

diferindo muito do panorama regional, apresentando uma estrutura económica onde predominam 

os serviços, que de resto se confirma na população empregada segundo CAE (vd. Cap. IV.3.). O 

comércio por grosso e a retalho, a reparação de veículos automóveis motociclos e de 

bens de uso pessoal e doméstico bem como do alojamento e restauração (restaurantes e 

similares) dominam o grosso das atividades ligadas ao setor na generalidade das freguesias. 

Salienta-se a presença dos setores da administração pública, defesa e segurança social 

obrigatória, que contam com cerca de 13% na freguesia de Silves, devido ao predomínio de 

serviços públicos na sede de concelho (e.g., Município de Silves, Segurança Social, Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, entre outros). 

 

                                                 
1 http://www.dn.pt/inicio/economia/interior 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior
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Numa escala mais micro e utilizando o Levantamento Urbanístico-Funcional (2003-2006) enquanto 

fonte de informação, na perspetiva do comércio e dos serviços, é indispensável analisar o 

comportamento do setor nos principais aglomerados urbanos, uma vez que o peso do mesmo 

difere consoante a localização geográfica e a dinâmica dos diferentes lugares. No setor norte S. 

Marcos da Serra apresenta uma dinâmica comercial muito incipiente, com um predomínio dos 

produtos alimentares e do alojamento e restauração (vd. gráfico IV.2.12). 

 

 

 

No que concerne aos produtos alimentares, subsiste a pequena unidade comercial (minimercado, 

mercearia, talho, etc.), que se queda pelas 11 unidades, seguindo-se o setor da restauração que 

contabilizava 7 estabelecimentos com a referida vocação (restaurante, café, etc.). As restantes 

atividades económicas são praticamente irrelevantes, o que faz com que esta sede de freguesia 

tenha um tecido empresarial local pouco aglutinador e com pouca capacidade de gerar 

atratividade. 

 

Mais a sul, a vila de S.B. de Messines apresenta um tecido comercial com diversidade e 

quantidade de serviços disponíveis, quando comparada com outros aglomerados em análise. A 

componente do alojamento e restauração sobressai no panorama dos serviços existentes (vd. 

gráfico IV.2.13), sendo que das 45 unidades existentes, todas estão ligadas ao setor da 

restauração (cafés, restaurantes, etc.). Outros três ramos da atividade económica repartem 

grosso modo a importância em termos quantitativos do comércio/serviços existentes em S.B. de 

Gráfico IV.2.12 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - S. Marcos da Serra 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

 84 

Messines, entre os quais os artigos pessoais (sapatarias, ourivesarias, etc.), os serviços pessoais 

(cabeleireiros, escritórios de contabilidade, lavandarias, etc.) e os artigos para o lar (decoração e 

mobiliário, artigos de cozinha, eletrodomésticos, etc.). 

 

 

 

No setor centro–oeste, a freguesia de Silves concentra serviços importantes e estratégicos 

(município, tribunal, universidade, etc.) que conferem uma relativa centralidade à cidade, à escala 

do concelho. Não obstante essa hegemonia na diversidade dos serviços, em termos quantitativos 

e de especialização dos serviços prestados, Silves assume uma configuração muito similar à de 

S.B. de Messines (vd. gráfico IV.2.14). 

 

Gráfico IV.2.13 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - S. Bartolomeu de Messines 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 

Gráfico IV.2.14 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - Silves 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 
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O setor do alojamento e restauração destaca-se dos outros, com a particularidade da 

componente de alojamento estar materializada nalguns estabelecimentos (sete pensões e um 

hotel), ao contrário de S.B. de Messines, onde a componente restauração é a que mais se 

evidencia, correspondendo as restantes 84 unidades a cafés, snack-bares, restaurantes, etc. Os 

serviços pessoais merecem igualmente destaque na tipologia dos serviços prestados, com 

predomínio dos salões de beleza/cabeleireiros e os escritórios, que totalizam 22 unidades das 57 

existentes (vd. gráfico IV.2.14). Os artigos pessoais e os artigos para o lar, com cerca de 40 

unidades de comércio para cada um dos setores, encerram o ranking dos serviços com mais 

expressão na cidade, sendo que no caso dos artigos pessoais existe um claro predomínio das 

lojas de vestuário (24 unidades comerciais), ao passo que nos artigos para o lar, realça-se a 

primazia das lojas de decoração/artesanato, que totalizam 21 unidades. 

 

No setor sul do concelho, e excluindo a zona industrial, no aglomerado urbano de Alcantarilha 

apresenta um tecido comercial e de serviços pouco competitivo e diversificado (vd. gráfico 

IV.2.15), tal como acontece na generalidade dos outros aglomerados em análise, o setor 

dominante é o do alojamento e restauração, com predomínio dos restaurantes e dos cafés/snack-

bares perfazendo um total de 10 unidades comerciais.  

 

 

 

Gráfico IV.2.15 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços – Alcantarilha 

 

Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 
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Os produtos alimentares totalizam 7 serviços, sendo que 3 estão associados à pequena 

mercearia / mini-mercado, seguindo-se 5 pequenas unidades que se dedicam ao comércio de 

materiais de construção/drogaria e outras 3 dedicadas aos artigos para o lar (vd. gráfico IV.2.15). 

 

Com uma elevada proximidade geográfica a Alcantarilha, a vila de Pêra que apresenta um 

dinamismo ligeiramente superior (vd. gráfico IV.2.16). 

 

 

 

Como se pode observar no gráfico IV.2.16, o alojamento e a restauração surgem como o setor 

dominante, seguindo-se os serviços pessoais de onde se destacam os escritórios. Fruto da sua 

localização geográfica e da componente imobiliária existente onde predominam as 

moradias/vivendas, os serviços financeiros (6 no total) assumem alguma importância em termos 

económicos (vd. gráfico IV.2.16), sobretudo associado à venda de moradias/propriedade 

(existem 4 imobiliárias), existindo igualmente um banco e uma seguradora. 

 

A vila de Armação de Pêra completa o triângulo das Vilas situadas mais a sul do concelho, 

sendo aquela, em virtude da sua (quase exclusiva) vocação turística, a que apresenta a maior 

dinâmica comercial no sul do concelho (vd. gráfico IV.2.17), sendo também a segunda ao nível 

do concelho, apresentando em termos quantitativos mais unidades comerciais prestadores de 

serviços (327), sendo que Silves é a que totaliza mais serviços (423 no total). 

 

Gráfico IV.2.16 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - Pêra 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 
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O setor do alojamento e restauração destaca-se de um modo evidente (vd. gráfico IV.2.17), 

sobretudo no que concerne à existência de cafés/snack-bares e pastelarias (72 unidades 

comerciais) e dos restaurantes (44) (vd. gráfico IV.2.17). O alojamento, e apesar de Armação ser 

uma zona balnear e do seu “potencial” imobiliário, é pouco significativo, o que mais uma vez 

traduz a ausência deste tipo de oferta, nomeadamente em termos hoteleiros, e ao mesmo tempo 

indicia uma ocupação turística maioritariamente paralela. Em termos económicos este tipo de 

ocupação não contribui para um turismo de qualidade que cumpra entre outras, regras de 

segurança, bem como não defende os agentes económicos que estão legalizados. 

 

 

 

Na sequência da quantidade de edifícios e de moradias existentes na vila, bem como das 

oportunidades que poderiam advir1, os serviços financeiros destacavam-se na vila sobretudo pela 

existência de 32 unidades ligadas à mediação imobiliária. No comércio, vocacionado para os 

artigos para o lar, destacava-se o ramo da decoração/artesanato, enquanto as lojas de vestuário 

dominavam a oferta relacionada com os artigos pessoais (vd. gráfico IV.2.17). 

 

Na vila do Algoz o setor do alojamento e da restauração é o que mais se destaca, ainda que na 

componente alojamento existisse apenas uma unidade, repartindo-se as outras 33 unidades 

entre os snack-bares/cafés/pastelarias (18) e restaurantes (15) (vd. gráfico IV.2.18). 

                                                 
1 apesar da crise e embora o especialista e diretor da Escola Superior de Atividades Imobiliárias - ESAI - Manuel Ferreira dos Anjos 
tivesse previsto que em 2010 seriam construídas em Portugal apenas 22 mil habitações novas, contra os 122 mil fogos que eram 
construídos em 2001 ou os 36 mil em 2006 (http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_ver.asp?noticia=15907). 

Gráfico IV.2.17 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - Armação de Pêra 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 
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Como se pode ver no gráfico IV.2.18, os serviços associados aos produtos alimentares 

assumem-se como o segundo setor do comércio na vila, sobretudo associado às pequenas 

mercearias e minimercados. Os artigos para o lar e os serviços pessoais apresentam grosso 

modo o mesmo peso em termos de relevância económica, sendo que no comércio associado aos 

artigos para o lar, existe um destaque do mobiliário (6 lojas), ao passo que nos serviços 

pessoais, existe uma supremacia dos salões de cabeleireiro e beleza (5 unidades) (vd. gráfico 

IV.2.18). 

 

No que respeita a Tunes, esta Vila apresenta um quadro económico ainda menos diversificado 

quando comparado com as outras sedes, à exceção de S. Marcos da Serra. Tem uma 

particularidade, verificando-se que o setor do alojamento e restauração não é o mais expressivo, 

o que pode indiciar, entre outros fatores, que Tunes tem pouca vivência social, assumindo 

eventualmente caraterísticas de dormitório. O setor dos produtos alimentares com 6 unidades 

comerciais, dominava ligeiramente os serviços disponíveis, sobretudo devido às 

mercearias/minimercados (4 unidades) (vd. gráfico IV.2.19). 

 

O alojamento e restauração (com 3 cafés e 2 pastelarias) juntamente com os serviços pessoais 

(das 5 unidades existentes, 3 assumiam a função de salão de cabeleireiro/beleza) superavam 

ligeiramente os artigos de lazer e cultura, sendo que destes últimos, destacavam-se as 

Gráfico IV.2.18 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - Algoz 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 
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papelarias/tabacarias (vd. gráfico IV.2.19). De um modo geral a vila de Tunes, apresenta 

elevadas carências ao nível do tecido comercial e uma fraca diversidade económica.  

 

 

 

Em suma, o tecido comercial e de prestação de serviços é na sua generalidade, em todos os 

aglomerados analisados (com exceção de alguns serviços com capacidade de atração, 

nomeadamente ao nível da restauração): pouco competitivo, carece de dinâmica e é 

insuficientemente atrativo, do ponto de vista da capacidade de captar um target, para além do 

(pouco) público local. Carateriza-se por um serviço quase (exclusivamente) de proximidade, 

por conseguinte de pequena escala, sem uma estratégia de cooperação e suficientemente 

aglutinador de forma a poder criar algumas sinergias. 

 

Esta fraca atratividade manifesta-se sobretudo nas vilas de S. Marcos da Serra e de Tunes, no 

primeiro caso em consequência de um envelhecimento da população (vd. Cap. IV.3.) e do fator 

interioridade, e no caso de Tunes provavelmente devido à proximidade com o concelho de 

Albufeira, o que acaba por retirar eventualmente alguma capacidade de gerar serviços. A sede de 

freguesia, Alcantarilha e Pêra também não exibe uma dinâmica comercial acentuada, 

predominando os serviços de proximidade, não obstante, apesar da ausência de um setor de 

serviços competitivos, a vila de Pêra destaca-se ligeiramente da de Alcantarilha1. 

                                                 
1 Note-se que esta análise foi efetuada com base na informação recolhida em 2005 pelo que se regista atualmente alguma 
desatualização desta informação. 

Gráfico IV.2.19 

Atividades Económicas de Comércio e Serviços - Tunes 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2003-2006. 
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Numa posição intermédia em termos concelhios, no que concerne ao setor terciário, surge a vila 

do Algoz, que apresenta algum dinamismo económico, apesar de imperarem igualmente os 

serviços de proximidade, mas apresenta uma estrutura empresarial que ultrapassa a centena de 

unidades comerciais, que permite a esta vila apresentar uma oferta de serviços superior aos 

aglomerados mencionados. 

 

As freguesias de Silves, S.B. de Messines e Armação de Pêra apresentam um maior dinamismo 

económico, quer em termos quantitativos, quer em termos de diversidade e tipologia dos serviços 

comercializados. A sede de concelho (Silves) afirma-se pela quantidade dos serviços ligados à 

administração local e central assim como das unidades comerciais que existem na cidade. 

 

Em termos quantitativos, Armação de Pêra disponibiliza cerca de 327 unidades prestadoras de 

serviços, fator que é explicado pelo fato de a vila ser um destino turístico, o que por outro lado 

condiciona o dinamismo económico ao fator sazonalidade. S.B. de Messines, apesar de ter 234 

unidades associadas à prestação de serviços (menos que as freguesias anteriores), revela um 

dinamismo interessante do ponto de vista da atratividade económica, nomeadamente na área de 

influência que a vila tem em relação ao interior da freguesia. 

 

Em termos genéricos, pode-se hierarquizar a dinâmica e importância do setor do comércio e dos 

serviços no concelho de Silves através de uma matriz de competitividade interna/endógena, 

onde estão representados os aglomerados que obedecerão à quantidade, variedade e dinâmica 

dos serviços prestados, estando balizadas entre os mais competitivos a verde, os 

moderadamente competitivos a amarelo, e os pouco competitivos a vermelho (vd. fig. IV.2.16). 

 

 

 

 

Figura IV.2.16 

Matriz de competitividade do comércio e serviços 

 
 

Silves  S.B. de Messines Armação de Pêra            Algoz                 Pêra   Alcantarilha            Tunes  S. Marcos da Serra 
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IV.2.5.2. CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO 

 

O setor da construção e habitação constituiu no período anterior à crise económica um vetor 

estratégico no Algarve e nos respetivos concelhos, com principal incidência na faixa costeira, 

nomeadamente no que concerne à dinamização da atividade económica, geração de empregos, 

conetividade com outros setores e pelo fato de gerar elevadas receitas para os municípios. 

 

Este é claramente um dos setores que mais sofreu neste período como se ilustra no gráfico 

IV.2.20. Da sua leitura destacam-se os valores negativos apresentados traduzidos em taxas de 

variação (2005-2015) que rondam os -355% para o país, -733% para a região e -564% para o 

concelho de Silves. Assim, se, tal como se referiu anteriormente, o setor da construção constituía 

um sustentáculo para um conjunto de outras atividades económicas, este seu abrandamento teve 

consequências muito severas em toda a economia, particularmente na regional. 

 

 

Gráfico IV.2.20 

Edifícios concluídos (2005-2015) 

Portugal  Algarve 

 

 

 
Taxa de Variação: -355%  Taxa de Variação: -733% 

Silves 

 
Taxa de Variação: -564% 

Fonte: INE (2016) 
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Se atendermos ao tipo de obras realizadas, esta situação (de diminuição significa do peso deste 

setor na economia) ganha contornos mais relevantes na medida em que as taxas de variação para 

construções novas registam ainda valores mais negativos (no país regista -457%, na região -

1.377% e no concelho -1.693%), correspondendo a operações urbanísticas de ampliação, 

alteração e reconstrução o papel de suavizar o cenário de perdas tão significativas (no país este 

tipo de obras regista -153%, na região -155% e no concelho -85%). 

 

Relativamente aos usos afetos à construção é evidente o predomínio da construção de edificação 

para uso habitacional familiar, não obstante também esta relação tenha vindo a sofrer alterações 

em detrimento da construção afetas a outros usos (vd. gráfico IV.2.21). Esta questão é tão mais 

importante quanto alimenta (ou não) o mercado imobiliário para fins habitacionais ou o de outras 

atividades económicas. Neste quadro regista-se que o concelho de Silves é o que apresenta 

(neste período de análise) uma maior percentagem de edificação destinada a habitação (uma 

média de 85%), quando comparado com a região e o país. 

 

 

 

Por outro lado, em termos de encargos médios com a aquisição de prédios urbanos, Silves 

apresenta um mercado imobiliário com valores abaixo da média (vd. gráfico IV.2.22) nacional e 

regional. Com efeito nesta década o valor médio de transação de prédios urbanos foi de 111.273€ 

no país, 143.337€ na região e de 100.372€ no concelho de Silves. Esta realidade mostra de forma 

Gráfico IV.2.21 

Edifícios concluídos para fins habitacionais (2005-2015) 

 

Fonte: INE (2016) 
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muito clara, o peso que este setor teve na economia nacional e, consequentemente o reflexo da 

sua redução. 

 

 

 

Note-se ainda do gráfico IV.2.22 que se adivinha, nos últimos anos deste período uma ligeira 

retoma que poderá traduzir-se numa maior valorização do setor. 

 

 

IV.2.5.3. MERCADO MONETÁRIO E FINANCEIRO 

 

Na região o total de depósitos atingia, em 2005, os 4.889,837 milhares de euros (vd. quadro 

IV.2.12), correspondendo ao concelho de Silves cerca de menos de 10% desse valor, uma vez 

que o território silvense contabilizava cerca de 317.846 milhares de euros em depósitos. 

 

 

 

Gráfico IV.2.22 

Valor médio dos prédios (urbanos) transacionados (2004-2014) 

 
Fonte: INE (2016) 

Quadro IV.2.12 

Indicadores do mercado monetário e financeiro I (unid. Milhares de euros) - 2005 

Região/ 

Concelho 
Depósitos totais 

Credito concedido 

total 

Credito concedido 

a clientes no ano à habitação 

Algarve 4.889,837 6.129,480 882,963 (14,7%) 

Silves 317,846 296,988 41,902 (8%) 

Fonte: NERA (2008) 
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Pela observação do quadro IV.2.12 é igualmente possível aferir que do crédito total concedido na 

Região, apenas uma pequena percentagem (14,7%) se destinou a clientes que tinham como 

finalidade a aquisição de habitação. No caso de Silves, o crédito concedido no ano à habitação, 

atinge um valor ainda mais baixo que no contexto regional (8%), sendo que o fato de os depósitos 

totais totalizarem um montante superior ao crédito concedido (situação que não acontece na 

Região), pode indiciar uma menor atividade económica no quadro de investimentos realizados 

para o ano de 2005, quando comparado com outros concelhos algarvios (vd. quadro IV.2.13). 

 

 

 

Por outro lado, o fato do crédito concedido no ano à habitação no concelho de Silves atingir no 

período mencionado um valor abaixo da média regional (vd. quadro IV.2.13), pode reduzir 

eventualmente o risco de incumprimento por parte da população que recorreu a este tipo de 

financiamento, e deste modo poderá ter um impacto inferior nas populações locais, quando 

comparado com outros concelhos. É expectável que no quadro macroeconómico e de 

desemprego que se registou (vd. Cap. IV.3.) possam aumentar as situações de incumprimento 

relativamente às diversas operações financeiras. 

 

 

IV.2.5.4. ANÁLISE SWOT AO SETOR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

Da análise efetuada é agora possível sistematizar os principais pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades à atividade de comércio e serviços no concelho de Silves (vd. quadro IV.2.14) e que 

a seguir informam as opções e orientações para o ordenamento do território e desenvolvimento. 

 

 

Quadro IV.2.13 

Indicadores do mercado monetário e financeiro II (2005) 

Unidade 

Territorial 

Taxa de crédito à 

habitação (%) 

Crédito à habitação 

por habitante (€) 

Rede de caixa automático multibanco 

Operações por 

hab. (N.º) 

Levantamentos 

nacionais por hab. (€) 

Algarve 48,7 6.820,4 91,3 2.677,0 

Silves 55,2 3.719,7 65,4 2.056,3 

Fonte: NERA (2008) 
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Quadro IV.2.14 

Análise SWOT ao setor do comércio e serviços 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Existência no concelho de Sedes de freguesia com 

alguma dinâmica interna – Silves, S.B. de Messines 

e Armação de Pêra; 

2. Zona industrial de S.B. de Messines com 

unidades/armazéns destinados ao comércio e 

serviços, com capacidade de atratividade; 

3. Zona industrial de Alcantarilha com uma atividade 

comercial com alguma relevância, e capacidade de 

atratividade, fruto da localização (privilegiada) 

geográfica; 

4. Crédito concedido no ano à habitação atingia em 

2005 um valor abaixo do que a média regional, o que 

pode reduzir eventualmente o risco de 

incumprimento por parte das populações locais que 

recorreram a estes mecanismos de financiamento. 

1. Tecido económico comércio e serviços é pouco 

diversificado; 

2. O setor terciário na sua maioria carateriza-se por 

um serviço de proximidade, sem capacidade de 

atratividade; 

3. Ausência de aproveitamento de vantagens 

competitivas por parte dos serviços económicos que 

têm uma localização geográfica semelhante; 

4. S. M. da Serra, Tunes, Alcantarilha (Vila) e Pêra 

com uma dinâmica comercial e de serviços muito 

incipiente e incapaz de gerar sinergias; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Capitalizar a marca “Silves” (concelho) em termos 

patrimoniais, turísticos e culturais, em prol de um 

fortalecimento do tecido comercial;  

2. Aproveitar os canais de promoção do município – 

internet, comunicação social, eventos e património – 

de forma a divulgar o setor comercial e prestador de 

serviços do concelho (e.g. associar as atividades 

gastronómicas aos restaurantes do concelho, 

associar o património visitável ao comércio local; 

3. Criar parcerias entre os próprios empresários e o 

município, no sentido de otimizar custos por parte 

das primeiras, em função de um conjunto de 

incentivos por parte dos segundos – promoção de 

eventos; animação de rua, promoção conjunta, etc. 

4. Apostar na venda de produtos e serviços 

associados aos produtos locais e tradicionais, 

através da criação uma network entre produtores e 

comerciantes locais; 

1. Competitividade de outros concelhos em gerar 

uma maior atratividade no que concerne à atividade 

comercial; 

2. Quantidade de grandes superfícies comerciais nos 

concelhos limítrofes (Portimão e Albufeira) e na 

região; 

3. Conjuntura económica (global) pouco favorável; 

4. Depósitos totais totalizavam em 2005 um 

montante superior ao crédito concedido (situação 

que não acontece na Região), o que poderia indiciar 

uma menor atividade económica/menos 

investimentos. 
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5. Regenerar e requalificar os centros urbanos, 

através de intervenções de âmbito estrutural 

(realização de obras) e cultural; 

6. Criação de um balcão único, acompanhado por 

uma modernização administrativa, nos diversos 

processos de licenciamento, taxas e licenças, etc., 

de forma a melhorar a acessibilidade aos serviços 

municipais. 

 

 

IV.2.5.5. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

Em termos genéricos, e face ao enquadramento macroeconómico do concelho em geral, e no que 

concerne ao setor terciário em particular, o tecido comercial e de prestação de serviços no 

concelho de Silves, carece de: 

a. atratividade; 

b. competitividade; 

c. diversidade. 

 

É fundamental e estratégico criar um quadro de mecanismos que possam dotar o concelho de um 

conjunto de estratégias que visem a sustentabilidade do tecido económico vigente e ao mesmo 

tempo, que possam atrair novos serviços passíveis de acrescentar valor (económico) ao 

concelho, e assim atrair/proporcionar mais emprego. Em termos de linhas estratégicas, os 

princípios subjacentes na óptica industrial, devem estar vertidos no âmbito dos serviços, 

adaptando-se à sua escala de intervenção, nomeadamente na implementação de: 

 

a. via rápida para o licenciamento/apreciação de investimentos de Alto valor acrescentado, 

capazes de gerar diretamente emprego, criar riqueza no concelho, dinamizar o tecido 

económico e que ser indutor de sinergias – equacionar a criação de um balcão único que 

simplifique de entre outras temáticas, o licenciamento e todos os assuntos 

relacionados com a atividade empresarial; 
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b. melhoria da resposta institucional por parte das entidades públicas (sobretudo à escala 

local), no que concerne a uma desburocratização processual e uma maior celeridade nas 

respostas às necessidades dos comerciantes e prestadores de serviços existentes e de 

potenciais investidores;  

 

c. aposta na criação de um sistema de incentivos (fiscais, etc.) e discriminação positiva 

para quem invista no concelho, privilegiando quem efetue operações de reabilitação e 

regeneração urbana, fomente a oferta de serviços acessíveis (vd. Cap. V.5.) e a 

criação de emprego. 

 

Em relação à tipologia de investimentos que possam gerar emprego e que se diferenciem pela 

qualidade, exclusividade e diversidade, seria interessante recriar e projetar algumas orientações 

estratégicas preconizadas pelo economista e académico Jack Soifer, que se adaptam à conjuntura 

económica, social, geográfica e cultural do Algarve e que poderiam eventualmente ser promovidas 

e desenvolvidas/implementadas no concelho e que se encontram vertidas o quadro IV.2.15. 

 

 

No Plano Estratégico de Desenvolvimento do concelho de Silves (CM/DPTIG, 2009), o concelho 

surge, em termos de macro desenvolvimento, numa lógica/posição intermédia no contexto 

regional. Em termos setoriais (economia) o estudo acerca da caraterização da estrutura 

económica Algarvia, sugeria a divisão do Algarve em 4 clusters, mantendo igualmente Silves 

numa posição intermédia, sendo importante, em termos comparativos, perceber o posicionamento 

(global) dos restantes concelhos: 

 

Cluster 1 – Pólos Regionais (Faro e Portimão) – definidos como os dois concelhos com os mais 

elevados índices de desenvolvimento; 

Quadro IV.2.15 

Empregos possíveis de criar em 24 meses no setor dos serviços 

Postos Investimento Setor / Nicho 

3 000 Mínimo WebDesign e Informática 

5 000 Mínimo Atendimento a clientes 

3 000 Mínimo/médio Artes gráficas 

2 000 Mínimo/médio Escolas internato internacionais 
Fonte: Adaptado de Jack Soifer (2009) 
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Cluster 2 – Barlavento Litoral (Vila do Bispo, Lagos, Lagoa, Albufeira e o concelho de Loulé, que 

apesar de se situar no sotavento, foi incluído neste cluster) – designa-se como um conjunto de 

concelhos que regista um nível de vida acima da realidade regional; 

 

Cluster 3 – Algarve Intermédio (Silves, Tavira, Olhão, São Brás de Alportel e Vila Real de S. 

António), se carateriza essencialmente por um conjunto de concelhos “mistos” onde predomina 

uma dicotomia entre o rural (interior barrocal e serra) e o urbano (litoral/barrocal), sendo o cluster 

que mais se assemelha com a realidade regional; 

 

Cluster 4 – Interior Despovoado (Alcoutim, Monchique, Castro Marim e Aljezur) - como o próprio 

nome sugere, consiste nos concelhos que se encontram numa situação económica e social mais 

desfavorecida. 

 

Estando inserido no Algarve Intermédio, Silves alterna alguns indicadores mais positivos com 

outros menos relevantes, sendo de destacar globalmente um conjunto de caraterísticas 

económicas que ilustram o concelho. Por um lado, os aspetos mais relevantes e positivos serão 

representados pelo espetro dos verdes

 

 e por outro lado os fatores mais negativos 

representados pelo espetro dos vermelhos

 

 de forma a diferenciar as situações consideradas 

mais positivas das mais negativas. 

 

1. Nível elevado de empreendedorismo, quando comparado com a média regional, 

nomeadamente no que concerne à taxa de constituição de sociedades; 

2. Capacidade fiscal não muito forte e consequente dependência das transferências de fundos 

municipais; 

3. Incorpora o grupo de concelhos com menor disponibilidade de estabelecimentos bancários e 

financeiros, bem como de terminais multibanco por 10 000 habitantes; 

4. O “Algarve Intermédio” carateriza-se pelo cluster que apresenta os mais baixos níveis de 

consumo de combustíveis fósseis e de energia elétrica por habitante, o que pode indiciar um 

baixo dinamismo do tecido económico local. 
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IV.2.6. TURISMO 

 

 

IV.2.6.1. TURISMO EM PORTUGAL E NO MUNDO 

 

Uma vez que na sociedade global impera a competitividade dos mercados, o turismo tem na 

atualidade um reflexo económico expressivo, gerador de uma cadeia de interações entre 

atividades e setores, da qual resultam múltiplos efeitos nos processos locais e regionais de 

desenvolvimento, sendo que “o turismo compreende as atividades que as pessoas realizam 

durante as suas viagens e a permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de 

tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros." (UNWTO, 1992). 

 

 

A atividade turística, pelas suas caraterísticas, ao nível económico, social e ambiental, exige a 

formação de uma consciência coletiva, para que se reflita sobre esta atividade complexa e 

dinâmica. O setor é considerado uma das maiores indústrias globais (vd. fig. IV.2.17), assumindo 

uma preponderância enorme na economia global, sendo responsável por cerca de 9% do PIB 

Mundial, assumindo uma quota de 6% do comércio internacional e capaz de garantir 1 emprego 

em cada 11 existentes, considerando todos os sectores económicos. 

 

Figura IV.2.17 

A importância do turismo na economia mundial 

 
Fonte: UNWTO, 2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
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Em Portugal “os dados provisórios disponibilizados pelo Eurostat sobre a balança turística dos 

países da União Europeia em 2017 revelaram um aumento de 23% no saldo da balança turística 

portuguesa, o que constituiu uma consolidação da 5ª posição de Portugal de entre os países com 

maior saldo da balança turística da União Europeia. O saldo da Balança Turística de Portugal, de 

acordo com o Eurostat, ascendeu a 10,9 mil milhões de euros em 2017” (INE, 2018). 

 

A região do Algarve contribui de forma muito significativa para estes valores, ao registar, em 2017, 

a maior oferta de estabelecimentos hoteleiros (22,2% do total), a maior capacidade média (294,8 

camas por estabelecimento), o principal destino (30,7% das dormidas totais), com 36,8% da 

capacidade (camas) de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros e com o segundo maior 

contributo para os proveitos totais (30,9%) e os de aposento (31,1%) (INE, 2018). 

 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO SETOR 

 

O Turismo, enquanto atividade económica estruturada, remonta ao século XIX (CUNHA, 2003). No 

entanto, terá sido com o advento da aviação comercial (1930), que o setor sofreu um processo de 

desenvolvimento muito relevante, ainda que no início o transporte de avião fosse um privilégio das 

classes com elevados recursos. 

 

Na década de 60, através da recessão dos transportes marítimos, em função do avanço da 

aeronáutica (aparecimento do avião a jato) e de um melhoramento do nível de vida aliado a um 

aumento da mobilidade da população nos países industrializados, assistiu-se à explosão dos mais 

diversos tipos de turismo para um crescente número de destinos, contribuindo para a 

democratização e consequente massificação da atividade. À escala nacional, incidindo sobre a 

evolução do turismo “moderno”, pode-se salientar as seguintes etapas de desenvolvimento do 

Turismo Português (vd. fig. IV.2.18). 

 

Contudo, dever-se-á reforçar o fato de ter sido na década de 60 que se viria a assistir ao despertar 

da procura externa, prolongando-se até à primeira metade da década de 80, sendo que 

posteriormente foram adotadas orientações políticas que coincidiram com um forte crescimento e 

expansão do setor até à atualidade. 
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Paralelamente ao aumento do número de turistas, também foi visível o aumento das receitas 

turísticas e dos respetivos proveitos globais, sendo possível constatar no período compreendido 

entre os anos 2013 e 2017 (vd. gráfico IV.2.23), uma variação positiva do saldo na rúbrica Viagens 

e Turismo. 

 

É assinalável que numa conjuntura de retoma da crise económica global, o desempenho da 

atividade turística nacional se apresente em crescimento, o que indicia e reforça a importância que 

o setor tem na base económica do país1 e do Algarve em particular. 

 

 

 

Em termos regionais, a imagem criada do Algarve foi desde a década de 60 sinónimo de “sol e 

praia” (MEDEIROS, 2000), constituindo-se assim como o produto principal e como imagem de 

marca da Região algarvia, fato que perdura até aos dias de hoje. Deste “modelo” há que salientar 

                                                 
1 Em 2017 o VAB gerado pelo turismo representou 7,5% do VAB nacional, de acordo com o INE, 2018. 

Figura IV.2.18 

Etapas de desenvolvimento do turismo português 

                            Infância                         Adolescência        Maioridade       Maturidade 

     

 
 

 
                                                                            

 
                                    

 
                              

 
                               

    1900                                                  1950                     1963                1973 

Fonte: Instituto Politécnico de Viseu – Princípios gerais do Turismo, (2009) 

 

Gráfico IV.2.23 

Balança turística portuguesa, rubrica Viagens e Turismo, 2013 - 2017 

 

Fonte: INE (2018) 
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alguns benefícios em termos de emprego, do desenvolvimento de infraestruturas e de 

desenvolvimento Regional. No entanto “... os custos foram excessivamente elevados e vão 

perdurar por muitos anos: desordem urbanística, agravamento das assimetrias entre o litoral e o 

interior (...) destruição de recursos naturais e desenvolvimento de uma atividade económica 

insuficientemente estruturada, com fraco tecido empresarial, acentuando o grau de monocultura” 

(CUNHA, 2003). 

 

No que concerne ao concelho de Silves na relação oferta/procura, este tem tido uma posição mais 

periférica no que diz respeito à atividade turística quando comparado com outros concelhos 

geograficamente mais próximos (Loulé, Albufeira, Lagoa e Portimão). A perda de competitividade 

(económica e territorial) criou algum desequilíbrio estrutural em termos da atividade turística, no 

entanto, caso se minimizem os pontos fracos e se maximizem os pontos fortes, pode-se tirar 

partido dos recursos (endógenos) de forma a desenvolver uma estratégia sustentável para o setor 

a longo prazo. 

 

PERSPETIVAS E TENDÊNCIAS DO TURISMO 

 

Há uma década atrás, em termos globais, as perspetivas de algumas regiões encontrarem no 

setor do turismo uma via para a criação de uma base económica sólida, eram muito reduzidas 

(CUNHA, 2003). Vulgarmente o turismo é entendido como uma atividade económica viável em 

locais onde todas as outras perspetivas de desenvolvimento falharam. Há, naturalmente, que 

considerar que, como em outras atividades económicas, é necessária a existência de recursos 

adequados e devidamente potencializados (HEATH e WALL, 1992). Atualmente, com os 

processos evolutivos que se têm verificado a todos os níveis, assiste-se a muitas mudanças no 

panorama mundial, europeu e nacional, fato que se deve sobretudo a fatores como o progressivo 

crescimento do poder de compra nos países mais desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, 

bem como o desenvolvimento crescente da indústria do lazer. 

 

À escala da região algarvia e do concelho de Silves inclusive (sobretudo na faixa litoral), até à 

década de 90 o setor do turismo atravessou um processo de crescimento que ficou genericamente 

caraterizado pela massificação e monocultura da oferta, baseada numa atividade turística 

altamente concentrada em termos territoriais, como é o caso do Turismo “Sol e praia”. 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

 103 

 

Nos próximos anos, poderão ser equacionados dois cenários globais, que a acontecerem, 

provocarão alterações da escala nacional à local, no que respeita à atividade turística: 

 

Cenário 1 – o progressivo e crescente poder de compra a manter-se nos países mais 

desenvolvidos, bem como em alguns países que têm registado taxas de crescimento elevadas 

(novos países de leste que integraram recentemente a UE, bem como as novas economias 

crescentes – China, Índia, Brasil, Rússia, etc. – nas quais vão emergindo novas classes, 

detentoras de um elevado poder de compra), associado a uma maior flexibilidade laboral, irá 

contribuir para um aumento do número de turistas, e consequentemente do volume das receitas 

totais do setor (vd. gráfico IV.2.24). 

 

Cenário 2 – Os problemas económicos (vd. gráfico IV.2.24), de ordem ambiental e geopolíticos 

que hoje afetam o mundo poderão intensificar-se, o que a acontecer, constituiria uma ameaça à 

estabilidade de vida das populações, provocando consequentemente uma instabilidade 

económica, obrigando a uma retração do investimento por parte dos consumidores, encontrando-

se a indústria turística eventualmente entre as mais afetadas. 

 

 

 

Gráfico IV.2.24 

Evolução da atividade turística 

 
Fonte: (WTO, 2007) http://statistics.unwto.org/en 
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Ambos os cenários poderão ter uma elevada probabilidade de ocorrência, ainda que a tendência 

seja para uma consolidação do cenário 1, muito por força do contributo das novas economias e 

mercados emergentes (China, Brasil, Rússia, etc.). No entanto, a volatilidade das variáveis 

associadas à conjuntura internacional, poderá impor a ocorrência de outra situação (instabilidade 

dos mercados decorrente da recessão económica nas economias “ocidentais”, aquecimento global 

e uma consequente aceleração da erosão costeira entre outras ocorrências possíveis), que, a 

acontecer, hipotecaria a sustentabilidade dos territórios que têm na atividade turística o motor da 

sua economia e desenvolvimento. Uma diversificação da estrutura económica é condição 

imprescindível para que esta sirva de alavanca, e ao mesmo tempo salvaguarde uma eventual 

desaceleração de um fenómeno (turístico), que tende a ser flutuante e dependente de muitas 

variáveis externas.  

 

 

IV.2.6.2. TURISMO NO CONCELHO DE SILVES. A PROCURA 

 

 

No que concerne às dormidas em estabelecimento hoteleiro para o período compreendido entre 

2013 e 2017, o concelho de Silves registou uma taxa de crescimento médio de 43,3%, face aos 

33,7% registados na Região. Note-se, no entanto que o universo da região ronda, em 2017 as 

20.207.151 dormidas e o de Silves as 376.099, logo uma proporção de 1,9%. 

 

Pela observação do gráfico IV.2.25 fica bem patente que a expressão da realidade turística do 

concelho na região é muito residual, não obstante o sentido de crescimento que tem vindo a 

registar nos últimos anos, particularmente no quadro económico atual de alguma retoma 

económica. Daqui resulta que é importante para o concelho promover o aumento da oferta de 

alojamento turístico (e de atividades complementares de diversificação da oferta turística), por via 

do incremento da atratividade e competitividade do destino Silves. 

 

Relativamente ao número de hóspedes (vd. gráfico IV.2.26), o concelho de Silves detinha apenas 

cerca de 1,7% de quota de mercado para o ano de 2017 (76.440 hóspedes), registando no 

entanto uma taxa de crescimento média na ordem dos 38,8%, quando comparado ao ano de 

2013. 
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De referir, em termos comparativos, que a taxa de variação regional, para este período foi de 

39,4%. Estes valores permitem aferir que, não obstante o peso relativo dos hóspedes que 

permanecem no concelho seja muito reduzido no quadro regional, essa tendência tem vindo a 

inverter-se na medida em que o concelho apresenta uma taxa de variação positiva. Acresce 

ainda da leitura destes dados uma patente assimetria regional existente no que respeita à 

atividade turística. 

 

Note-se que o período em análise integra um cenário de retoma da crise económica pelo que todo 

se trata de um contexto de crescimento e desenvolvimento económico com alguns sinais que 

demonstram uma ténue recuperação (veja-se no gráfico IV.2.26 a evolução dos últimos anos). 

 

 

Gráfico IV.2.25 

Dormidas em estabelecimentos hoteleiros (2013-2017) 

Algarve Silves 

  

Taxa de Variação: 33,7% Taxa de Variação: 43,3% 
Fonte: INE (2018) 

Gráfico IV.2.26 

Número de hóspedes (2013-2017) 

Algarve Silves 

  
Taxa de Variação: 39,4% Taxa de Variação: 38,8% 

Fonte: INE (2018) 
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Relativamente à estada média1 nos estabelecimentos hoteleiros, o Algarve registou em 2017 uma 

estada média de 4,5 enquanto o mesmo indicador era de 2,7 no país. Relativamente ao concelho 

de Silves, como é visível no gráfico IV.2.27, existe um aumento do período de estada (cerca de 

2,1%), passando de 4,8 – em 2013 – para 4,9 em 2017. Este acréscimo evidencia uma ocupação 

turística, com reflexo na experiência turística e no retorno da mesma para o concelho. Da leitura 

do gráfico IV.2.27 constata-se assim uma diminuição generalizada da estada média dos turistas 

nos estabelecimentos hoteleiros no país (-6,9%) e na região (-4,3%), registando o concelho de 

Silves uma retoma mais significativa. 

 

 

 

A nacionalidade dos hóspedes permite aferir do alcance internacional da imagem do país (da 

região e do concelho). Neste quadro nota-se que, no período em análise (2013-2017) a proporção 

de hóspedes estrangeiros foi sempre superior a 50% (em todas as unidades territoriais em 

análise), tendo mesmo chegado aos 77% no concelho (no ano de 2016). O gráfico IV.2.28 

demonstra duas realidades distintas: de 2013 a 2015 uma predominância da região e a partir 

dessa data uma predominância do concelho de Silves. Daqui se afere que o turista que se desloca 

aos estabelecimentos hoteleiros do concelho de Silves é claramente um turista estrangeiro, 

seguida. 

 

                                                 
1 “Relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, no período de referência, na 
perspectiva da oferta” (INE, 2018). 

Gráfico IV.2.27 

Estada média dos turistas (2013-2017) 

 
Fonte: INE (2018) 
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Desta informação resulta que a promoção internacional tem, de algum modo, sido eficaz, e que a 

mesma se traduz num universo de potenciais turistas muito significativo. Esta procura traduz-se, 

em termos de proveitos1 para a economia em valores muito significativos, salvaguardando a 

escala de cada unidade territorial. Assim, da leitura do gráfico IV.2.29, podemos constatar que no 

período em análise os proveitos apresentaram uma variação de 84,5% no concelho de Silves e de 

76,8% na região, não obstante o concelho represente, em 2017, cerca de 1,6% do total dos 

proveitos. 

 

 

                                                 
1 “Compreende todos os proveitos resultantes da atividade do estabelecimento hoteleiro. Inclui os proveitos de aposento, os 
proveitos de restauração e outros proveitos decorrentes da própria atividade (ex.: aluguer de salas, lavandaria, tabacaria, telefone, 
etc..)” (INE, 2018). 

Gráfico IV.2.29 

Proveitos (€) dos estabelecimentos hoteleiros (2013-2017) 

Algarve Silves 

 
 

Taxa de Variação: 76,8% Taxa de Variação: 84,5% 
Fonte: INE (2018) 

Gráfico IV.2.28 

Proporção de hóspedes estrangeiros (2013-2017) 

 
Fonte: INE (2018) 
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Importa ainda trazer para esta análise a variável da taxa de ocupação da oferta de alojamento 

existente, utilizando para o efeito o conceito do INE de “Taxa líquida de ocupação cama (%)”1 Esta 

informação permite-nos aferir da ocupação efetiva dos empreendimentos turísticos e desse modo, 

da carga humana do território por via da presença de turistas e da optimização do investimento 

turístico efetuado. Da leitura do gráfico IV.2.30 é possível perceber que a taxa de ocupação cama 

é superior na região e no país, relativamente ao concelho de Silves, contudo, a taxa de variação, 

no período em análise, é de 23% para o concelho de Silves, de 15% para o país e de 14% para a 

região. Estamos assim perante um comportamento de aumento gradual da taxa de ocupação 

cama, o que reflete a ‘saúde’ do setor do turismo e a sua sustentabilidade. 

 

 

 

Na linha da sustentabilidade, reflectimos por ultimo, no que concerne à procura turística sobre os 

dados da sazonalidade do setor do turismo. Esta é uma das principais fragilidades do setor, a nível 

nacional, com particular destaque a nível regional. O seu impacte prende-se, de entre outras 

variáveis, com o subaproveitamento dos recursos (públicos e privados), a flexibilidade imposta à 

gestão da oferta turística (particularmente no que se refere ao mercado de trabalho diretor e 

indireto) e a uma maior vulnerabilidade da base económica local. 

 

                                                 
1 Relação entre o número de dormidas e o número de camas disponíveis no período de referência, considerando como duas as 
camas de casal (INE, 2019). 

Gráfico IV.2.30 

Taxa líquida de ocupação cama (2014-2017) 

 
Fonte: INE (2019) 
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De acordo com os dados do travelBI, a taxa de sazonalidade1, que de acordo com os objetivos da 

Estratégia Turismo 2027 é um índice a reduzir, regista em 2018 o valor de 36% para o país e de 

42,7% na região do Algarve. O seu comportamento nos últimos anos tem sido, efectivamente de 

redução, mas com valores muito reduzidos (vd. gráfico IV.2.31), registando o país uma taxa de 

variação (2013/2018) de -8,9% e a região de -8,6%. 

 

 

                                                 
1 Taxa que permite avaliar o peso relativo da procura turística nos três meses de maior procura (julho, agosto e setembro), 
relativamente ao total anual, medido através do número de dormidas nos meios de alojamento 
(http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/PowerBI/Sustentabilidade/taxa-de-sazonalidade.aspx). 

Gráfico IV.2.31 

Taxa de sazonalidade (2013-2018) 

Portugal 

 
Taxa de Variação: -8,9% 

 

Algarve 

 
Taxa de Variação: -8,6% 

 

Fonte: http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/PowerBI/Sustentabilidade/taxa-de-sazonalidade.aspx (2019) 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/PowerBI/Sustentabilidade/taxa-de-sazonalidade.aspx
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IV.2.6.3. TURISMO NO CONCELHO DE SILVES. A OFERTA 

 

No que concerne à distribuição da oferta turística na sua globalidade – Alojamento, 

restauração e oferta complementar regista-se uma preponderância para a concentração 

territorial no setor sul do concelho, com predominância para Armação de Pêra e para o eixo 

Silves-Messines, respetivamente, dando seguimento à tendência verificada noutros setores de 

atividade. Essa aglomeração da oferta turística a sul tende a consolidar-se, pelo facto deste setor 

territorial ser aquele que apresenta alguma dinâmica e porque os projetos e investimentos 

turísticos incidem preferencialmente nesta área. 

 

ALOJAMENTO 

 

Centrando a análise nos empreendimentos turísticos existentes, o SIGTUR1 identifica 14 

empreendimentos com uma capacidade total para 813 unidades de alojamento aos quais acresce 

a capacidade instalada dos parques de campismo e caravanismo que totalizam, em 2019, 1322 

utentes.  

 

Analisando esta oferta de alojamento segundo a tipologia (vd. gráfico IV.2.32) constata-se que as 

casas de campo correspondem a 45,5% da oferta existente, mas que é a tipologia “hotel” a que 

regista a maior oferta de alojamento (capacidade instalada), cerca de 58%. Assim, regista-se um 

total de 469 unidades de alojamento em “hotel”, apesar de estes serem apenas 3. 

 

Esta oferta de alojamento, do ponto de vista espacial, traduz a litoralização de que o concelho e o 

Algarve, tem sido objecto, muito associado ao turismo sol e praia. Constata-se assim que as 

freguesias do litoral totalizam 57% do total da oferta de alojamento em empreendimento turístico 

(vd. gráfico IV.2.33) 

 

                                                 
1 Sistema de Informação Geográfica do Turismo de Portugal. 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

 111 

 

 

 

 

A oferta de alojamento deve ainda ser complementada com a tipologia alojamento local cuja 

expressão tem vindo a aumentar significativamente (vd. gráfico IV.2.34). Com efeito, de acordo 

com o SIGTUR, o concelho de Silves apresenta, à data, 1.423 alojamentos locais que totalizam 

uma oferta de alojamento com capacidade para 5.707 utentes. 

 

Da leitura do gráfico IV.2.34 constata-se, antes de mais, o comportamento positivo da evolução do 

número de alojamentos locais, particularmente a partir de 2014, ano em que entrou em vigor o 

Gráfico IV.2.33 

Distribuição dos empreendimentos turísticos 

 
Fonte: SIGTUR (2019) 

Gráfico IV.2.32 

Empreendimentos turísticos e sua capacidade instalada (%) 

 
Fonte: SIGTUR (2019) 
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regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local1. Esta evolução sofreu um 

ligeiro decréscimo no ano de 2016, o qual não terá sido alheio à crise económica que se instalou 

no país nessa altura, retomando, a partir daí as taxas de crescimento registadas. 

 

 

 

Esta tipologia de alojamento também regista diferentes modalidades, sendo de destacar, no 

concelho de Silves, os apartamentos (que correspondem a cerca de 74% do total de alojamento 

turístico) e as moradias (que correspondem a cerca de 25%). 

 

No entanto, não existe uma relação direta entre o número de alojamentos e a sua capacidade, tal 

como se pode observar no gráfico IV.2.35. Na realidade, se atendermos à capacidade instalada 

nos alojamentos locais segundo a tipologia, mantém-se a predominância doa tipologia 

“apartamento” com cerca de 59% da capacidade instalada e as “moradias” com cerca de 37% da 

mesma. As restantes modalidades registam valores pouco significativos, destacando-se os 

estabelecimentos de hospedagem com 11 unidades e capacidade para 109 utentes. 

 

A sua distribuição geográfica, tal como referido para os empreendimentos turísticos também traduz 

a litoralização da oferta de alojamento e do dinamismo económico do concelho. Assim, de acordo 

com o gráfico IV.2.36, cerca de 86% dos alojamentos locais localizam-se nas freguesias do litorail 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto. 

Gráfico IV.2.34 

Evolução (%) do número de alojamentos locais e a capacidade instalada (n.º utentes) 

 
Fonte: SIGTUR (2019) 
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(com particular destaque para Armação de Pêra), correspondendo a cerca de 77% do total da 

capacidade instalada. 

 

 

 

 

 

Neste contexto seria importante aumentar a capacidade instalada sobretudo nas freguesias do 

interior e incrementar novos alojamentos onde não existem quaisquer unidades disponíveis (S. 

Marcos da Serra, etc.), e por outro lado procurar atrair e qualificar a oferta existente no setor sul, 

Gráfico IV.2.36 

Distribuição do alojamento local 

 
Fonte: SIGTUR (2019) 

Gráfico IV.2.35 

Alojamento local segundo a modalidade 

 
Fonte: SIGTUR (2019) 
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nomeadamente na Vila de Armação de Pêra, não numa perspectiva de quantidade, mas sim 

apostando no factor qualidade. 

 

Para além da oferta existente, estão ainda previstos, já com parecer favorável do Turismo de 

Portugal, de acordo com o SIGTUR, 16 empreendimentos turísticos que totalizam 958 unidades de 

alojamento e 2.654 camas (vd. quadro IV.2.16). Ora esta realidade vem reforçar de forma 

significativa a oferta de alojamento existente, duplicando-a. 

 

 

 

A sua distribuição (vd. quadro IV.2.17), embora mantenha um predomínio do número de 

empreendimentos em Armação de Pêra, a capacidade instalada tem maior expressão na freguesia 

de Silves, motivado, em larga medida pela implementação do Núcleo de Desenvolvimento 

Turístico da Feitoria Fenícia com 700 camas. 

 

Daqui decorre que, não obstante o esforço que se tem vindo a realizar, o litoral do concelho 

continua a ser mais atrativo para a fixação de empreendimentos turísticos, na otima de 

proximidade ao mar e aos recursos existentes na faixa litoral da região, valorizando a proximidade, 

em detrimento da aposta em novas realidades geográficas. 

 

Quadro IV.2.16 

Empreendimentos turísticos previstos1, segundo a tipologia 

Tipologia 
Empreendimentos 

Turísticos (n.º) 

Unidades de 

Alojamento (n.º) 
Camas (n.º) 

Aldeamento Turístico 2 245 1 060 

Apartamento Turístico 2 97 168 

Hotel 3 128 256 

Hotel-Rural 2 79 158 

Hotel-Apartamento 7 409 1 012 

Total 16 958 2 654 

Fonte: SIGTUR (2019) 
1Refere-se ao PIP e aos projetos com parecer favorável do Turismo de Portugal, de acordo com o SIGTUR (março de 2019). 
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A esta realidade (investimentos em empreendimentos turísticos já em curso e que integram 

parecer favorável do Turismo de Portugal, importa associar a capacidade de alojamento prevista 

nos vários instrumentos de gestão territorial com incidência territorial no concelho de Silves. 

Destes identificamos aproximadamente, 12.000 camas turísticas (vd. quadro IV.2.18). Estas 

camas, caso sejam executadas, resultarão num aumento exponencial da oferta de alojamento, 

sendo que se por um lado a materialização destes Planos viria beneficiar e dotar o destino Silves 

na perspetiva da oferta (quantitativa e qualitativamente), também se iria assistir a um reforço do 

número de camas no setor mais a sul do concelho, acentuando ainda mais as assimetrias 

territoriais em termos da distribuição da atividade turística. 

 

Em termos globais no que concerne ao número de camas, o cenário proposto mais que duplica a 

oferta existente, o que perfaz um valor total aproximado às 11.000 camas, caso todos os planos 

municipais fossem executados1, o que em termos potenciais dotaria o concelho de uma oferta ao 

nível dos empreendimentos turísticos bastante significativa em termos quantitativos, 

tipologicamente diversificada e com qualidade. 

 

                                                 
1 Alguns planos municipais encontram-se em execução (vd. Cap. VII.1.) 

Quadro IV.2.17 

Distribuição dos empreendimentos turísticos previstos1 

Freguesia 
Empreendimentos 

Turísticos (n.º) 

Unidades de 

Alojamento (n.º) 
Camas (n.º) 

Alcantarilha / Pêra 3 169 338 

Algoz/Tunes 1 15 60 

Armação de Pêra 6 391 920 

S. B. Messines 2 127 300 

Silves 4 256 1 036 

Total 16 958 2 654 

Fonte: SIGTUR (2019) 
1Refere-se ao PIP e aos projetos com parecer favorável do Turismo de Portugal, de acordo com o SIGTUR (março de 2019). 
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Em suma, e no seguimento da oferta existente/potencial, seria benéfico para o concelho face ao 

enquadramento atual da atividade, que existisse o reforço de uma aposta numa tipologia de 

alojamento mais orientada para os hotéis em detrimento dos apartamentos turísticos, e ao mesmo 

tempo, captar e potenciar o alojamento em contexto rural, valorizar os resorts integrados com 

oferta hoteleira de referência (PENT, 2007), com o objetivo de dotar o concelho de uma oferta 

turística de referência e de qualidade. 

 

Como corolário desta análise, centramos agora a atenção em alguns indicadores que o Turismo 

de Portugal elaborou e que permitem uma visão mais qualitativa da oferta de alojamento turístico 

existente no concelho (vd. quadro IV.2.19). 

 

Estes indicadores permitem concluir que a oferta de alojamento do concelho de Silves é, no 

contexto da região, ainda muito incipiente, de onde resulta que existe margem e potencial para o 

reforço da mesma. Contudo esta oferta apresenta-se, globalmente como oferta de qualidade, 

registando mesmo valores superiores aos da média da região. A oferta complementar por via dos 

Quadro IV.2.18 

Capacidade prevista (camas/utentes) em instrumentos de gestão territorial 

INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO TERRITORIAL 
CAPACIDADE 

PPAP 541 

PUQP 1.100 

PUML 1.187 

PUA 600 

PPQP 600 

PUVF 1.000 

PPPG 3.999 

POAFA 260 

POAO 60 

PDM1 1.550 

TOTAL 10.897 
Fonte: CMS (2016) 
1Refere-se ao PDM alterado por adaptação ao PROT Algarve, excluindo as 700 camas já atribuídas. 
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agentes de animação turística traduz as especificidades da realidade turística concelhia, 

apresentando valores inferiores aos da região. 

 

 

 

 

OFERTA COMPLEMENTAR 

 

Como elementos complementares à oferta de alojamento turístico e que, na essência, qualifica e 

diversifica a oferta turística do concelho. De entre outros elementos importa referir os recursos 

naturais1 e patrimoniais2 existentes, os equipamentos de utilização coletiva3, as unidades de 

restauração, os equipamentos específicos de apoio ao turismo, como é o caso do golfe e ainda os 

agentes promocionais e operativos da oferta turística. Analisaremos agora alguns destes dados. 

 

 

O setor da restauração em termos quantitativos (vd. capitulo IV.2.5 – Comércio e Serviços) e 

geográficos segue a tendência do alojamento, reforçando a sua presença nos setores centro e sul, 

voltando Armação de Pêra a evidenciar uma superioridade efetiva neste capítulo, seguindo-se as 

freguesias de Silves e de S.B. de Messines respetivamente (vd. fig. IV.2.19). 

                                                 
1 Vd. cap. III.6. 
2 Vd. cap. VI.1. 
3 Vd. cap. V.3. 

Quadro IV.2.19 

Indicadores de caraterização da oferta de alojamento turístico 

Indicadores Silves  Algarve 
Posição 

Relativa 

Capacidade de alojamento a turistas por 

1000 habitantes 
250,2 631,7 11.º 

Capacidade de alojamento a turistas por 

km2 
13,65 98,4 12.º 

Qualidade da oferta em empreendimentos 

turísticos 
54,5 44,4 7.º 

Concentração relativa dos agentes de 

animação turística 
4,6 6,3 9.º 

Fonte: SIGTUR (2019) 
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Tal como no alojamento, e como foi possível constatar em levantamentos de campo efetuados, 

Armação de Pêra apesar de se superiorizar quantitativamente nos setores do alojamento e 

restauração, é amplamente afetada pelo fator sazonalidade, fato que se traduz no próprio 

funcionamento de unidades de alojamento e da restauração, existindo mesmo alguns 

estabelecimentos que suspendem parcialmente o seu funcionamento durante a época “baixa”. 

 

Relativamente às outras sedes de freguesia e respetivos aglomerados urbanos, no setor sul 

destaca-se Algoz em termos quantitativos, relacionados com a restauração, fruto da sua 

localização geográfica e dinâmica económica, ao passo que no setor norte, S. Marcos da Serra 

revela pouco dinamismo no setor. Em termos genéricos, e salvo algumas exceções como as 

referências do setor da restauração em Silves e S. B. Messines e o caso de Armação de Pêra, 

por questões turísticas, o setor da restauração não parece ter uma capacidade de atratividade 

muito relevante capaz, per se, de se constituir como um polo atrativo do ponto de vista turístico. 

 

Figura IV.2.19 

Restauração nas sedes de freguesia do concelho de Silves 
 

 
 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Em termos de Património o concelho possui um espólio vasto (vd. Cap. VI.), sendo que grande 

parte dele se distribui ao longo do eixo Silves-S. B. de Messines com uma predominância 

acentuada para a cidade de Silves. De referir ainda que para além do património que se encontra 

presente nas diversas sedes de freguesia, há ainda a destacar alguns conjuntos de elementos 

com importância histórica e cultural fora dos centros urbanos, tais como a necrópole de Vale 

Fuzeiros e os diversos menires existentes (e.g. Vilarinha ou Gregórios). 

 

Em termos estratégicos e uma vez que o concelho beneficia de um conjunto de elementos 

patrimoniais interessantes seria fulcral articular a atividade turística existente com a vertente 

patrimonial, procurando alargar a área de influência a todo o concelho, não ficando a atividade 

turística na vertente de história e património confinada à cidade de Silves. No que refere a dados 

mais concretos e incisivos sobre a afluência de visitantes a este tipo de oferta, destacam-se a 

título de exemplo o número de visitas efetuadas ao Castelo de Silves, (o mais visitado1) e o Museu 

da Arqueologia2, embora estes últimos com valores menos significativos, como se pode observar 

no gráfico IV.2.37. 

 

 

 

Recentemente (2016), com o objetivo de aumentar o período de permanência do turista na cidade 

de Silves, foi criado um pacote que conjuga a visita ao castelo e ao museu com uma prova de 

vinhos do concelho. Esta iniciativa registou uma taxa de variação de 300% no primeiro ano de 

vigência, passando de 1.000 utilizadores, em 2016 para 4.000, em 2017. Este tipo de iniciativas, 

                                                 
1 O número de visitantes ao castelo registou um aumento de 2,4% de 2017 para 2018, com um total de 289.352 
visitantes em 2017 e de 296.414 em 2018. 
2 O número de visitantes ao museu registou um aumento de 19,5% de 2017 para 2018, com um total de 34.080 
visitantes em 2017 e de 40.737 em 2018. 

Gráfico IV.2.37 

Número de visitantes ao castelo e museu da arqueologia (2018) 

Visitantes Castelo  Visitantes Museu 

 
Total anual – 296 414 

 

 
Total anual – 40 737 

Fonte: CMS/DCTP (2019) 
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como exemplo, reforça a complementaridade de produtos turísticos, qualificando a oferta, e por 

isso, são iniciativas a reproduzir e alargar para outros produtos. 

 

Um outro exemplo de oferta turística especializada são os campos de golfe existentes (e 

previstos) no concelho. Trata-.se de um produto com alto valor económico, de baixa sazonalidade 

e que não procura o litoral como localização privilegiada, reduzindo assim a assimetrias territoriais 

no que concerne à oferta turística e dinamismo económico. 

 

De acordo com o SIGTUR, existem, no momento, no concelho de Silves, 4 campos de golfe em 

funcionamento (3 campos com 18 buracos e 1 campo com 9 buracos), localizados na freguesia de 

Alcantarilha e Pêra e na de Silves, o que corresponde a 10% da oferta regional deste tipo de 

equipamentos. Em complemento estão previstos mais 4 campos de golfe (3 campos com 18 

buracos e 1 campo com 7 buracos), localizados na freguesia de Alcantarilha e Pêra, Algoz/Tunes 

e na de Silves (vd. quadro IV.2.20), correspondendo a 14% da oferta regional deste tipo de 

equipamentos. 

 

 

 

Ainda no que concerne à oferta importa referir o número de agentes e de empresas que estão 

directamente envolvidos neste setor. Destacamos o universo dos agentes de animação turística 

(empresas de animação turística e operadores marítimo turísticos) e as agências de viagens. 

Estas atividades económicas garantem a funcionalidade do setor, a sua diversidade e qualidade, 

traduzindo as especificidades do setor no concelho. Assim, de acordo com o SIGTUR, o concelho 

Quadro IV.2.20 

Campos de golfe (existentes e previstos) 

Freguesia Existentes Previstos 

Alcantarilha / Pêra 3 1 

Algoz/Tunes - 1 

Armação de Pêra - - 

S. B. Messines - - 

Silves 1 2 

Total 4 4 

Fonte: SIGTUR (2019) 
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de Silves possui 26 agências de viagens e balcões de turismo 47 agentes de animação turística, 

cuja distribuição geográfica traduz a concentração da oferta turística nas freguesias do litoral do 

concelho (vd. gráfico IV.2.38). 

 

 

 

Ainda assim importa destacar destes dados a expressão que as empresas de animação turística 

registam nas freguesias de Silves (17%) e de São Bartolomeu de Messines (15%), associadas, na 

sua grande maioria, à pratica de atividades desportivas, de contacto com a natureza e o 

património rural, natural e arqueológico existente nestes territórios. 

 

 

IV.2.6.4. ANÁLISE SWOT DO SETOR DO TURISMO 

 

Da análise efetuada é agora possível sistematizar os principais pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades que se colocam à atividade de turismo no concelho de Silves (vd. quadro IV.2.21) e 

que a seguir informam as opções e orientações para o ordenamento do território e 

desenvolvimento. 

 

 

 

Gráfico IV.2.38 

Agentes e agências de turismo 

 
Fonte: SIGTUR (2019) 
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Quadro IV.2.21 

Análise SWOT ao setor do turismo 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Clima; 

2. Espaço (como recurso); 

3. Património geomorfológico; 

4. Património arquitetónico; 

5. Património arqueológico; 

6. Património paisagístico e natural; 

7. Linha de costa; 

8. Recursos humanos com know-how; 

9. Existência de recursos naturais endógenos (mel, 

cortiça, alfarroba, medronho, citrinos); 

10. Boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias; 

11. Investimentos em atividades turísticas imobiliárias; 

12. Campos de golfe; 

13. Procura crescente de produtos turístico-culturais; 

14. Proposta de reconstrução da “Fissul” – MICE, 

Exposições, etc.; 

15. Parques temáticos e de diversão; 

16. Oferta diferenciada (património natural, 

paisagístico, geomorfológico, arquitetónico, 

arqueológico); 

17. Abertura do município ao investimento. 

1. Armação de Pêra descaraterizada e com potencial 

comprometido; 

2. Oferta turística paralela/clandestina; 

3. Reduzida sinalização e divulgação da oferta turística; 

4. Reduzida promoção de produtos tradicionais: mel, citrinos, 

medronho, cortiça; 

5. Ausência de serviços/acessos para Turistas com 

mobilidade reduzida; 

6. Excesso de burocracia na gestão dos processos de 

aprovação de projetos económicos, muitos deles associados 

diretamente à atividade turística; 

7. Reduzido número de transportes públicos.  

8. Carência de espaços de recreio e lazer (espaços verdes, 

parques infantis); 

9. Subaproveitamento do recurso - Rio Arade; 

10. Falta uma imagem de marca do concelho e da cidade de 

Silves; 

11. Cidade de Silves: carência de espaços de comércio, 

recreativos, hoteleiros e de restauração de qualidade e 

diversificados; 

12. Erosão costeira; 

13. Falta de informação/suporte estatístico relativo á atividade 

turística; 

14. Ausência de uma estratégia de cooperação entre os 

promotores locais; 

15. Serviços pouco qualificados (mão-de-obra); 

16. Carência de alojamento muito qualificado/de referência; 

17. Sazonalidade. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Crescente procura do concelho para instalação de 

atividades/projetos de desenvolvimento; 

2. Aumento do número de férias “fora de casa” – city-

short breaks; 

3. Fragmentação crescente das férias; 

4. Orientação do PNPOT em matéria de ambiente e 

desenvolvimento; 

1. Proximidade de centros urbanos mais atrativos e 

competitivos; 

(ainda) Tendência para uma litoralização da atividade 

turística; 

2. Alojamento clandestino; 

3. Destinos concorrentes à escala global com custos e preços 

mais baixos; 
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5. Abertura global para novos produtos turísticos – 

orientações do PENT; 

6. Aumento da exigência (quantitativa e 

qualitativamente) da procura de produtos turísticos; 

7. PDM (enquanto instrumento). 

4. Burocracia ao nível dos órgãos de decisão Regional e 

Nacional;  

5. Conjuntura internacional; 

6. Degradação crescente do património; 

7. Ausência de sensibilidade para Turistas com mobilidade 

reduzida. 

 

 

 

IV.2.6.5. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

Prevê-se que na próxima década, a região algarvia e o concelho de Silves em particular, 

enfrentarão possivelmente uma série de desafios no que se refere à atividade turística, fruto de um 

crescimento dos desafios que se colocam à atividade, designadamente por via da diversificação, 

de um aumento gradual da exigência dos turistas e da conjuntura económica global. Torna-se 

assim pertinente equacionar os grandes desafios para o concelho ao nível do setor, 

designadamente no que respeita a um conjunto de processos, que podem ser sintetizados em 7 

pontos: 

 

1. Sem um processo de gestão devidamente adaptado às caraterísticas (sociais, territoriais, 

culturais, ambientais, etc.) de um determinado destino turístico, torna-se difícil arquitetar e 

implementar uma gestão qualitativa, porque para se atingir o fator de sustentabilidade, é 

necessário desenhar e criar um processo sólido de gestão que contemple as seguintes ações de 

planear, organizar, liderar e coordenar. 

 

Um destino que careça de um processo eficaz de planeamento e organização, enfrentará um 

conjunto de adversidades, entre as quais: 

 

a. falta de capacidade de se adaptar às novas exigências dos turistas, às necessidades das 

suas populações e ao território;  

b. deixar o destino refém das oscilações do mercado; 
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c. não permitirá uma gestão eficiente dos recursos ambientais, provocando rupturas nos 

tecidos locais no que concerne ao equilíbrio de interesses, contribuindo deste modo para 

uma insatisfação dos stakeholders; 

d. não fomenta a participação dos residentes; não promove uma coordenação/cooperação 

entre entidades públicas e privadas, que são parte integrante de toda a cadeia do destino;  

 

No mercado do turismo são os destinos que competem e não empresas individuais (RITCHIE e 

CROUCH, 2000, citados por SAINAGUHI, 2004). Cada destino deve saber posicionar os seus 

produtos de tal forma que os consiga dotar de caráter e personalidade (SAINAGUHI, 2004). 

 

2. No que concerne à qualidade, os turistas consomem um produto turístico integrado e holístico, 

sendo que avaliam a experiência como um conjunto, logo, a qualidade da experiência turística 

pressupõe o envolvimento de toda a cadeia de prestação de serviços do setor (desde o táxi, ao 

serviço no restaurante, entre outros), daí que seja imperioso que o fator qualidade esteja sempre 

presente em todas ações, pois basta um serviço falhar, para colocar toda a cadeia em risco, 

prejudicando a imagem do destino. É fundamental que o destino Silves, no seu todo, possa 

assegurar uma melhoria constante da qualidade, através de um processo contínuo, uma vez que a 

qualidade do produto turístico é crucial: 

 

a. para a viabilidade dos negócios; 

b. para a atratividade do destino; 

c. para a sustentabilidade da indústria turística. 

 

A qualidade de um serviço envolvido no turismo detém um papel importante no processo de 

distribuição (WYLLIE, 2000 citado por YU, MORAIS, CHICK, 2001). 

 

3. A diversificação dos produtos é crucial ao estimular e potenciar o desenvolvimento de novos 

produtos, como o golfe, turismo de negócios e congressos, turismo rural, arqueológico, entre 

outros, de forma a diversificar a oferta, potenciar os recursos existentes e reduzir ao mesmo tempo 

uma elevada dependência do turismo de sol e praia (CMS/DPTIG, 2009); 
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4. O profissionalismo assume-se como um fator de competitividade e competência, que deve ser 

incrementado e cimentado. É necessário fomentar a formação a diversos níveis, para que o 

serviço prestado pelos trabalhadores do ramo possa responder eficientemente às necessidades e 

expectativas dos turistas, ao mesmo tempo que se deve proceder à dignificação laboral do setor, 

adaptando-a à conjuntura económico-social atual; 

 

5. Os novos mercados emergentes surgem como alternativas a outros tipos de mercados que se 

encontram numa fase de maturação e ou saturação. É muito importante apostar numa estratégia 

de diversificação dos mercados, e.g., será interessante ter em conta o novo turismo emissor do 

leste europeu e asiático, assim como deverão ser exploradas, como refere BAPTISTA (2003), as 

possibilidades reais do crescimento dos fluxos oriundos do resto do país e de Espanha; 

 

6. É fundamental combater o fator sazonalidade, sendo necessário criar um quadro de 

alternativas através de um conjunto de estratégias diversificadas, que poderão ir desde da 

diversificação de produtos e mercados, passando pela exploração da promoção; 

 

7. Os fatores Marketing e Inovação são determinantes para que os destinos turísticos tenham 

uma imagem de marca à qual estão associados. No entanto, e numa conjuntura atual e global 

onde cada vez mais os consumidores escolhem o produto, torna-se imperativo reforçar a 

promoção, não necessariamente em termos quantitativos, mas sim em qualidade, nomeadamente 

à necessidade de sistematizar e uniformizar a mensagem promocional. Tal como para os 

produtos, também para os lugares e, em particular, para os destinos turísticos é essencial 

assegurar a gestão estratégica da sua marca, no quadro de uma abordagem de marketing dos 

destinos turísticos. Uma marca sólida é aquela que traduz as caraterísticas diferenciadoras do 

destino turístico (naturais, históricas, culturais e humanas) encerrando um património de atrações 

e de emoções que conduzirão à formação da imagem de marca pretendida. É em torno da marca 

de um destino que os turistas constroem as suas próprias experiências, desenvolvendo um 

coerente e consistente sentido de lugar (GUERREIRO, et al., 2010). 
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ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Um processo de gestão territorial eficiente, aliado a uma gestão dos recursos, um sistema de 

comunicações e acessibilidades, um bom serviço de saúde e de segurança, são fatores 

determinantes para a qualidade da oferta turística, neste caso, do destino Algarve, e 

consequentemente do concelho de Silves. 

 

Deve-se assumir como vetor primordial a questão da competitividade/complementaridade dos 

destinos turísticos, uma vez que essa mesma competição entre a oferta levará a um aumento da 

qualidade do serviço prestado, beneficiando assim os consumidores. Este será um passo 

importante para o país, região e concelho; o fato de se percecionar que só uma estratégia de 

cooperação entre público/privado e um bom planeamento aliado a uma gestão de custos eficiente, 

sustentada por princípios de desenvolvimento (sustentável), proporcionará qualidade ao destino, 

tornando-o mais competitivo (vd. fig. IV.2.20). 

 

 

 

Esta trilogia fundamental – Competitividade, Desenvolvimento Sustentável e Qualidade – deverá 

ser considerada como uma pedra basilar num processo de gestão integrada de um destino 

turístico, para que esse possa oferecer aos turistas a qualidade necessária. Mais do que ir ao 

encontro das expectativas dos consumidores, o concelho terá que estar preparado para 

ultrapassar as expetativas dos turistas, de forma a constituir-se como uma alternativa e um 

Figura IV.2.20 

Orientação estratégica para o setor do turismo 
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complemento dos destinos concorrentes, salvaguardando sempre os interesses das populações 

locais, bem como os recursos naturais. É crucial que qualquer ação ou intervenção no domínio da 

atividade turística tenha por base princípios e mecanismos de gestão que confiram um 

desenvolvimento equilibrado num determinado território, que deverá ser “...ecologicamente 

sustentável a longo prazo, assim como economicamente viável, e ética e socialmente justo para 

as comunidades locais.” (OMT, 1995).  

No seguimento da linha estratégica que se sustenta, preconiza-se a valorização da trilogia – 

Competitividade, Desenvolvimento Sustentável e Qualidade –, adaptando-a às especificidades 

do território (concelho de Silves) para se poder delinear um quadro de ação, sustentado pelas 

seguintes orientações: 

 

1 Enquadramento da Oferta turística 

2 Turismo Acessível – “Turismo para Todos” 

3 Qualificação e diversificação da oferta – equipamentos, serviços e produtos 

4 Melhoria da prestação institucional 

5 Promoção turística 

6 Implementação e acompanhamento do PDM 

 

Será no seguimento destas orientações que poderão ser lançados os alicerces para uma política 

para o setor. Para que o concelho se desenvolva globalmente, devem-se criar sinergias que 

levem a uma concertação público/privado e privado/privado, para que essa mesma cooperação 

produza efeitos práticos (através de uma carta de intenções ou através de um compromisso entre 

empresários do setor turístico), no que refere às medidas a tomar no moment of truth da 

experiência turística de forma a evitar externalidades negativas (nos vários processos e rede de 

serviços de um destino – táxis, serviços de saúde, serviços hoteleiros, etc.), para que o futuro e 

imagem do destino não fiquem prejudicados.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

No seguimento das orientações estratégicas e da fileira de produtos a implementar (vd. fig. 

IV.2.21), deverá existir um plano de ação, que contemple as intervenções consideradas 

necessárias. Estas devem seguir não só o anterior quadro estratégico, bem como deverão 

consubstanciar as políticas e objetivos estratégicos referenciados no PENT (Plano Estratégico 
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Nacional do Turismo, 20071), enquadrados na Estratégia para o Turismo 20272 e no PEDS (Plano 

Estratégico de Desenvolvimento de Silves, 2009), pelo qual surge a necessidade de clarificar 

como se deverão colocar as mesmas em prática, e quais as que melhor se adaptam às 

caraterísticas do território: 

 

 

 

 

1. ENQUADRAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA 

Na sequência da promoção a adotar, deverão ser identificados quais os sítios relevantes no 

destino Silves, que possam projetar uma imagem adequada do concelho, consoante o target ao 

qual se pretende dirigir num determinado momento. No entanto, urge a necessidade de se 

trabalhar no sentido de criar um sistema de sinalização turística, entre uma série de 

intervenções, de forma a enriquecer o tipo de informação prestada; 

 

 

2. TURISMO ACESSÍVEL 

                                                 
1 O PENT foi aprovado em 2007 (RCM 53/2007, de 15 de fevereiro), sendo que o mesmo foi recentemente alvo de um processo de 
revisão (MEE, 2015), mas mantendo a aposta nos produtos estratégicos iniciais. Mais recentemente (setembro de 2017) foi 
aprovada a “estratégia para o turismo 2027” que mantém, de forma genérica, estes produtos. De igual modo o “Plano de Marketing 
Estratégico” elaborado pela Região de Turismo do Algarve para o período 2015-2018, identifica, genericamente, estes produtos 
como “estratégicos” para a região. 
2 Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro. 

Figura IV.2.21 

Convergência entre Produtos do PENT e os do PDM 2.ª G 

Fonte: PENT (2007) 
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A terminologia “Turismo Para Todos” envolve a inserção de pessoas portadoras de 

necessidades especiais na sociedade, sendo necessário adotar um conjunto de ações (sinalética 

adaptada a invisuais, vias pedonais devidamente dimensionadas, pontos e postos de informação 

preparados para a disponibilização de informação, etc.) envolvendo diversos setores (vd. Cap. 

V.5.). Como quaisquer outros cidadãos, as pessoas com mobilidade reduzida têm o direito à 

educação, saúde, trabalho e lazer, e é justamente no setor do turismo e do lazer que persiste e 

existência de inúmeras barreiras que acabam por vetar o acesso a um conjunto de serviços 

(alojamento, monumentos, recursos naturais, tais como praias e parques naturais, etc.), por parte 

de quem possui uma mobilidade condicionada. Num mercado global e globalizado, onde as 

exigências e expetativas atuais seguem uma tendência crescente, a adoção de medidas e 

soluções, que passem pela democratização do acesso a qualquer tipo de espaço público e 

não público, pode ser um garante de uma certificação de um determinado destino, 

assegurando a inclusão (social) de quem o visita, e ao mesmo tempo garantindo a 

sustentabilidade do mesmo. Por outro lado, é necessário tornar “Silves” como um destino 

“acessível” não só do ponto de vista físico (arquitectónico, infraestrutural, etc.), mas também do 

prisma da acessibilidade ao nível da informação, sinalização e georreferenciação dos serviços, 

património e /ou outros locais de interesse (CMS/DPTIG 2009) (vd. Cap. V.5.). Uma boa 

sinalização turística qualifica e enobrece os destinos a que se refere; aumenta o grau de 

reconhecimento e a imagem que um turista retém; evita o descaminho e a irritação dos que se 

perdem; e contraria os efeitos negativos que eventuais más opções urbanísticas ou 

constrangimentos naturais podem trazer à plena visitação de um local ou um território de 

interesse turístico (V Congresso do Centro Rodoviário Português, 2008). 

 

3. QUALIFICAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA – EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E 

PRODUTOS 

Será necessário que se proceda a uma requalificação/modernização do alojamento classificado e, 

ao mesmo tempo reconverter o alojamento não classificado. Seria igualmente positivo apoiar 

estratégias que visem reforçar a competitividade das empresas (descriminação positiva, 

desburocratização dos processos que visem investimentos importantes do ponto de vista 

qualitativo/quantitativo, entre outros) e, ao mesmo tempo, desenvolver sistemas de fiscalização 

de qualidade prestada pelas empresas que estão direta ou indiretamente ligadas à cadeia de 

serviços da atividade turística (empresas hoteleiras, restauração, serviço de táxis, etc.). 
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No que refere aos produtos, deve continuar-se a valorizar o produto “sol e praia”, numa perspetiva 

mais qualitativa e não exclusiva (que poderá levar a uma monocultura da oferta) e apostar em 

produtos diversificados e de excelência, procurando integrar as indicações do PENT, adequando 

as mesmas às necessidades e características territoriais do concelho de Silves. De entra a fileira 

de produtos que deverão ser valorizados, para além da necessária qualificação da oferta 

associada ao “sol e praia”, destacam-se: 

 

a. Golfe 

 

Tem-se constituído como um produto “agressivo” e muito apetecível no mercado turístico, 

associado a uma baixa sazonalidade. No Algarve existem aproximadamente 200.000 praticantes 

que geram uma receita próxima dos 337 milhões de euros, valor que indicia a inquestionável 

importância desta modalidade para a economia Algarvia (CORREIA et al., 2004) e que tem 

registado um crescimento exponencial com uma taxa de crescimento anual da atividade de 

7%/ano (PENT, 2007). Deve ser desenvolvida uma estratégia (sustentável) que vise o reforço 

deste produto com enorme potencial, principalmente na vertente económica, uma vez que neste 

tipo de atividade (PENT, 2007), a despesa média por pessoa, rondará os 250 Euros/dia1 (é 

importante promover o golfe de uma forma inovadora e tentar conquistar novos mercados, uma 

vez que o público alvo desta atividade se encontra algo envelhecido, o que pode constituir um 

problema num futuro próximo, caso não se renove a estratégia). No concelho de Silves, 

atualmente existem 4 campos de golfe (vd. fig. IV.2.22), situados no setor sul do concelho e com 

uma grande proximidade (geográfica) entre si, estando prevista a construção de mais quatro 

campos. Esta situação contrasta radicalmente com o concelho de Loulé, onde Almancil é a 

freguesia do país com maior concentração de campos de Golfe representando 55% dos campos 

do concelho de Loulé, 21,8% das unidades da região e mais de 25% das voltas efetuadas pelos 

golfistas que procuraram o Algarve em 2003 (CORREIA et al., 2004). Com valores tão díspares 

em relação à oferta existente, e assumindo que poderá existir uma (acentuada) estagnação da 

atividade decorrente da conjuntura económica global, o golfe poderá assumir-se um como um 

produto de alto valor acrescentado para o concelho, caso consiga apresentar-se como um produto 

                                                 
1 Despesa Turística - despesa efetuada por um visitante e/ou por alguém a seu benefício, durante a sua viagem ou estada no lugar 
de destino, quer na componente interna como externa. 
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com caraterísticas diferentes e diferenciadores, no que concerne: à qualidade (o exemplo do 

Amendoeira Golf Resort que associou duas personalidades mundiais do golfe, que desenharam e 

projetaram os campos1); à singularidade (a possibilidade de se poder apostar no golfe de serra 

bem como em projetos inovadores) e à acessibilidade (podem ser desenvolvidas medidas para 

um golfe mais inclusivo e acessível); 

 

b. Turismo de negócios e conferências – MICE2 

 

Tem vindo a ganhar consistência e preponderância sobretudo na última década, ainda que se 

tenha manifestado com maior incidência na cidade de Lisboa. De acordo com PADEIRA (s/d), 

diretor de promoção do ITP, o cenário em 2006 revelava a capital portuguesa como o principal 

destino MICE em Portugal, bastante destacado dos outros destinos – Algarve, Porto e Madeira. A 

inexistência de infraestruturas adequadas e preparadas (ao nível da articulação entre transportes, 

ausência de estruturas “com escala” preparadas para organizar congressos, etc.) constituíam um 

entrave a um crescimento e consequente desenvolvimento sustentado deste tipo de segmento 

turístico. Tendo existido algumas melhorias (infraestruturais) na região do Algarve, onde a oferta 

turística de qualidade tem vindo a aumentar em termos qualitativos e quantitativos, pois trata-se da 

região com maior número de estabelecimentos hoteleiros (31%), seguindo-se o Centro (18%), 

Norte e Lisboa (15% cada região) (DELLOITE, 2010). Esta relevância ao nível da hotelaria, 

juntamente com uma dinamização do aeroporto de Faro, poderá ser um catalisador para gerar um 

aumento do turismo de negócios e de conferências que se carateriza por uma baixa 

sazonalidade e por proporcionar receitas elevadas. O concelho de Silves poderá tentar captar 

este segmento turístico, ainda que necessite de aumentar a capacidade e qualidade hoteleira 

existente, sendo para isso necessário que alguns dos PMOT´S em vigor fossem concretizados, 

que existisse mais procura/investimento direcionado para este nicho de mercado. No que 

concerne à existência de um espaço adaptado para este tipo de turismo associado a uma 

componente de congressos, uma das soluções poderia passar pela revitalização/restyling da 

                                                 
1 Os golfistas Christy O’Connor Jnr e Nick Faldo idealizaram e projetaram os dois campos de golfe do referido empreendimento 
turístico. Nick Faldo a este respeito referiu "I think that our course at Amendoeira will become a real talking point in the Algarve and, 
with so many courses in the region, that’s no mean feat. There’s a definite feel of Arizona about the site and it has the potential to be 
one of the best examples of a 'Mediterranean desert-style' course in Europe”. 
2 MICE - Meetings, Incentives, Conferences & Events - Turismo cuja motivação principal é a participação em Reuniões, Incentivos, 
Conferências e Eventos. 
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Fissul (investimento público), e/ou um eventual reaproveitamento do empreendimento Fábrica do 

Inglês (investimento privado); 

 

c. Turismo Saúde e Bem-estar 

 

O Turismo de Saúde e Bem-Estar divide-se tradicionalmente em 3 segmentos, termas, spas e 

clínicas especializadas (PENT, 2007), sendo que o mesmo tem vindo a registar um aumento 

exponencial na Europa, prevendo-se que mantenha o ritmo de crescimento no futuro (PENT, 

2007). Em 2004, este produto representava 3 milhões de viagens, esperando-se um crescimento 

anual de 5% a 10% até 2015, o equivalente a 6,2 milhões de viagens, sendo que consumidor tem 

uma despesa entre os 100 e os 400 euros e fica em média 4 ou mais noites no destino. Em 

Portugal, o produto Saúde e Bem-estar representa 1,9% das motivações dos turistas que nos 

visitam, sendo que no que concerne a infraestruturas, o país dispõe de termas com instalações 

antigas, e reduzidos serviços e atividades dirigidas aos turistas (PENT, 2007). Com uma 

sazonalidade (apenas 18% das termas em funcionamento operam durante todo o ano) e 

antiguidade do setor, com poucas infraestruturas e com apenas 1,4% da quota europeia deste 

produto (PENT,2007), seria benéfico para o concelho atrair investimento dentro deste tipo de 

segmento, captando eventualmente projetos de referência que se destaquem por uma oferta de 

qualidade, complementar e diferenciadora.  

 

d. Turismo Desportivo 

 

Poderão potenciar-se as infraestruturas existentes (vd. Cap. V.3.) de forma a atrair turistas dentro 

deste segmento, devendo-se enaltecer neste aspeto o Amendoeira Golf Resort enquanto 

empreendimento que alia o alojamento, golfe e outras componentes desportivas, e por outro lado, 

o Plano Pormenor da Praia Grande, que prevê igualmente a construção de infraestruturas 

desportivas associadas à componente alojamento. Seria importante atrair investimentos turísticos 

neste tipo de segmento, numa lógica de promover os complexos desportivos integrados, no 

sentido de os mesmos constituírem uma oferta atrativa, competitiva e alternativa. Será igualmente 

estratégico valorizar o património natural para a prática de desporto, quer no que concerne ao 

interior do concelho, quer na componente dos desportos náuticos, tirando partido das 

potencialidades e do património natural, sendo que neste tipo de desporto, há a destacar a zona 
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litoral do concelho e os recursos fluviais – rio Arade e ribeira de Odelouca, bem como as albufeiras 

do Arade, Odelouca e Funcho; 

 

e. Ecoturismo e ou Turismo Natureza 

 

Apresenta-se cada vez mais como um produto apetecível e que tem no concelho de Silves um 

manancial de oportunidades e recursos por explorar (vd. Cap. VI.4), nomeadamente o elevado 

potencial cinegético e da pesca na serra e o elevado valor paisagístico e potencial para o Turismo 

de Natureza e atividades de recreio e lazer, quer na zona do barrocal, quer no setor norte, 

associado à serra, onde poderão ser aproveitadas as condições naturais para implementar e 

reforçar algumas atividades que têm vindo a ser desenvolvidas, tais como algumas provas de BTT 

ou passeios de todo o terreno (TT). Deve também ser potenciado o aproveitamento dos espaços 

florestais e os recursos ecológicos das áreas RN 2000 (e.g., Herdade da Parra) enquanto produto 

turístico alternativo ao sol e mar, incrementando e incentivando outras atividades tais como o 

birdwatching (e.g., Lagoa dos Salgados, Herdade da Parra, entre outros que aparecem 

mencionados no Cap. III.6.) entre outras que poderão adequar-se aos recursos endógenos do 

concelho. A envolvente das 3 grandes albufeiras existentes também poderá ser valorizada, uma 

vez que se trata de um recurso com potencial, onde poderão ser incrementadas algumas 

atividades (e.g., pesca ou atividades náuticas) de modo a diversificar e promover a oferta de 

diversos produtos turísticos (e.g., via Algarviana), para que Silves possa apresentar um conjunto 

de produtos de forma integrada e territorialmente coerente, passível de gerar sinergias. Seria 

benéfico existir uma articulação entre algumas unidades TER e o fato de estarem previstas 1000 

camas para a serra e mais 700 para o barrocal do concelho1, no sentido de existir uma valorização 

dos recursos (naturais) endógenos com o intuito de reduzir as assimetrias (económicas e 

turísticas) territoriais existentes. 

 

No setor mais a sul, na faixa entre o barrocal e o litoral, seria igualmente importante apostar 

numa tipologia de alojamento alternativa à existente (articulação do edificado com o elemento 

paisagem, integração de fatores biofísicos, etc.), sendo importante que as camas previstas para o 

                                                 
1 Com a publicação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) e com a consequente alteração 
por adaptação do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM Silves), foram estabelecidas as principais linhas orientadoras para a 
criação de novos empreendimentos turísticos fora dos perímetros urbanos, a materializar em Núcleos de Desenvolvimento Turístico 
(NDT). Foi ainda neste contexto que o Observatório estabeleceu a distribuição do total de camas definidas no PROT Algarve 
(24.000 camas) pelos diferentes municípios, cabendo ao município de Silves 1.700 novas camas. 
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barrocal (cerca de 700) possam representar per se uma oferta vocacionada para uma vertente 

turística mais ecológica. Fora do âmbito do alojamento, há que salientar ainda a existência de 

duas ciclovias, uma em contexto urbano (Silves), e outra junto à faixa costeira e que está inserida 

num roteiro regional, fomentando a prática de uma atividade sustentável, e que pode ser 

enquadrada numa lógica de um produto turístico complementar. Seria interessante o 

desenvolvimento de mais produtos semelhantes, ou até uma rede de ciclovias/percursos 

pedestres, um pouco à semelhança dos percursos turísticos existentes (vd. fig. IV.2.22). Não 

deve ser igualmente descurado o enquadramento de um conjunto de atividades inovadoras e 

sustentáveis, e.g., o mergulho subaquático (com cerca de 25 mil mergulhos a serem praticados 

anualmente no Algarve1), sendo que o crescimento deste tipo de turismo, “tem como pressuposto 

a defesa intransigente do meio marinho e da diversidade ambiental” (SANTOS, 2006). 

 

f. Turismo no Espaço Rural (TER2) 

 

Constitui um tipo de atividade com uma procura crescente, uma vertente alternativa ao turismo de 

massas, proporcionando uma oferta baseada no fator qualidade. É um tipo de turismo que 

aparece na linha do subproduto ecoturismo/turismo natureza, associado a um perfil de turista que 

reside em Portugal, de meia-idade, ativo, empregado(a), com habilitações superiores, privilegia a 

descoberta da Região e o contato com a natureza (motivos da viagem e da escolha de alojamento 

TER) e tem uma dormida média de duas noites (IESE, 2008)3. Como em toda a atividade turística, 

seria desejável que este tipo de produto (TER) necessitasse de estar devidamente enquadrado 

com um conjunto de recursos que sejam complementares (percursos, monumentos, gastronomia, 

etc.), de forma a existir uma articulação entre a componente alojamento e a componente temática, 

ou seja, para que este tipo de unidades não seja apenas utilizadas para pernoitar. 

 

 

g. Turismo Científico 

                                                 
1 In observatório do Algarve (2006). 
2 “São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, serviços 
de alojamento a turistas, preservando, recuperando e valorizando o património arquitetónico, histórico, natural e paisagístico dos 
respetivos locais e regiões onde se situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, de modo 
a ser assegurada a sua integração na envolvente” (n.º1 do artigo 18.º do DL 39/2008, de 7 de março na redação que lhe foi dada 
pelo DL 186/2015, de 3 de setembro). 
3 Estudo de Caracterização do Turismo no Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal – síntese preliminar, 2008, IESE 
(Instituto de Estudos Sociais e Económicos). 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

 135 

 

Pode ser enquadrado como uma subdimensão do turismo cultural, cuja motivação se encontra na 

realização de pesquisas e estudos de caráter científico, numa vertente prática de trabalho de 

campo. De realçar o espólio Arqueológico (vd. fig. IV.2.22) e geológico que o concelho detém, e 

que pode ser alvo de visita numa perspetiva mais académica.  

 

h. Gastronomia e Produtos Regionais 

 

O “património” gastronómico constitui uma mais-valia para um determinado território, logo, será de 

aproveitar este nicho de mercado, e apontar estratégias de promoção junto dos tour operadores e 

da “indústria” do alojamento, para que sejam criados circuitos gastronómicos e feiras temáticas 

(e.g., semana gastronómica de Pêra ou o festival da caldeirada em Armação de Pêra), onde 

seriam promovidos os produtos do concelho: citrinos, medronho, doçaria, entre outros produtos, 

criando sinergias entre produtores agrícolas, empresários da restauração, empreendimentos 

turísticos e o Município. Todas estas medidas, na lógica da diversificação da oferta, serão 

determinantes para a atenuação da sazonalidade, contribuindo assim para um melhoramento da 

economia do concelho. Mais recentemente, o produto vinho, tem-se vindo a afirmar no panorama 

regional e concelhio, tendo mesmo o município criado a marca “Vinhos de Silves”. O 

desenvolvimento desta marca, que associa todos os produtores do concelho, nasceu do desejo da 

autarquia de impulsionar a divulgação deste produto em todos os eventos onde se faça a 

promoção do Município e nos quais este esteja presente, já que, recentemente, um conjunto 

assinalável de produtores vitivinícolas tem vindo a afirmar-se no mercado e a receber o 

reconhecimento da crítica pela qualidade dos seus produtos. 

 

i. Centros urbanos e Património 

 

É um tipo de atividade que poderia ser desenvolvida e explorada, numa lógica similar ao produto 

city/short breaks 1, mas adaptado em função e escala da cidade de Silves e de outros centros 

como S.B. de Messines e Alcantarilha, com uma componente forte em termos de promoção e 

divulgação do recurso património, que o concelho detém em detrimento de outros concelhos 

                                                 
1 City/short breaks – tipologia de turismo que consiste em conhecer uma cidade e as suas atrações monumentais, arquitetónicas, 
culturais, comerciais, gastronómicas, etc. 
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mais vocacionados para a componente “sol” e “praia”. A aposta no património pode e deve ser um 

elemento diferenciador que o destino “Concelho de Silves” deverá capitalizar, uma vez que pode 

permitir atenuar os efeitos decorrentes da sazonalidade, ao mesmo tempo que se constitui como 

um tipo de atividade alternativa àquela que é oferecida pelos concelhos do “litoral” algarvio, 

podendo atuar igualmente como complemento/alternativa a esses destinos. Através do 

aproveitamento de determinados produtos patrimoniais (e.g., Castelo) e outros temáticos (e.g., 

Feira Medieval) como âncoras, e beneficiando de uma distância relativa próxima da faixa costeira 

e das vias de comunicação, este segmento seria dirigido a um target específico, com poder de 

compra e com elevada mobilidade, sendo para isso imperativo que exista mais e melhor oferta no 

que diz respeito ao alojamento, uma vez que o concelho carece de poucas unidades hoteleiras de 

referência em contexto urbano, o que constitui à partida um entrave à captação de turistas dentro 

deste segmento. A alternativa poderia passar por um incentivo ao investimento dentro de alguns 

centros urbanos com edificado de referência arquitetónica (vd. Cap. VI.), no sentido de aliar 

algumas operações de reabilitação urbana à recuperação de edificado degradado, privilegiando o 

uso turístico para alguns edifícios, destinando os mesmos, e.g., para um segmento de hotéis de 

“charme”. 

 

j. Parques de Campismo e Caravanismo 

 

Constituindo esta uma atividade com um potencial ascendente na região do Algarve, com cerca de 

1.200.000 dormidas de Auto-caravanistas dentro e fora dos parques de campismo (CCDRA, 

2008), deve ser equacionada uma estratégia para monitorizar e dar condições para a prática da 

atividade. O fato de esta modalidade de turismo ocorrer num contexto de alguma informalidade 

(fora dos locais constituídos para o efeito), constitui um conflito do ponto de vista ambiental e do 

ordenamento do território (CCDRA, 2008) que importa inverter. No concelho de Silves, existem 3 

parques de campismo e caravanismo com capacidade para 1.322 utentes, de acordo com o 

SIGTUR. 

Relativamente ao caravanismo em si e num contexto de crescente procura, tem-se assistido a 

inúmeras iniciativas de promoção da oferta e de reforço da mesma, com a criação de parques de 

autocaravanismo e de áreas de serviço de autocaravanismo. A título de exemplo destacamos a 
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Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve1 (CCDR Algarve) e a Rota 

Serrana de Autocaravanismo. 

Esta atividade, com significativo impacto económico nos territórios menos favorecidos, tende a 

desenvolver-se principalmente na época baixa e tem um potencial de complementaridade com 

outras atividades/produtos turísticos muito significativa. 

Importa assim, pelas questões evidenciadas, criar um enquadramento ao nível dos instrumentos 

de gestão territorial, bem como ao nível dos regimes jurídicos aplicáveis (empreendimentos 

turísticos) (CCDRA, 2008), de forma a gerir e ordenar (territorialmente) esta atividade que gera 

benefícios económicos localmente, e ao mesmo tempo transformar este fenómeno numa 

oportunidade. 

 

4. MELHORIA DA PRESTAÇÃO INSTITUCIONAL 

É fulcral que se desenvolva um quadro de ações de apoio aos investidores e empresários do 

setor. Seria prudente equacionar a criação de uma “Via Rápida” (PENT, 2007) para projetos de 

alto valor acrescentado, de forma a desburocratizar eventuais investimentos no concelho, 

tornando-o mais apetecível na ótica do investidor; 

 

5. PROMOÇÃO TURÍSTICA 

A promoção da imagem do destino Silves junto dos mercados deve ser realizada não só pela 

autarquia, mas também numa lógica de cooperação com as empresas que produzem serviços 

associados à atividade turística, por intermédio dos seus representantes, através de um plano 

integrado de marketing. A acompanhar esta lógica de concertação entre os interessados, deve-se 

também apostar na diversificação do marketing, uma vez que o turismo de sol e praia, não tem 

que ter a mesma publicidade do que o turismo de golfe, já que ambos atraem segmentos 

diferenciados. Será importante segmentar a promoção, para que se publicite o produto de 

forma real e correta, sem correr o risco de não satisfazer as exigências do consumidor. 

 

6. IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PDM 

O Plano Diretor Municipal deverá constituir-se como um documento que planifique, ordene e 

controle estrategicamente o território, no qual está incluída obviamente a atividade turística, 

                                                 
1 Integra 29 espaços de acolhimento de autocaravanas, 8 dos quais (28%), no concelho de Silves. 
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através de uma gestão sustentável, num processo de monitorização constante, criando sinergias 

e tornando o destino mais competitivo, suportado por um marketing territorial eficiente 

 

 

PROPOSTAS PARA O TURISMO E PROGRAMAS DE AÇÃO 

 

Neste âmbito serão apresentados os programas e as ações que constituirão as diretrizes para o 

desenvolvimento turístico, dentro de uma lógica de sustentabilidade e competitividade. São dois 

enfoques de programas: relacionados ao desenvolvimento, estrutura, logística e programas 

temáticos. No âmbito dos programas relacionados ao desenvolvimento, estrutura e logística será 

essencial desenvolver:  

 

A desburocratização e a descentralização são um garante do desenvolvimento para o sucesso do 

planeamento turístico. Uma certa celeridade nos processos de decisão constitui um facilitador, 

num mercado livre, importante para encurtar caminhos nos procedimentos de planeamento 

burocráticos para que os objetivos propostos sejam alcançados.  

Atividades de Marketing e de promoção assumem uma importância essencial para que se atinja os 

propósitos. A obtenção dos objetivos locais de turismo dependerá, em parte, da imagem do 

turismo de Silves, projetada não só na região, mas a uma escala mais global. Alguns dos fatores 

que mais atraem turistas para um determinado território são: 

a. Paisagens; 

b. Tradições culturais; 

c. Património e arquitetura; 

d. Clima; 

e. Vias e redes de transporte. 

 

A imagem de um destino é definida como uma representação mental do indivíduo acerca do 

conhecimento (crenças), sentimentos e perceção geral de um destino em particular (CROMPTON, 

1979; FAKEYE & CROMPTON, 1991, citados por CHEN e TSAI, 2007). 

 

A autarquia deverá aproveitar os pontos fortes (como a tradição histórica), e sustentá-los com 

atividades de promoção e de marketing criativas. Será também importante sondar, com 
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regularidade, as opiniões e as experiências dos visitantes com as atrações de Silves e divulgar 

esse feedback entre os parceiros e outros envolvidos. 

 

As ações de turismo que serão levadas a cabo a curto prazo, precisam necessariamente de incluir 

a construção essencial da consciência de oportunidades de turismo tanto para consumidores 

como para investidores.  

 

Constituirá um ponto de interesse e relevância, se forem contempladas projeções de chegadas de 

turistas, modo de viagem e de outros dados de pesquisa de mercado. Deverão também ser 

realizadas pesquisas regulares de informação nas unidades de alojamento, de forma a 

proceder a uma análise on-going da situação do setor turístico, permitindo assim a monitorização 

da atividade.  

 

Será igualmente imperativo, promover a criação de uma base de dados estruturada, para 

disponibilizar informação segmentada aos turistas, investidores e poderes de decisão públicos, 

com base em dados obtidos a partir de avaliações do mercado e da oferta turística, realizadas 

periodicamente. 

 

Em termos de materialização das propostas anteriormente enunciadas e face às características 

que o território evidencia, serão enunciados quatro objetivos com as respetivas ações, para que o 

concelho possa potenciar a atividade turística, de entre os quais se destacam: 

 

OBJETIVO 1: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO  

 

Melhorar a capacidade de interligação do setor público (ao nível da decisão) com o privado, de 

forma a gerar um aumento da competitividade (territorial) e proporcionando deste modo uma 

melhor qualidade dos produtos e serviços oferecidos. A formação e qualificação profissional, 

nos vários níveis de atuação e áreas de especialização, constituem um vetor determinante para o 

desenvolvimento (turístico) de um determinado destino. 

 

Ações de qualificação para o desenvolvimento do Turismo 
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1. Formação dos guias de forma a melhorar a rentabilidade do serviço prestado e potenciação dos 

recursos existentes; 

2. Fomentar políticas de educação patrimonial; 

3. Fomentar políticas de educação para a preservação do ambiente; 

4. Fomentar estratégias com os comerciantes e empresários que operam no concelho, numa 

lógica de intervenção no âmbito da Agenda XXI; 

5. Potenciar uma política de turismo acessível/turismo para todos. 

 

OBJETIVO 2: MARKETING E VENDAS DO PRODUTO TURÍSTICO 

 

Desenvolver ações integradas de marketing que resultem numa identificação objetiva do concelho 

de Silves enquanto destino turístico (património, etc.), que promovam a sua imagem nos 

mercados emissores e valorizem seus produtos, através de uma estratégia de promoção e 

divulgação pró ativa (vd. quadro IV.2.22). 

 

 

 

OBJETIVO 3: MOBILIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUADA PARA O TURISMO 

 

A população do concelho deve ser alertada para a necessidade de assimilarem valores que os 

levem a assumir compromisso com a preservação do património histórico, cultural e natural de 

Silves, compreendendo assim a importância do turismo enquanto atividade socioeconómica 

geradora de emprego e promotora de desenvolvimento (sustentável) (vd. quadro IV.2.23). 

Quadro IV.2.22 

Ações de marketing e vendas do produto turístico 

Ações Responsabilidade 

1. Realizar pesquisa da procura turística. CMS 

2. Elaborar o plano de Marketing e Vendas. 
CMS/ stakeholders do 
concelho 

3. Definir estratégia de Mercado. 
CMS/ stakeholders do 
concelho 

4. Definir parceiros nos produtos atuais (criar parcerias com os principais 
tour -operadores e unidades de alojamento) 

CMS/stakeholders do concelho 
/ tour-operadores 

5. Desenvolver com as unidades de alojamento locais, programas de 
divulgação do turismo no concelho. 

CMS/ Unidades de alojamento 

6. Preparar um calendário religioso da cidade, das tradições religiosas. CMS 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Plano Diretor Municipal de Silves 

 141 

 

 

 

 

OBJETIVO 4: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS 

 

Através da estruturação de atrativos e consolidação de eventos existentes, do desenvolvimento de 

novos produtos segmentados, da elaboração de roteiros e de packages, que atraiam novos fluxos 

de visitantes, promovendo a sua permanência, com reflexos positivos na taxa de ocupação dos 

hotéis (vd. quadro IV.2.24). 

 

 

 

 

Quadro IV.2.24 

Ações para o desenvolvimento dos produtos turísticos 

Ações Responsabilidades 

1. Implementar um Entreposto/Portfólio de Produtos tradicionais no concelho. CMS/Empresários do setor 

2. Elaborar um package de turismo ecológico, arqueológico e cientifico para as 
agências de viagens. 

CMS/Empresários do setor 

3. Promover atividades desportivas no interior do concelho (provas de BTT, 
canoagem, escalada, etc.). 

CMS/Empresários do setor 

4. Planificar um calendário de eventos culturais aproveitando o potencial da cidade 
e região, que possam ser realizados no Centro Histórico usando os monumentos 
como cenário (exemplo da feira medieval). 

CMS/Empresários do setor 

5. Elaborar circuitos de turismo, na vertente histórica económica e industrial, no 
roteiro do turismo local, para que os turistas possam permanecer mais tempo nos 
locais de visita. 

CMS/Tour operadores 

 

Quadro IV.2.23 

Ações sobre mobilização, educação e cultura continuada para o turismo 

Ações Responsabilidades 

1. Promover, em Setembro de cada ano, o Prémio Turismo e 
Preservação. 

CMS 

2. Instituir o Fórum Permanente de Discussão sobre o turismo e 
preservação no concelho de Silves. 

CMS 

3. Definir o calendário de eventos relacionado com o turismo em Silves e 
com a região Algarve. 

CMS/RTA 

4. Elaborar um programa de informação sobre turismo, tendo como 
target a comunidade do concelho. 

CMS/Universidades da 
Região Algarve 

5. Promover a educação ambiental em todas as áreas de turismo 
ecológico. 

CMS/CCDRA 
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PROGRAMAS TEMÁTICOS 

 

Os programas temáticos são importantes para criar produtos turísticos que se enquadrem no 

panorama do País, Região e concelho, com o intuito de salvaguardar as suas caraterísticas 

históricas, culturais e naturais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, e sempre com o 

intuito de promover uma maior interação entre os visitantes e os locais do concelho, entre os 

hábitos e costumes da cultura local, proporcionando mais-valias na perspetiva dos agentes 

económicos que operam direta e indiretamente no setor do turismo. 

 

VALORIZAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE SILVES 

 

Aproveitar a valorização e recuperação do núcleo histórico de Silves, para que se possam 

implementar um conjunto de programas temáticos apelativos, que marquem a diferença, quer 

pela qualidade, quer pela autenticidade da experiência que a cidade “oferece”, conferindo uma 

originalidade impar no contexto da oferta turística global, nacional e regional. 

 

De destacar a este respeito, a boa organização da feira medieval, que se tem constituído como 

um evento de referência no concelho e na região (integrou o programa ALLGARVE), sendo que 

começa a deixar a sua “marca” no panorama regional algarvio, proporcionando uma oferta 

diferenciada e alternativa do produto core Regional – “Sol e praia”. Entre outros eventos que foram 

realizados, há a destacar a promoção dos vinhos de Silves, evento que se realizou no castelo de 

Silves no âmbito das slowcities1 e que foi organizado pelo município em conjunto com empresários 

do setor vitivinícola. Esta simbiose entre o património e produtos que são produzidos por 

empresários locais, pode e deve servir de plataforma para a promoção do destino “Silves” 

enquanto cidade e concelho, ao mesmo tempo que também servirá para potenciar os elementos 

patrimoniais existentes através de uma utilização diversificada e plural. 

 

 

 

 

                                                 
1 O movimento slowcities teve origem em Itália, sendo hoje um movimento internacional de cidades que promovem o bem-estar, o 
respeito pelo ambiente e valoriza entre outros aspectos, os produtos locais. A cidade de Silves aderiu (formalmente) ao movimento 
em junho de 2009. 
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CRIAÇÃO E APROVEITAMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

 

Criar novas atrações, proporcionar experiências alternativas aos eventos existentes no mercado 

turístico algarvio, de forma a poder atrair mais turistas para o concelho, aproveitando e 

potenciando uma simbiose entre o passado e as tendências mais recentes, de modo a 

proporcionar a realização de eventos que estejam de harmonia com a tradição histórica do 

concelho de Silves: 

 

1. Feira Árabe / Islâmica – deverão ser aproveitadas as sinergias criadas a partir da feira 

quinhentista, e recriar a presença árabe em Silves, num formato similar ao evento “Feira 

Medieval”, podendo assim o concelho disponibilizar uma oferta mais abrangente e alternativa; 

 

2. Enoturismo - o ramo vitivinícola tem-se constituído como um setor com elevado potencial de 

afirmação (atualmente existem seis produtores), devendo ser definida uma estratégia (sustentável) 

comum de longo prazo, entre produtores e município, para o desenvolvimento turístico. A Carta 

Europeia do Enoturismo define a referida tipologia como um sistema dividido por três subsistemas: 

 

a) Território; 

b) Turismo; 

c) Cultura Vitivinícola; 

 

Deverá ser com base nestes três vetores, que o setor Vitivinícola deve ser abordado, para que 

exista uma visão integradora por parte do setor público e privado, visando a sustentação de uma 

estratégia comum de promoção do produto e consequentemente do território Silves, procurando 

deste modo a criação de uma imagem de marca, que coligue o vinho com o concelho. Entre 

algumas propostas que possam ser desenvolvidas e dinamizadas, na sequência de uma 

promoção comum deste produto, destacam-se os recentes eventos de promoção dos vinhos, 

quer promovidos pela autarquia no âmbito de um evento com a “marca” das slowcities, quer os 

eventos levados a cabo por produtores privados, através da utilização de património do município. 

Esta imbricação, entre património imóvel e o produto “vinho”, entre o setor público e o privado, 

pode servir de alavanca para a sustentação de Silves enquanto destino associado ao enoturismo.  
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3. Recrear Momentos Históricos – A recreação de momentos e acontecimentos históricos, é 

uma forma de dar a conhecer aos visitantes, traços históricos que caraterizam Silves, e ao mesmo 

tempo proporcionar uma oferta de um produto único, que mais nenhum outro município ou 

empresa pode proporcionar, uma vez que é algo próprio do espaço e território silvense: 

a. simular a reconquista de Silves pelos cruzados, recriando as batalhas, o que proporcionaria 

aos visitantes um reencontro com a identidade, cultura e acontecimentos históricos factuais 

que remontam a outros tempos; 

b. recriar a vida do Remexido e a forma como o mesmo desenvolveu toda a sua atividade, de 

relembrar as lutas entre Liberais e Absolutistas que também ocorreram no  concelho de 

Silves1 procurando incentivar e implementar alguma atividade turística numa zona mais 

interior do concelho, neste caso, concretamente na freguesia de São Bartolomeu de Messines; 

 

4. Circuitos Temáticos – Aproveitar a existência de circuitos temáticos que já abrangem diversas 

áreas do território concelhio, constituindo esses uma oportunidade de diversificar a oferta ao 

mesmo tempo que podem e devem ser criadas sinergias (entre os empresários locais) interligando 

as vertentes: património histórico, restauração, alojamento e comércio (vd. fig. IV.2.22 (ft). Pela 

observação da fig. IV.2.22 (ft) é também notória a dispersão de propostas no que concerne aos 

percursos existentes, procurando-se deste modo reforçar a oferta dentro deste segmento 

específico. 

 

O Turismo, pelas suas caraterísticas importantes e também pelos seus efeitos e consequências, 

ao nível económico, social e ambiental, exige a formação de uma consciência coletiva e uma 

reflexão sobre a sua complexidade e dinâmica. Enquanto atividade económica, o setor turístico 

tem-se afirmado como a base (quase exclusiva) da economia regional, sendo que se deverá ter 

sempre presente que “a capacidade de liderança estratégica associada ao complexo de turismo e 

lazer (…) está, nesta fase, repartida entre os operadores turísticos sediados no Norte da 

Europa e os promotores imobiliários e empresários da construção civil” (PROTAL, 2007). 

 

O concelho de Silves, no que concerne à atividade turística, tem assumido uma posição mais 

periférica quando comparado com outros concelhos geograficamente mais próximos (e.g., Loulé, 

Albufeira, Lagoa e Portimão), o que em parte condicionou o seu desenvolvimento. No entanto, por 

                                                 
1 http://www.cm-silves.pt/portal_autarquico/silves/v_pt-PT/menu_turista/concelho/historia/ 
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outro lado, abre perspetivas para que o concelho, minimizando os pontos fracos e 

maximizando os pontos fortes, possa aproveitar os seus recursos, de forma a desenvolver uma 

estratégia sustentável a longo prazo, sem que para isso tenha que adotar o paradigma dominante 

e vigente, e que tem tido mais lógica nos últimos anos: ”atrair mais pessoas, para ter mais 

receitas”. 

 

Em síntese, sem um processo de gestão sustentável torna-se difícil atingir os fatores de 

qualidade, vital para a viabilidade dos negócios; atratividade do destino e sustentabilidade 

da indústria turística. Deve igualmente ser fomentada uma política de incentivo à diversificação 

dos produtos, ao profissionalismo e formação dos trabalhadores do setor; não descurar os 

novos mercados emergentes; atenuar a sazonalidade e ao mesmo tempo criar uma imagem 

de marca que diferencie o destino Silves de outros territórios através de uma estratégia de 

marketing inovadora, sistematizada e direcionada. 

 

Deve-se assumir como vetor primordial, a questão da competitividade dos destinos turísticos, 

uma vez que essa mesma competição entre a oferta levará a um aumento da 

diversidade/qualidade do serviço prestado, beneficiando assim os consumidores. Qualquer ação 

ou intervenção no domínio da atividade turística deverá ter por base, princípios e mecanismos 

de gestão ambiental que confiram um desenvolvimento equilibrado num determinado território, 

que deverá ser “...ecologicamente sustentável a longo prazo, assim como economicamente 

viável, e ética e socialmente justo para as comunidades locais.” (OMT, 1995, Declaração de 

Lanzarote). 

 

A desburocratização e a descentralização são um garante do desenvolvimento para o sucesso 

do planeamento turístico. Uma certa celeridade nos processos de decisão constitui um facilitador, 

num mercado livre, importante para encurtar caminhos nos procedimentos de planeamento 

burocráticos para que os objetivos propostos sejam alcançados.  

 

A obtenção dos objetivos locais de turismo dependerá, em parte, da imagem do turismo de 

Silves, projetada não só na região, mas a uma escala mais global, sendo que podem ser referidos 

alguns dos fatores mais atrativos para a captação de turistas para um determinado território: 

paisagens, tradições culturais, património e arquitectura, clima, vias e redes de transporte. 
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Em termos concretos, foram enumerados quatro objetivos estruturais para o destino Silves, que 

passam por um Desenvolvimento Turístico integrado, um plano de Marketing e Vendas do 

Produto Turístico “Silves”, um programa de Mobilização, Educação e Cultura continuada 

para o Turismo e, através de uma estruturação atrativa e consolidação dos eventos existentes, 

do Desenvolvimento de produtos turísticos, devidamente segmentados ao target que se 

pretende captar. 

 

A conformidade desta estratégia com a Estratégia Turismo 2027 e as linhas estratégicas definidas 

pelo PDM2G para o turismo é notória e pode ser confirmada na figura IV.2.23. 

 

 

 

Em termos finais, será crucial definir quais deverão ser de fato as prioridades estratégicas, no 

que diz respeito às opções e alternativas que terão mais viabilidade para o concelho, no que 

concerne à atividade turística. Através de uma matriz de competitividade, serão apresentadas 

um conjunto de grandes opções, que obedecerão a uma escala de prioridade, e estarão balizadas 

entre as mais competitivas (a verde), as moderadamente competitivas (a amarelo), e as que 

se apresentam para já com uma menor viabilidade (a vermelho), considerando a conjuntura 

atual, não inviabilizando que possam vir a constituir-se como estratégias com um elevado grau de 

exequibilidade a longo prazo. 

 

 

 

Figura IV.2.23 

Conformidade entre a ET27 e a Estratégia do PDM 2G 

 
Fonte: TP (2017) 
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Matriz de competitividade 

 

Promover e conceber circuitos integrados, junto dos tour operadores, de forma a criar sinergias 

com o comércio e setor da restauração, através de uma maior rentabilização do Património 

existente, aumentando deste modo, a permanência dos turistas no concelho; 

 

Consolidar o destino Silves, como referência de excelência, no que refere ao produto “Golfe”, à 

escala Regional, Nacional e Internacional; 

 

Turismo acessível – “Turismo para todos” - O setor turístico deve derrubar as barreiras (visíveis e 

não visíveis) existentes no acesso aos mais diversos equipamentos (lazer, alojamento, monumentos, 

etc.); 

 

Incentivar e fomentar o investimento em produtos com elevado valor acrescentado no setor do 

turismo – Gastronomia e Produtos Regionais (Rota dos Vinhos, etc.), MICE; 

 

Criação de uma “Via Rápida” (PENT) para projetos de alto valor acrescentado;  

Desenvolvimento de um Sistema de sinalização turística eficiente; 

 

Recrear Momentos Históricos e criação de outros eventos temáticos, tais como a organização de uma 

Feira Árabe / Islâmica, permitindo assim um revivalismo da presença islâmica em Silves; 

 

Promover a recuperação património edificado – moinhos e outros imóveis de interesse patrimonial 
relevante – reconvertendo esses mesmos equipamentos em unidades de alojamento ou de promoção 
de produtos; 

 

Revitalização e reconversão da FISSUL de forma a diversificar a utilidade e valências do 

equipamento, tais como o turismo de negócios, conceito cada vez mais procurado no Algarve; 

O caravanismo – Regularizar e acompanhar a atividade, através da conceção de espaços para o 

efeito e uma posterior monitorização «on-going», de forma a gerir convenientemente a atividade 

caravanista; 

 

Valorizar qualitativamente o produto “sol e mar”, dinamizando investimentos de forma a revitalizar 

a zona litoral do concelho; 

 

Reforço da presença online do destino Silves, inserido numa realidade de promoção conjunta numa 

escala de intervenção Regional, através do estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas; 

 

 Aproveitamento dos recursos hídricos para atividades de recreio e lazer (albufeiras do Funcho, 

Arade e Odelouca). 
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IV.3. CONDIÇÕES SOCIAIS 
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IV.3.1. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 
 
 
A atratividade e dinâmica de um concelho medem-se, de entre outras variáveis pelas condições sociais 
de vida da população (residente ou presente) que retratam, de uma forma sintética, os níveis de 
coesão social1 de uma determinada sociedade. 
 
Esta abordagem no âmbito da elaboração do PDM, para além de apresentar a situação social do 
concelho, permitirá informar as opções de ordenamento relativamente aos níveis de coesão social e de 
atratividade que se pretende atingir, na linha da estratégia de desenvolvimento territorial estabelecida. 
 
Assim, a estratégia a seguir consistirá em desenvolver uma abordagem espacial integrada 
direccionada para uma componente social, no sentido mais abrangente, numa óptica orientada para 
variáveis como o acesso a emprego, qualificação, habitação, saúde, proteção social ou a estrutura 
social. 
 
Metodologicamente optou-se por fazer uma análise de enquadramento regional2 de cada variável, 
posicionando a realidade concelhia nesse contexto e depois uma análise de maior pormenor às 
diferentes freguesias, sempre que a informação estatística disponível assim o permita. 
 
Do mesmo modo foram utilizadas abordagens evolutivas, para permitir determinar as tendências 
recentes em cada um dos domínios, fundamentando assim uma visão prospetiva das condições sociais 
da população residente no concelho de Silves. 
 
 
 

                                                
1 De acordo com um estudo do Departamento de Prospectiva e Planeamento do MAOTDR (2006), o índice de coesão social integra 
variáveis como a instrução, o apoio social, o acesso à saúde, entre outros. 
2 E nacional quando aplicável. 
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IV.3.2. EMPREGO E DESEMPREGO 
 
 
O emprego como garante de fonte de rendimento e de subsistência é um direito de todos os cidadãos. 
Da sua prática advém a produção de riqueza e a satisfação e realização do indivíduo. Este indicador 
informa ainda do grau de atratividade de uma localidade na medida em que reflete o dinamismo 
económico da mesma e os seus níveis de coesão social, uma vez que se assume como balizador e 
condição da distribuição da riqueza. Deste modo a inserção/exclusão do mercado de trabalho 
informa sobre o posicionamento de um território relativamente ao grau de desenvolvimento que 
apresenta. 
 
Numa primeira abordagem a este fenómeno importa atender à população ativa que integra a 
população empregada e a população desempregada. Na prática corresponde à população integrada no 
mercado de trabalho. Trata-se na essência da força de trabalho disponível no concelho e que contribui 
para a produção da riqueza concelhia1. Na última década censitária esta população aumentou em 
cerca de 11%, num contexto em que a população residente no concelho aumentou cerca de 9,7% (vd. 
Cap. IV.1.). Assistiu-se assim a um crescimento significativo da mão-de-obra disponível no concelho de 
Silves, muito relacionado, certamente, com os fluxos migratórios de população em idade ativa (vd. Cap. 
IV.1.). Esta variação, tal como se pode constatar no gráfico IV.3.1, deveu-se essencialmente às 
freguesias de Algoz e Tunes (37%), Armação de Pêra (18%) e Alcantarilha e Pêra (13%). 
 
Estes dados demonstram, no caso das freguesias do litoral, o dinamismo económico desta área do 
concelho e, no caso de Algoz e Tunes, a atratividade dessas freguesias como espaço dormitório, no 
contexto sub-regional2. 
 
Importa contudo complementar estes dados atendendo à relação entre a população ativa e a 
população total, ou seja, a taxa de atividade. Esta situa-se, para o concelho, em 2011, nos 47%, e nos 
49% para a região. Esta informação remete para o índice de dependência total (vd. Cap. IV.1.) e, na 
essência, para a sobrecarga da população ativa. 
 

                                                
1 Não obstante o contributo de indivíduos não residentes no concelho. 
2 Uma alusão concreta ao concelho de Albufeira. Veja-se a análise efetuada no capítulo V.5. 
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Atendendo às diferentes freguesias constata-se que, com excepção da freguesia de S. Marcos da 
Serra, o concelho apresenta alguma homogeneidade apesar de se poder notar que as freguesias de 
Algoz e Tunes e a de Armação de Pêra apresentam uma taxa de atividade mais significativa, o que 
decorre do já referido dinamismo económico das mesmas (vd. gráfico IV.3.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No outro extremo, encontra-se a população desempregada, sem uma relação jurídica de emprego 
que lhe garanta, via trabalho, os rendimentos necessários à subsistência. Trata-se de uma população 

Gráfico IV.3.1 
Taxa de variação da população ativa (2001-2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011) 

Gráfico IV.3.2 
Taxa de atividade (2011) 

 
Fonte: INE (2011) 
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vulnerável e fragilizada no contexto social, tendo que recorrer ao sistema de segurança social (vd. Cap. 
IV.3.5.) e/ou a apoios informais para assegurar o sustento. O desemprego constitui, assim, um dos 
principais fatores da crise económica atual e surge aqui, na dupla vertente de causa-efeito, do 
desfragmentar da estrutura económica vigente. 
 
No concelho de Silves, à semelhança da realidade regional e nacional, este fenómeno registou, nos 
últimos anos, valores muito significativos, não obstante ter vindo a registar mais recentemente alguma 
tendência para a redução. Da análise do gráfico IV.3.3 é possível constatar que os anos de 2008 e 
2009 registaram um crescimento foi muito acentuado, chegando mesmo a atingir taxas de variação na 
ordem dos 36%. Seguiu-se uma redução dos valores de desemprego e o registo de um ligeiro aumento 
para o ano de 2012. Não obstante a semelhança global existente entre estas três realidades 
geográficas, o contexto municipal e regional apresenta, neste período de análise, um comportamento 
muito semelhante, com exceção para os anos de 2010 e 2011 onde o município de Silves regista uma 
taxa de variação inferior à da região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta evolução traduz-se, para o concelho de Silves, de acordo com o gráfico IV.3.4, numa curva de 
crescimento do número de desempregados que oscila entre os 865 desempregados no ano de 2000 
até aos 2.101 no ano de 20131, atingindo no ano de 2012 o valor mais significativo (2.530 indivíduos 
desempregados), de onde se perspetiva uma emergente redução do número de desempregados. 
 
 

                                                
1 Note-se que estes dados correspondem a valores mensais, concretamente ao mês de dezembro de cada ano. 

Gráfico IV.3.3 
Evolução do desemprego (2002-2013) 

 
Fonte: IEFP (2002/2013) 
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Atendendo à realidade das freguesias do concelho é de referir que, no período em análise, o número 
de desempregados registou aumento em todas as freguesias (vd. gráfico IV.3.5), tendo maior 
expressão absoluta nas freguesias de Silves, Armação de Pêra, Algoz e Tunes e S. Bartolomeu de 
Messines. De entre estas, a realidade da freguesia de Armação de Pêra, intrinsecamente relacionado 
com a dinâmica económica existente, apresenta uma evolução que, em 2008 representa o maior valor 
concelhio. É ainda alvo de destaque a freguesia de S. Marcos da Serra com a menor expressão 
estatística e menor variação interanual. 

 
 

Gráfico IV.3.5 
População desempregada (2000-2013) 

 
Fonte: Adaptado de IEFP (2014) 

Gráfico IV.3.4 
Evolução do desemprego no concelho de Silves (2000-2013) 

 
Fonte: IEFP (2000/2013) 
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Contudo esta análise carece de algum grau de relatividade na medida em que ao corresponder a 
números absolutos está fortemente condicionada pelo peso demográfico de cada freguesia não 
permitindo aferir a expressão do número de desempregados em cada realidade local. O gráfico IV.3.6, 
ao relativizar o número de desempregados em relação à população residente1, permite um maior rigor 
na análise e, simultaneamente, perspetiva o efetivo reflexo do fenómeno do desemprego nas várias 
freguesias do concelho. 

 
Assim, pode-se constatar que é na freguesia de Armação de Pêra que mais se faz sentir este 
fenómeno, principalmente a partir de 2008. Este fato encontra relação com as caraterísticas da 
atividade económica da freguesia, designadamente o dinamismo da base económica (vd. Cap. IV.2.) 
fortemente ancorado no setor de turismo (principalmente de alojamento e restauração) e da 
construção, setores que, como se verá, foram seriamente afetados pela crise económica em que o país 
se encontra, e da qual resulta, como fator social mais visível, o aumento do desemprego. O peso desta 
freguesia é de tal forma significativo que nenhuma outra freguesia, genericamente2, regista valores 
superiores aos do concelho. 
 
Esta evolução, de um crescimento geral da população desempregada, regista especificidades em cada 
uma das freguesias, como se pode antever desde já. De acordo com a figura IV.3.1, que representa a 

                                                
1 Tendo por referência a população residente de acordo com os censos de 2011. 
2 Na medida em que surgem pontualmente as freguesias de S. Marcos da Serra (entre 2003 e 2006) e a de Alcantarilha e Pêra (em 2009) 
com valores relativamente superiores aos do concelho. 

Gráfico IV.3.6 
População desempregada no total da população residente (%) (2000-2014) 

 
Fonte: Adaptado de IEFP (2010) 
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taxa de variação do número de desempregados no período em análise1, a freguesia de Algoz e Tunes 
é a que regista a maior taxa de variação correspondendo a 507%, logo seguida pela de Alcantarilha e 
Pêra com uma taxa de variação de 494% e pela de Armação de Pêra com uma taxa de 420%, todas 
com valores superiores ao concelho que, neste período regista uma taxa de variação de 277%. Estes 
valores devem contudo ser enquadrados pela assimetria existente na distribuição da ocupação do 
território e no dinamismo económico existente, isto é, devem ser enquadrados pela maior concentração 
de população e atividade económica no litoral/barrocal do concelho e daí, a maior expressão que a taxa 
de variação do desemprego encontra nestes territórios. As restantes freguesias apresentam valores 
inferiores ao valor concelhio, com particular destaque para S. Marcos da Serra com uma taxa de 
variação de 46,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De acordo com a informação disponibilizada pelo IEFP e que corresponde ao período de 2000 a 2014, tendo sido utilizado como 
referência o mês de setembro atendendo a que é o ultimo mês disponível à data. 

Figura IV.3.1 
Taxa de variação do número de desempregados, por freguesia (2000-2014) 

 
Fonte: IEFP (2010 e 2014); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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A análise ao desemprego é tão mais útil quanto permite perceber as dinâmicas da atividade 
económica. Assim, é possível constatar que durante o período em referência, a população 
desempregada é proveniente, de forma mais significativa, de determinados setores de atividade, ou 
seja, com esta análise é possível aferir quais as atividades que perderam maior número de 
trabalhadores, logo aquelas cujo dinamismo e sustentabilidade económica é mais sensível. 
 
O gráfico IV.3.7 retrata a evolução das 5 atividades económicas mais afetadas pelo desemprego1 no 
período em análise. A atividade económica de onde decorre a maior percentagem de população 
desempregada é a de “alojamento, restauração e similares”. Com efeito este é a atividade que registou 
o maior número de desempregados, não obstante continuar a ser a que apresenta maior 
empregabilidade e sazonalidade (vd. Cap. IV.2.). Registe-se no entanto que o seu peso relativo tem 
vindo a diminuir ao longo do período em análise. 
 

 
Sensivelmente até 2008 encontrava-se a atividade de comércio por grosso e a retalho registava o 
segundo maior peso relativo na população desempregada, tendo desde então para cá apresentado um 
comportamento relativamente homogéneo. Contudo, a partir de 2008 a atividade da construção 
assume o segundo lugar como atividade de origem da população desempregada. Este crescimento tão 
significativo da atividade da construção coincide com a crise económica do imobiliário a que se tem 
vindo a assistir sensivelmente desde 2009. 

                                                
1 Note-se que esta dinâmica é partilhada, ou seja, a atividade que é mais afetada pelo desemprego é também aquela que “produz” mais 
desempregados. 

Gráfico IV.3.7 
Atividades económicas da população desempregada (2000-2013) 

 
Fonte; IEFP (2010); IEFP (2014) 
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Associada a esta dinâmica encontramos ainda a atividade imobiliária, administrativa e dos serviços de 
apoio cuja evolução tem vindo a registar uma relativo aumento e outras atividades de serviços com um 
aumento significativo desde 2010 para cá. 
 
De uma análise mais cuidada pode-se ainda constatar que a amplitude sazonal do emprego na 
atividade de “alojamento, restauração e similares” condiciona estes resultados na medida em que 
regista valores absolutos e amplitudes mais significativas. O gráfico IV.3.8 permite perceber esta 
realidade ao retratar a sazonalidade do desemprego nas três atividades com maior expressão 
estatística. 

 
Desta análise ressalta ainda (e mais uma vez) o comportamento da atividade de construção que, não 
obstante não registar uma sazonalidade muito evidente, apresenta um comportamento ascendente, 
particularmente a partir de 2009. 
 
 
Retomando a análise sociográfica da população desempregada, procuraremos agora traçar o perfil do 
desempregado residente no concelho de Silves, atendendo à evolução que este tem registado nos 
últimos anos, com atenção particular para a situação atual. 
 
Do ponto de vista da sua estrutura etária, tem-se vindo a assistir a uma cada vez maior predominância 
da população de 35 a 54 anos, em detrimento das restantes faixas etárias (vd. gráfico IV.3.9), 

Gráfico IV.3.8 
Setores de atividade da população desempregada (2000-2014) 

 
Fonte: IEFP (2010), IEFP (2014) 
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registando em 2014 praticamente metade da população desempregada residente no concelho de 
Silves (49%). A reduzida expressão da população com menos de 25 anos (7%) encontra relação com o 
adiar da entrada no mercado de trabalho na sequência do percurso educativo a que se tem vindo a 
assistir nos últimos anos. 
 

 
Do ponto de vista do género, assistimos nos últimos anos a uma inversão muito notória do paradigma 
do desemprego, passando de uma situação em que a larga maioria dos desempregados eram 
mulheres para uma situação em que os homens apresentam valores de desemprego mais significativos 
do que as mulheres. Esta inversão de tendência estará certamente relacionada com o diferente 
impacto que a crise económica teve nos diversos setores de atividade económica, designadamente no 
setor da construção civil, tipicamente um setor empregador de mais população masculina. 
 

Gráfico IV.3.9 
Idade da população desempregada (2000-2014) 

 
 

 
Fonte: IEFP (2000/2014) 
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O gráfico IV.3.10, referente à relação de masculinidade da população desemprega, demonstra 
claramente esta inversão de tendência, registada no ano de 2011 e que se mantém desde então, não 
obstante o seu emergente decréscimo1. 

 
Relativamente à sua qualificação, da análise do gráfico IV.3.9, pode-se concluir pela progressiva 
qualificação da população desempregada. Este fato é notório se atendermos, de acordo com o gráfico 
IV.3.11, à redução da população com o 1.º ciclo do ensino básico (de 37,5% para 22,1%) e ao 
crescimento da população com o 3.º ciclo (de 17% para 22%), com o ensino secundário (de 11% para 
21%) e com o ensino superior (de 4% para 11%)2. 

 

                                                
1 Que se traduz no valor de 102, isto é, de 102 homens desempregados por cada 100 mulheres desempregadas. 
2 Note-se que no ano de 2011, a população com qualificação superior ao ensino obrigatório superou 50% do total da população 
desempregada. 

Gráfico IV.3.11 
Qualificação da população desempregada (2004-2010) 

 
Fonte: IEFP (2000/2014) 

Gráfico IV.3.10 
Relação de masculinidade da população desempregada (2000-2014) 

 
Fonte: IEFP (2000/2014) 
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Note-se que esta abordagem carece de algum enquadramento macro na medida em que esta 
qualificação da população desempregada ocorre num contexto de qualificação generalizada da 
população. Assim, em síntese a população desempregada do concelho de Silves é atualmente 
maioritariamente masculina, com idades entre os 35 e os 55 anos e com qualificação (escolar). Importa 
neste contexto introduzir processos de reforço da empregabilidade seja por via da promoção do 
empreendedorismo e da iniciativa privada, seja por via do aumento das qualificações e/ou 
especializações. 
 
Um outro fenómeno que transpira da realidade económica regional para o desemprego, como se 
perspetivou já na análise às atividades económicas com maior peso relativo no fenómeno do 
desemprego, é a sazonalidade. Esta, em resultado do peso que o turismo de sol e praia (e como tal 
seriamente dependente dos meses de verão) e setores conexos representam para a economia regional 
e local, traduz-se numa vulnerabilidade social muito significativa, a par com uma dependência do 
sistema de apoio social de uma parte importante da população residente. Com efeito um número 
significativo de pessoas oscila entre uma atividade profissional e uma situação de dependência social 
com consequências ao nível da organização da vida pessoal, sua estabilidade e desenvolvimento 
assim como com consequências para a sustentabilidade do sistema de segurança social e para a 
produtividade local e o dinamismo da economia. Importa assim procurar diminuir a sazonalidade da 
base económica promovendo a sua diversidade e reduzindo a dependência setorial. O gráfico IV.3.12 
ilustra claramente o fenómeno em análise, designadamente a expressão “ondulada” da curva do 
desemprego ao longo dos diferentes meses do período em análise. 

 

Gráfico IV.3.12 
Sazonalidade do desemprego (2000-2014) 

 
Fonte: IEFP (2000/2014) 
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Em síntese, o desemprego constitui um problema social crescente e com implicações sociais muito 
nefastas para o concelho. Pelo que, atendendo ao perfil da população desempregada, importa 
introduzir mecanismos que aumentem a empregabilidade da população, designadamente através do 
aumento das qualificações/especialização (vd. Cap. IV.3.2.) e o apoio ao empreendedorismo e à 
iniciativa empresarial, ao mesmo tempo que se aposta em atividades de reduzida sazonalidade que 
garantam uma diversidade da base económica local e uma inversão do fenómeno. 
 
 
 

IV.3.3. INSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
 
Tal como o emprego/desemprego, a qualificação da população constitui um pilar para o 
desenvolvimento económico e social de uma sociedade, influindo no desempenho profissional, nas 
práticas (culturais, cidadania, participação), no acesso a bens e serviços e, em síntese, nos níveis de 
integração social. É, por este motivo, muitas vezes utilizado como indicador de medida dos níveis de 
desenvolvimento de uma população1. 
 
A nível europeu e nacional, a tendência tem vindo a ser a do aumento da qualificação, a par com a 
diminuição das taxas de analfabetismo e de abandono escolar, e o aumento do número de mulheres no 
ensino superior. 
 
No contexto europeu Portugal apresenta uma população com menores níveis de instrução, com uma 
maior percentagem de população com um nível de instrução inferior ao 12.º ano e com uma das 
menores percentagens de população com ensino superior. Já a nível nacional, verifica-se que o 
Algarve possui uma população com níveis de instrução, equivalentes aos nacionais e que o concelho 
regista valores que demonstram um menor nível de instrução da população. 

                                                
1 De acordo com a OCDE o crescimento económico está muito dependente do nível de escolaridade”. Neste âmbito, a OCDE estuda e 
mede os efeitos da escolaridade no crescimento económico, tendo concluído que “o efeito a longo prazo de um ano de escolaridade é 
calculado entre 3% a 6% de acréscimo de produção” (ROSA, 2013). 
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Analisando a realidade concelhia, constata-se, de acordo com a fig. IV.3.2, o predomínio da população 
com o 1.º ciclo do ensino básico que corresponde a cerca de 37% da população residente, logo 
seguida pela população com ensino secundário (16,3%) e a população sem nível de ensino (15,8%). 
Destes dados resulta uma evidente reduzida qualificação da população, o que contribui para um 
menor dinamismo económico do concelho. Contudo, importa atender que estes dados são, certamente, 
influenciados pelo peso que a população idosa detém no concelho (vd. Cap. IV.1.). 
 
Da análise da distribuição da população pelos diferentes níveis de ensino, destaca-se ainda a reduzida 
expressão da população com ensino pré-escolar em qualquer freguesia (vd. fig. IV.3.2) o que se deve 
certamente à sua recente inclusão na estrutura de ensino, assim como ao peso relativo da população 
com idade inferior a 6 anos (vd. Cap. IV.1. e fig. IV.3.2). 
 
Da sua leitura constata-se que as freguesias com mais população sem nível de ensino são S. Marcos 
da Serra (cerca de 21% da população), seguida da de S. Bartolomeu de Messines (9%), o que 
encontra relação com a estrutura etária das freguesias no contexto concelhio. No outro extremo surgem 
as freguesias do litoral com os menores valores relativos de população sem nível de instrução, a saber: 
Algoz e Tunes (2%), Armação de Pêra (3%) e Alcantarilha e Pêra (3%). 

Quadro IV.3.1 
Nível de Instrução da População (%) (2010) 

Unidade 
Geográfica 

Inferior ao 
12.º 12.º Superior 

Portugal 68 17 15 
Grécia 35 41 24 
Espanha 47 22 31 
Itália 46 40 14 
Irlanda 26 36 38 
França 29 41 30 
Suécia 13 53 34 
UE21 25 48 28 
OCDE 26 44 30 
    

Algarve (2011) 68,3 18,3 13,3 
Silves (2011) 73,7 16,6 9,7 

Fonte: Rosa (2013); INE (2011) 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 171

 
 
Evolutivamente, a década de 2001 a 2011 traduziu-se numa melhoria significativa dos níveis de 
qualificação da população residente na medida em que os níveis de ensino mais baixos apresentam 
taxas de variação negativas e os níveis de ensino superiores registam variações positivas. Este 
comportamento demográfico tem como implicação direta a qualificação da mão-de-obra, não obstante 
alguma desta população se deslocar diariamente para fora do concelho (vd. cap. V.5), assim como uma 
melhoria das condições de vida (por princípio). Do ponto de vista do dinamismo económico e da 
competitividade do território, esta evolução positiva pode estar associada a uma maior qualificação de 
toda a atividade económica. 
 
O gráfico IV.3.13 permite constatar esta tendência e da sua análise destaca-se ainda uma taxa de 
variação negativa em todas as freguesias da população sem nível de ensino, chegando mesmo a 
atingir, na freguesia de Algoz e Tunes, uma variação de -65%, assim como um crescimento da 

Figura IV.3.2 
Nível de Ensino da População Residente, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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população com ensino superior que chega a atingir os 90% nas freguesias de Alcantarilha e Pêra e na 
de Algoz e Tunes. 

 
Importa agora retomar a distribuição espacial dos diferentes níveis de ensino, debruçando-nos em 
concreto na análise de três realidades cujo impacte na economia local é determinante para os níveis de 
desenvolvimento que se preconizam. São elas: 
 

a. a taxa de analfabetismo1; 
b. a proporção de pessoas com a escolaridade mínima obrigatória2; 
c. a qualificação do capital humano3. 

 
Em termos comparativos, a taxa de analfabetismo do concelho (vd. fig. IV.3.3) é sempre superior à da 
região e à nacional, contudo apresenta uma taxa de variação negativa superior, o que permite concluir 
que a situação tende a melhorar, não obstante ainda constituir uma limitação ao desenvolvimento. 

                                                
1 Implicam uma atenção especial porque nos informam da população info-excluída, mais vulnerável e com um menor contributo para a 
produtividade do concelho e maior grau de dependência. 
2 Informa da população que chega ao mercado de trabalho mas que possui qualificações mínimas, condicionando assim os níveis de 
produtividade e de desempenho. 
3 Identifica o peso que a população com ensino superior tem no total da população, determinando o grau de qualificação/especialização 
existente. 

Gráfico IV.3.13 
Evolução do Nível de Instrução (2001-2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011) 
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Esta realidade apresenta diferenças entre as freguesias (vd. fig. IV.3.3), destacando-se o sul do 
concelho com valores inferiores e o norte do concelho com valores superiores. Assim, a taxa de 
analfabetismo no concelho apresenta valores que variam entre os 3,2% em Armação de Pêra e os 
21,0% em São Marcos da Serra. 
 

Tal como o analfabetismo tem implicações para a economia e desenvolvimento local, também o 
abandono escolar, ao diminuir a frequência escolar da população, influi na qualificação da mão-de-
obra e consequentemente no grau de produtividade e desenvolvimento potencial. 
 
Da leitura da figura IV.3.4 constata-se que concelho de Silves apresenta, neste período, valores 
equivalentes aos da região, apesar de manter taxas de variação negativas. Ao nível das freguesias 
destaca-se Armação de Pêra onde o abandono escolar apresenta valores mais preocupantes (3,16%), 

Figura IV.3.3 
Taxa de analfabetismo, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 2001 2011 Taxa 

Variação 

Portugal 9,0 5,2 -73,1 

Algarve 10,4 5,4 -92,6 

Silves 13,7 6,9 -98,6 
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o que estará certamente relacionado com a atração do mercado de sazonal de trabalho. Seguem-se as 
freguesias de Alcantarilha e Pêra e a de Algoz e Tunes com 1,9% de taxa de abandono escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proporção de população residente com a escolaridade obrigatória permite aferir da população que 
apesar de ter escolaridade, apresenta níveis de qualificação pouco especializados e com um reduzido 
contributo para a economia local. Na última década estes valores registaram um aumento, 
particularmente significativo no concelho de Silves (76%), quando comparado com o aumento registado 
na região (42%) o que demonstra uma progressiva qualificação da população e consequentemente da 
mão-de-obra disponível e da sua competitividade. 
 
Neste domínio destaca-se o fato de o valor registado em 2011 ser relativamente homogéneo, com 
exceção do de S. Marcos da Serra que regista o menor valor concelhio (15%) (vd. fig. IV.3.5). No outro 
extremo, ou seja, com a maior percentagem de população com a escolaridade obrigatória encontram-
se as freguesias de Armação de Pêra (23,6%) e Silves (23,4%). 
 

Figura IV.3.4 
Taxa de abandono escolar, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 2001 2011 Taxa 

Variação 

Portugal 2,8 1,6 -77,2 

Algarve 2,5 1,9 -27,6 

Silves 2,6 1,9 -33,3 
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Se se atender agora à qualificação do capital humano1, é possível reforçar esta conclusão (vd. fig. 
IV.3.6). 
 
Num contexto regional em que o índice de qualificação do capital humano é de 136,6‰ , Silves 
apresenta um valor de 99,9‰ , ou seja, uma população significativamente menos qualificada que a 
região o que constitui claramente um entrave ao desenvolvimento local e ao dinamismo da atividade 
económica. 
 
No contexto concelhio este índice mostra um concelho com disparidades inter-freguesias de onde se 
destaca a qualificação da população de Armação de Pêra (118,7‰), de Silves (115,6‰) associadas a 
um maior dinamismo e rejuvenescimento demográfico e a reduzida qualificação da população de S. 
Marcos da Serra (37,6‰) e de S. Bartolomeu de Messines (66,9‰), o que encontrará certamente 
reflexo no envelhecimento demográfico destas duas freguesias. 

                                                
1 Medido pelo número de licenciados por cada 1.000 habitantes com qualificação académica. 

Figura IV.3.5 
População com a escolaridade obrigatória, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 2001 2011 Taxa 

Variação 

Portugal - 19,1 - 

Algarve 14,9 21,1 41,6 

Silves 12,3 21,6 75,6 
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Com efeito, a qualificação da população residente na sede de concelho demonstra o peso do setor 
terciário, em particular dos serviços públicos (saúde, educação, administração, entre outros); já a de 
Armação de Pêra poderá estar relacionada não tanto com a atividade económica local, mas com a 
centralidade (ao nível das acessibilidades), amenidade climática e oferta de habitação que atrai 
população que, não obstante não trabalhe na freguesia, aí optou por residir. 
 
Atendendo às questões de género, na linha do que tem vindo a acontecer globalmente, as mulheres 
estão a assumir progressivamente um papel cada vez mais importante no sistema de ensino, 
apresentando qualificações superiores, não obstante essa qualificação não ter tradução no mercado de 
trabalho, uma vez que os homens continuam a ocupar mais cargos de chefia e a auferir rendimentos 
superiores. Desta dinâmica é reflexo o indicador demográfico da relação de masculinidade por nível de 
ensino. 
 

Figura IV.3.6 
Qualificação do capital humano, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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A relação de masculinidade1 (vd. gráfico IV.3.14) revela que o concelho apresenta valores inferiores a 
100 nos níveis de ensino mais baixos e nos mais elevados. Este fato demonstra que a presença da 
mulher é mais notória ao nível da população que não possui qualquer nível de ensino e na população 
com formação ao nível do ensino secundário e do ensino superior, ou seja, demonstra o aumento da 
qualificação da população feminina, à semelhança do que tem vindo a ocorrer globalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que concerne à qualificação da população residente podemos, de forma sintética, identificar as 
seguintes tendências gerais: 

 os níveis de qualificação são reduzidos apesar de terem vindo a melhorar; 

 as freguesias do Sul apresentam índices de qualificação superiores em relação às freguesias 
do Norte; 

 o abandono escolar continua a apresentar valores significativos no litoral do concelho. 
 
As implicações deste cenário ao nível do desempenho da economia local são pouco valorizadoras da 
dinâmica que se pretende. Por esse motivo, importa equacionar o aumento das qualificações da 
população residente, a aposta na especialização e diversificação das formações e equacionar ações de 
discriminação positiva que promovam a redução das assimetrias regionais. 
 
 
                                                
1 Calculada tendo por base a população com 15 ou mais anos, por nível de escolaridade completo. 

Gráfico IV.3.14 
Relação de masculinidade (2011) 

 
Fonte: PORDATA 
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IV.3.4. ALOJAMENTO 
 
 
A opção por residir no litoral da população com mais habilitações está relacionada com as questões de 
qualidade de vida, de acesso a bens e serviços e de empregabilidade. De entre estes fatores estará 
certamente o acesso/disponibilidade de alojamento. De acordo com os dados de 2011, o concelho de 
Silves possui cerca de 32.403 alojamentos distribuídos pelas 6 freguesias tal como o gráfico IV.3.15 
representa. 
 

 
 
Da sua análise destaca-se a freguesia de Armação de Pêra com cerca de 34% do total de alojamentos 
do concelho, logo seguida pela freguesia de Silves (20%) e de S. Bartolomeu de Messines (18%). 
 
No primeiro caso encontram-se aqui fatores relacionados com o turismo, designadamente com a 
segunda habitação. Os restantes correspondem, efectivamente, às freguesias mais povoadas do 
concelho (vd. Cap. IV.1.). Do ponto de vista evolutivo1, num contexto municipal de aumento de 33% do 
parque habitacional, destacam-se as freguesias de Algoz e Tunes (48,8%) e de Armação de Pêra 

                                                
1 Referente à última década censitária (2001-2011). 

Gráfico IV.3.15 
Alojamentos (2001-2011) 

 
Fonte: INE (2001, 2011) 
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(48,1%) como as que registaram um maior aumento percentual do número de alojamentos, logo 
seguida pelas de Alcantarilha e Pêra (36,9%) e a de S. Bartolomeu e Messines (22,7%). 
 
Importa por isso atender ao quadro IV.3.2 e perceber a relação entre a população residente e o número 
de alojamentos. Desta forma, equacionando o número médio de pessoas por alojamento percebe-se o 
peso que a atividade do turismo tem na freguesia de Armação de Pêra, tal como referido no Cap. IV.2. 
 
Enquanto o valor concelhio é de 1,1 indivíduos por alojamento1, o valor da freguesia de Armação de 
Pêra é de 0,4, o que reforça a disponibilidade de fogos para uso sazonal nesta freguesia. As 
implicações sociais e urbanísticas associadas a este fato, designadamente as questões de segurança, 
a manutenção dos espaços públicos e o dinamismo social e económico, de entre outros, reforçam a 
necessidade de reduzir os fogos vagos, apostando na atração e fixação de população residente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na caraterização do parque habitacional do concelho importa agora equacionar as condições de 
habitabilidade2 e de conforto desses alojamentos, na medida em que constituem fatores de coesão 
social e de desenvolvimento. Numa perspetiva de enquadramento (vd. figura IV.3.7) constata-se que o 
concelho de Silves apresenta um parque habitacional sublotado, à semelhança do que ocorre no país e 
na região, não obstante registar uma proporção de alojamentos sublotados superior à da região e uma 
proporção de alojamentos sobrelotados inferior à da região. 
 

                                                
1 Valor fortemente influenciado com o número de alojamentos da freguesia de Armação de Pêra (34% do total dos alojamentos). 
2 Equacionada aqui na perspetiva da lotação do alojamento, da cobertura de infraestruturas e do estado de conservação do edificado. 

Quadro IV.3.2 
Relação entre habitantes e alojamentos (2011) 

Freguesia Habitantes / 
Alojamento (%) 

Alcantarilha e Pêra 1,3 
Algoz e Tunes 1,7 
Armação de Pêra 0,4 
S. Bartolomeu de Messines 1,4 
S. Marcos da Serra 1,2 
Silves 1,7 
Concelho 1,1 

Fonte: INE (2011) 
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No contexto municipal destacam-se as freguesias de S. Marcos da Serra, S. Bartolomeu de Messines e 
Silves com a maior proporção de alojamentos sublotados (73,6, 70,5 e 66,4% respetivamente) e, 
inversamente destacam-se as freguesias de Armação de Pêra e a freguesia de Algoz e Tunes como as 
que apresentam maior proporção de alojamentos sobrelotados (23,9 e 15,2% respetivamente). Estes 
valores reforçam o principal pendor da distribuição geográfica da população (a sua litoralização), mas 
permitem ainda aferir da atratividade de alguns aglomerados em detrimento de outros e assim, das 
necessidades de aumentar a oferta do parque habitacional existente. 
 
Daqui decorre ainda, noutra perspetiva, a necessidade de ponderar o reequacionar da dimensão dos 
alojamentos uma vez que das regras do mercado1 tem vindo a resultar, particularmente em Armação 
de Pêra onde a segunda habitação para fins turísticos tem uma grande procura, uma redução das 
condições de habitabilidade resultante da sobrelotação dos alojamentos. 
 

                                                
1 A oferta é mais direcionada para alojamento de segunda habitação, com áreas menores e daí mais acessível financeiramente e a 
procura “adapta-se”, também por razões económicas, a essa oferta. 

Figura IV.3.7 
Lotação do parque habitacional (2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica Sublotado “Normal” Sobrelotado 

Portugal 64,9 23,8 11,3 

Algarve 59,9 25,9 14,3 

Silves 62,5 24,8 12,8 
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Partindo deste cenário e numa análise evolutiva à freguesia, pode-se constatar que a taxa de cobertura 
das infraestruturas1 nos alojamentos, de acordo com o gráfico IV.3.16, possui valores muito próximos 
dos 98%, não obstante o valor calculado pelo INAG2, significativamente inferior (vd. Cap. V.4.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muito relacionado com o tipo de povoamento e com a distribuição da população, constata-se que é a 
freguesia de S. Marcos da Serra a que apresenta valores (médios) mais reduzidos e as freguesias de 
Armação de Pêra e Alcantarilha e Pêra que apresentam valores superiores na taxa de cobertura das 
infraestruturas. 
 
Paralelamente à cobertura de infraestruturas, o estado de conservação do edificado constitui um 
indicador importante das condições de habitabilidade da população residente no concelho, ao permitir 
perceber as condições físicas em que se encontra o alojamento. Da leitura da figura IV.3.8, conclui-se 
que a maior parte dos alojamentos do concelho localizam-se em edifícios que não apresentam 
necessidades de reparação, percentagem superior à nacional e regional. Há contudo uma percentagem 
de edifícios que apresentam um estado de conservação muito degradado (1,6%) o que corresponde a 
299 edifícios3. Se a estes agruparmos os edifícios com necessidades de grandes reparações (400), 
constatamos que cerca de 700 edifícios (3,8%) não apresentam boas condições de habitabilidade. 

                                                
1 Trata-se de uma média e inclui a cobertura das infraestruturas de abastecimento, saneamento (banho e esgoto) e eletricidade, de 
acordo com os censos 2001 e de 2011. 
2 Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR/INAG, 2007). 
3 Note-se que estes valores correspondem ao recenseamento da habitação (INE, censos 2011) pelo que não inclui informação relativa a 
edificado com outros usos. A este respeito vd. Cap. III.7. e III.8. 

Gráfico IV.3.16 
Taxa de cobertura das infraestruturas (2001-2011) 

 
Fonte: INE (2001, 2011) 
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Numa perspetiva mais local, destaca-se a freguesia de S. Bartolomeu de Messines como a que regista 
um parque habitacional mais degradado, correspondendo a situação inversa à freguesia de Algoz e 
Tunes (0,8%) e à de Alcantarilha e Pêra (1,1%). 
 
Estes valores, apesar de não terem representatividade na figura IV.3.8, constituem uma situação 
problemática na medida em que correspondem a edifícios com função residencial e sem garantia de 
condições de habitabilidade. Por outro lado atendendo a uma média de 1 alojamento por edifício e 2 
pessoas por agregado, está-se perante um universo (potencial) de 1.400 indivíduos sem condições de 
habitabilidade e consequentemente com necessidades de alojamento. 
 
As necessidades habitacionais são inventariadas pelo Setor de Ação Social do Município de Silves, 
atualizadas com alguma periodicidade e resultam da identificação de famílias a residir em espaços sem 
condições de habitabilidade (e.g. barracas, viaturas, caravanas, construções antigas). Em fevereiro de 
2019 os serviços municipais promoveram a atualização do número de agregados inscritos com 

Figura IV.3.8 
Estado de conservação do edificado, por freguesia (2011) 

 

 
Fonte: INE (2001 e 2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 

Sem 
necessidade de 

reparação 

Com 
necessidade 
de reparação 

Muito 
Degradado 

Portugal 71,1 27,2 1,7 

Algarve 75,9 22,5 1,5 

Silves 80,3 18,1 1,6 
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necessidades de habitação, de onde resultou um total de 129 agregados familiares, correspondentes a 
350 indivíduos (CMS/DEDJAS, 2019) 
 
Estas necessidades distribuem-se pelas diferentes freguesias, sendo a freguesia de Silves a que 
apresenta valores mais significativos (65 inscrições que correspondem a 50,4% do total de inscrições), 
tal como se pode observar no gráfico IV.3.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estes valores forem relativizados ao número de famílias residentes em cada freguesia, a distribuição 
das necessidades de alojamento reforça esta concentração das necessidades de habitação na sede de 
concelho, freguesia de Silves. Efetivamente, as famílias com necessidade de alojamento correspondem 
a cerca de 0,9% das famílias totais do concelho. Quanto à sua distribuição espacial, para além da 
expressão estatística da freguesia de Silves, destaca-se ainda a freguesia de Algoz e Tunes (vd. 
gráfico IV.3.18). No extremo oposto situa-se a freguesia de S. Marcos da Serra com uma percentagem 
de cerca de 0,2% dos agregados familiares residentes. 
 
Do ponto de vista da oferta de habitação social no concelho, o Município de Silves gere atualmente um 
parque habitacional de 110 fogos distribuídos por 4 das 6 freguesias do concelho1, apesar de ser na 
freguesia de Silves que se concentra a maior parte destes, tal como se pode observar no gráfico 
IV.3.19. 
 

                                                
1 As freguesias de Algoz e Tunes e de S. Marcos da Serra não têm nenhuma oferta de habitação social de iniciativa do Município. 

Gráfico IV.3.17 
Necessidades de habitação (2019) 

 
Fonte: Adaptado de CMS/DEDJAS (2019) 
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Há contudo algumas fragilidades no sistema de atribuição de habitação que importa resolver com 
urgência. De entre estas destaca-se a renovação automática dos contratos de arrendamento ou a 
alienação das habitações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralelamente e atendendo ao contexto económico atual têm surgido famílias com necessidades ao 
nível do apoio ao arrendamento e não com necessidades de habitação. Trata-se de agregados que 
apesar de disporem de rendimentos que lhes permite a integração no mercado de arrendamento, 
possuem, pontualmente, dificuldade em manter-se nessa situação. Neste contexto seria interessante 
promover uma linha de apoio financeiro ao arrendamento, numa perspetiva de sustentabilidade. 

Gráfico IV.3.18 
Necessidades de habitação por famílias residentes (2019)1 

 
Fonte: INE (2011); CMS/DEDJAS (2019) 
Nota: 1. as necessidades identificadas são referentes ao ano de 2019 e o número total de famílias é referente aos censos de 2011. 

Gráfico IV.3.19 
Fogos de habitação social (2019) 

 
Fonte: CMS/DEDJAS (2019) 
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Perante este cenário de necessidades de alojamento e da oferta de habitação social existente no 
concelho pode-se concluir que a mesma é reduzida face às necessidades existentes e que nesse 
sentido deverá ser promovida a criação/promoção de mais oferta na perspetiva de melhorar as 
condições de habitabilidade da população residente e contribuir para uma maior coesão social e 
atratividade concelhia. 
 
Esta necessidade é ainda reforçada se se atender aos valores do esforço das famílias com habitação. 
De acordo com os dados disponíveis (vd. figura IV.3.9), a renda média praticada em Silves é superior à 
registada na região e até mesmo a nível nacional, tendo registado na 1.ª década do século XXI um 
aumento muito significativo na ordem dos 41%. 
 
Numa perspetiva desagregada à freguesia (vd. fig. IV.3.9) constata-se que as famílias residentes nas 
freguesias do litoral têm um maior esforço com os encargos em rendas da habitação, ultrapassando a 
média concelhia. No extremo oposto encontram-se as freguesias de S. B. Messines, Silves e S. M. da 
Serra com uma renda média de 276€, 272€ e 244€, respetivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.3.9 
Renda média dos alojamentos familiares clássicos (€) (2011) 

 

 
Fonte: INE (2001 e 2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Unidade 
Geográfica 2001 2011 Taxa de 

Variação 

Portugal 123 235 47,7 

Algarve 164 290 43,5 

Silves 182 308 41,0 
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Na perspetiva da programação, as tendências mais recentes1 na habitação, realojamento e 
reabilitação urbana e social das cidades dirigem-se no sentido da integração dos alojamentos no 
interior das malhas existentes e não da sua segregação espacial. Este paradigma assenta ainda no 
princípio da recuperação do imobiliário existente, na renovação e revitalização dos centros das cidades 
apostando na sua dinâmica e na integração e coesão social da população2. 
 
A situação económica atual, assim como a disponibilidade de fogos (devolutos) a par com a 
necessidade de requalificar as cidades, numa perspetiva de focalizar a ação para o interior e não para 
o exterior da malha (contenção VS expansão) fundamenta ainda mais a necessidade de reforçar a 
disponibilidade de habitação para arrendamento e a custos mais acessíveis. Transpondo estas 
orientações para a estratégia concelhia, importa equacionar as seguintes propostas de projeto: 
 

1. No sentido de potenciar complementaridades inter-freguesias e de otimizar o investimento, 
poderia optar-se por equacionar a solução conjunta para o zonamento de soluções de 
habitação social que, na linha do modelo de desenvolvimento territorial preconizado, atendesse 
à distribuição das necessidades detetadas: 

 

2. Poderia ser criada uma figura jurídica que implique a criação de fogos destinados a habitação 
social por cada X fogos construídos. Desta forma: 
a. promove-se a integração social porque não se segregam as famílias realojadas; 
b. vão-se solucionando as situações de realojamento; 
c. diluem-se os encargos que o Município teria com essa edificação; 
d. reforça-se a coesão social do concelho ao distribuir a riqueza. 

 

3. Na perspetiva da discriminação positiva, e atendendo ao número de edifícios devolutos 
(degradados e em ruína) existentes no concelho, poderia ser equacionada(o): 
a. a reabilitação e bonificação à recuperação de edifícios devolutos (através de índices 

urbanísticos ou de isenções), em particular se destinados a habitação social ou ao 
arrendamento; 

b. o incremento de taxas aos edifícios devolutos. 

                                                
1 Veja-se a este respeito a Lei de Bases da Habitação (Lei 83/2019, de 03 de setembro). 
2 Ver a este respeito capítulo V.2.4. 
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IV.3.5. SAÚDE 
 
 
O acesso à saúde1, como direito estabelecido na constituição, é um garante da qualidade de vida das 
populações, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Os equipamentos públicos de saúde 
existentes no concelho, tal como se pode analisar no Cap. V.3. resumem-se ao centro de saúde de 
Silves e suas extensões2 direcionadas a toda a população residente e sazonal que se desloca ao 
concelho. De acordo com os dados mais recentes do Centro de Saúde de Silves, estão inscritos 
38.6753 utentes distribuídos pelas suas diferentes extensões. 
 
A sua distribuição geográfica (vd. fig. IV.3.10) informa que as freguesias de Silves e de S. Bartolomeu 
de Messines registam o maior número de inscritos, o que é compreensível atendendo a que são as 
duas freguesias mais populosas do concelho e com maior área geográfica. 
 
A freguesia de Armação de Pêra apresenta-se como a terceira mais populosa, mas o número de 
inscritos é superior ao da população residente em cerca de 1.300 habitantes. Este fato encontra 
relação com o saldo migratório da freguesia e com a população sazonal, de acordo com a informação 
recolhida junto do centro de saúde. Com efeito, esta freguesia conta com uma flutuação de população 
que se traduz em picos de procura dos serviços médicos e a consequente sobrecarga dos mesmos. 
 
Para fazer face a esta realidade, a freguesia dispõe ainda de serviços médicos da cruz vermelha 
reforçados em época alta, mas que na prática não libertam a pressão que é exercida sobre a extensão 
de Armação de Pêra do centro de saúde. 
 

                                                
1 Aqui assumido, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como um 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). 
2 De referir que existem ainda outros equipamentos que integram valências de saúde e de apoio social, referimo-nos às duas unidades de 
cuidados continuados localizadas nos aglomerados de Silves e Algoz. 
3 Refira-se que este valor é superior à população residente de acordo com os censos 2011, em cerca de 1.588 indivíduos. 
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Quanto à sua distribuição etária, de acordo com o gráfico IV.3.20, constata-se que se trata de uma 
população envelhecida, predominantemente feminina e com uma percentagem significativa de 
população ativa. Este é portanto o perfil do utente do Centro de Saúde de Silves e suas extensões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.3.10 
Inscritos por extensão do centro de saúde de Silves (2009) 

 
Fonte: Centro de Saúde de Silves (2009); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Gráfico IV.3.20 
Pirâmide etária dos utentes do centro de saúde de Silves (2010) 

 
Fonte: Centro de Saúde de Silves (2010) 

F M 
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A cobertura de serviços de saúde de uma determinada sociedade é aferida, pelo número de recursos 
humanos existentes e não apenas pelo número de equipamentos. Do ponto de vista do enquadramento 
e atendendo às metas definidas para 2010 no Plano Nacional de Saúde (PNS), constata-se que a 
região apresenta valores satisfatórios quanto ao número de médicos1 e insuficientes no que diz 
respeito ao número de enfermeiros2. 
 
Já no concelho de Silves, não obstante existirem dados estatísticos contraditórios3, constata-se que a 
realidade é semelhante, correspondendo o número de pessoal médico ao estabelecido no PNS, 
embora o número de enfermeiros esteja muito aquém do aí estabelecido. 
 
As farmácias, como serviços de proximidade e de resposta social/apoio à saúde constituem um 
indicador de cobertura de apoio na saúde muito interessante. O valor nacional, regional e concelhio 
situa-se, em 2011 nas 0,3 farmácias por cada 1.000 habitantes. Existem contudo algumas diferenças 
entre as freguesias e que traduzem as suas particularidades demográficas (vd. quadro IV.3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da leitura do quadro IV.3.3 pode concluir-se pela necessidade de criar mais pontos de farmácia num 
paradigma de promoção de sinergias inter-freguesias, particularmente no cenário atual de 
reorganização administrativa. 

                                                
1 O número de médicos por 100.000 habitantes na região era, em 2007, de 69,9 e a Meta estabelecida no PNS é de 60 médicos por cada 
100.000 habitantes. 
2 O número de enfermeiros por 100.000 habitantes na região era, em 2008, de 452 e a Meta estabelecida no PNS é de 500 enfermeiros 
por 100.000 habitantes. 
3 Os dados do INE e os dados do centro de saúde são diferentes. Enquanto o INE fala de uma taxa de cobertura de 60 médicos em 2001, 
80 em 2007 e 70 em 2008 e de 90 enfermeiros em 2001, 110 em 2007 e 120 em 2008, o Centro de Saúde para 2009 refere 50 médicos e 
80 enfermeiros. 

Quadro IV.3.3 
Farmácias (2013) 

Freguesia População 
Residente 

N.º 
farmácias Capitação por 1.000 

habitantes 
Alcantarilha e Pêra 4.972 1 4.972 0,2 
Algoz e Tunes 6.491 1 6.491 0,2 
Armação de Pêra 4.867 3 1.622 0,6 
S. Bartolomeu de Messines 8.430 2 4.215 0,2 
S. Marcos da Serra 1.352 1 1.352 0,7 
Silves 11.014 3 3.671 0,3 
Concelho 37.126 11 3.375 0,3 
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Da aplicação de inquéritos à população residente resultou, de entre outras variáveis, informação sobre 
a utilização dos serviços de saúde. Da sua análise é possível constatar que o recurso a clínica geral e a 
análises é efectuado maioritariamente no local de residência, já no que diz respeito à utilização dos 
serviços médicos de especialidades, constata-se que uma percentagem significativa de população se 
desloca a concelhos como Portimão (25%) e a Faro (10%). Destes dados é possível aferir que o 
concelho responde às necessidades primárias da população residente, mas que, no que concerne aos 
serviços especializados, a população tem necessidade de recorrer a outros concelhos. Resulta daqui a 
necessidade de equacionar um reforço dos serviços de saúde especializados no concelho de Silves e 
paralelamente aumentar a cobertura de profissionais de saúde. 
 
Ainda no que concerne à saúde importa agora refletir sobre os grupos populacionais mais 
vulneráveis, nomeadamente a população com alguma dificuldade1, da qual resulta uma necessidade de 
acompanhamento (médico, social ou outro). A fragilidade desta população constitui assim uma variável 
determinante no processo de coesão social, devendo, (também) por esse motivo ser objeto de 
intervenções de apoio. 
 
De acordo com os dados disponíveis, cerca de 16,8% da população residente tem pelo menos uma 
dificuldade o que corresponde a 6.248 indivíduos. A sua distribuição geográfica informa que o Norte do 
concelho apresenta maiores taxas de população portadora de deficiência do que o Sul (vd. fig. IV.3.11). 
Este fato estará, certamente, relacionado com a estrutura etária da população, designadamente com o 
índice de envelhecimento das freguesias de S. Marcos da Serra e de S. Bartolomeu de Messines (vd. 
Cap. 4.1.). 

                                                
1 Designadamente dificuldade em andar, ver, ouvir, de memória, ou de compreensão entre outras. 
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Em termos absolutos, como se compreende, as freguesias de Silves e de S. Bartolomeu de Messines 
são as que registam mais população portadora de deficiência, não obstante a de Silves apresentar 
valores superiores. 
 
Na análise desta variável, por tipo de dificuldade (vd. fig. IV.3.12) constata-se que a população com 
dificuldade em andar é a que tem maior expressão (8,6%), o que implica equacionar soluções de 
adaptação/acessibilidade de forma a potenciar a sua integração. Segue-se ainda com algum destaque 
a dificuldade de ver (8,5%) e a de memória ou concentração (5,4%). 
 
A vulnerabilidade1 desta população é também notória se se atender ao fato de que apenas 16,8% tem 
como principal meio de vida o trabalho, encontrando-se cerca de 70% reformada. Desta forma, 
percebe-se que uma franja importante da população residente encontra-se dependente do sistema de 
segurança social (e familiar) via limitações físicas que possuem e situação económica em que se 
encontram. Logo, numa perspetiva de potenciar a coesão social e plena integração de toda a 

                                                
1 Relacionada com a integração social, a autonomia e o acesso a bens e serviços decorrente de uma atividade económica. 

Figura IV.3.11 
Proporção de população residente com pelo menos uma dificuldade, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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população, importa equacionar medidas de garante dos direitos de integração e de acessibilidade no 
sentido mais amplo do termo1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Designadamente aos direitos consubstanciados no DL 163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo DL 136/2014, de 9 de setembro, na Lei 
da Não-discriminação (L 46/2006, de 28 de agosto) e na Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
ratificada pelo Estado português em 23 de setembro de 2009. 

Gráfico IV.3.21 
Principal meio de vida da população com dificuldade (2011) 

 
Fonte: INE (2011) 

Figura IV.3.12 
População com dificuldades, por tipo de dificuldade, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2011); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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IV.3.6. PROTEÇÃO SOCIAL 
 
 
Para além da proteção à população com dificuldade, o sistema de segurança social integra ainda outro 
tipo de apoios. Pela observação da fig. IV.3.13, e tendo por base a Lei de Bases da Segurança Social1 
(LBSS), é possível constatar a transversalidade e complexidade do mesmo. 
 
A nível europeu, as despesas com proteção social, em percentagem do PIB, situam-se nos 27,2% para 
a UE a 27. Neste cenário Portugal apresenta um valor de 24,7% de acordo com a Rede Europeia Anti-
Pobreza (REAPN). Relativamente à informação disponibilizada pela Marktest (vd. gráfico IV.3.22), 
pode-se concluir que as despesas do sistema de segurança social se destinam essencialmente a 
Pensões e Reformas e a Prestações de Doença, Invalidez e Maternidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 L 4/2007, de 16 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela L 83-A/2013, de 30 de dezembro. 

Figura IV.3.13 
Sistema de segurança social 

 
Fonte: Lei de Bases da Segurança Social (2007) 

Gráfico IV.3.22 
Despesas correntes da segurança social 

 

Fonte: Marktest (2003) 
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De acordo com os dados disponibilizados pelo Centro Distrital de Segurança Social (CDSS) de Faro, os 
pensionistas (invalidez, velhice e sobrevivência) na região totalizavam 103.442 indivíduos, dos quais 
10.268 (10%) são do concelho de Silves1. 
 
Estes registaram na última década uma evolução positiva na ordem dos 4,9%2, apesar das variações 
registadas, principalmente nos pensionistas de invalidez com diminuições de 2002/2005 e aumentos a 
partir daí com destaque para os de 2009 (vd. gráfico IV.3.23). Os restantes pensionistas apresentaram 
um comportamento semelhante com um aumento até 2006, uma quebra em 2007, um retomo em 
2008/2009 e uma nova diminuição para 2010. 

 
O perfil destes pensionistas revela que se trata essencialmente de indivíduos do sexo feminino (com 
excepção dos pensionistas de invalidez), com alguma idade e assim com um nível de vulnerabilidade e 
de fragilidade muito acentuado. De entre as prestações sociais, o Rendimento Social de Inserção 
(RSI)3 apoiou, em 20104, no concelho de Silves, 857 indivíduos o que corresponde a uma taxa de 
variação de 2005/2010 de 43,6%. Essa variação tem uma tradução anual patente no gráfico IV.3.24 
que demonstra a clara tendência crescente do número de beneficiários deste tipo de apoio social. 

                                                
1 A este respeito lembrar que o concelho de Silves possui cerca de 9% do total da população residente na região do Algarve. 
2 Refira-se que para este período a evolução do número total de pensionistas para o Algarve é de 12,3%. 
3 Consiste numa prestação incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos 
seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais 
e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária (artigo 1.º da Lei 13/2003, de 21 de maio). 
4 Trata-se de valores relativos ao mês de maio de 2010. 

Gráfico IV.3.23 
Evolução do Número de Beneficiários de Pensões (2001-2010) 

 
Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Faro (2010) 
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Ao 
analisar esta evolução por freguesia (vd. gráfico IV.3.25) constata-se que a freguesia de Silves é a que 
regista maior percentagem de beneficiários no contexto concelhio, apesar dessa percentagem ter vindo 
a diminuir. 

 
A freguesia de Armação de Pêra é aquela que regista um maior aumento, o que poderá estar 
associado ao peso que a população migrante tem nesta freguesia e às dificuldades de inserção 
profissional que a mesma regista (vd. Cap. IV.1. e IV.2.). 
 

Gráfico IV.3.24 
Evolução do Número de Beneficiários do RSI (2005-2010) 

 
Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Faro (2010) 

Gráfico IV.3.25 
Evolução do número de beneficiários do RSI (freguesias, 2005-2010) 

 
Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Faro (2010) 
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A sua distribuição espacial (vd. fig. IV.3.14) reflete as desigualdades sociais existentes no concelho. 
Assim, da análise dos dados, a freguesia de Silves apresenta o maior número de beneficiários do RSI 
(31%), seguida pelas freguesias de Algoz e Tunes (20%) e de Alcantarilha e Pêra (17%). 
 
Contudo, na relativização destes valores ao total da população residente, isto é, se se atender à 
proporção de beneficiários do RSI por residente (vd. fig. IV.3.14), o cenário demonstra que é a 
freguesia de Alcantarilha e Pêra a que regista uma proporção de beneficiários do RSI mais significativa 
(2,8%) logo seguida das freguesias de Armação de Pêra e de S. Marcos da Serra, ambas com 2,7% da 
população residente a beneficiar do RSI1. A freguesia de S. Bartolomeu de Messines surge neste 
contexto como a freguesia onde o peso relativo dos beneficiários do RSI é inferior, ou seja, onde a 
presença de beneficiários é mais diluída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Note-se que estes cálculos foram efetuados tendo em conta os dados do CDSS de Faro relativos ao ano de 2010 e aos valores da 
população residente dos censos 2011. 

Figura IV.3.14 
Beneficiários do RSI, por freguesia (2010) 

 
Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Faro (2010); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Freguesia Beneficiários por 
cada 100 hab. 

Alcantarilha e Pêra 2,8 
Algoz e Tunes 2,6 
Armação de Pêra 2,7 
S. B. Messines 1,4 
S. M. Serra 2,7 
Silves 2,4 

TOTAL 2,3 
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O RSI integra uma prestação pecuniária1 associada a um programa de inserção social do beneficiário e 
agregado. No concelho de Silves, em 2010, o valor médio da prestação foi de 81,80€. Este valor tem 
sido alvo de uma variação positiva, registando, no período de 2005/2010 uma taxa de variação de 20%. 
 
A distribuição por freguesia (vd. gráfico IV.3.26) revela que a freguesia de S. Bartolomeu de Messines é 
a que regista uma prestação pecuniária, por beneficiário, mais elevada (88,3€), seguida da de 
Alcantarilha e Pêra (86,7€) e da de Algoz e Tunes (84,3€). 
 
Desta forma constata-se que as necessidades de proteção social se fazem sentir de forma muito 
diversificada nas várias freguesias, detetadas seja pelo valor da prestação pecuniária (o que 
indiretamente nos informa dos rendimentos da população), seja pela proporção de indivíduos 
beneficiários do apoio (que informa da expressão estatística da pobreza). 

 
 
Existem assim freguesias onde: 

a.  o número de beneficiários é significativo (proporcionalmente), mas onde as prestações são 
mais baixas (comparativamente), como é o caso de Silves; 

b. o número de beneficiários é pouco significativo (proporcionalmente), mas onde as prestações 
são mais elevadas (comparativamente), como é o caso de S. Bartolomeu de Messines; 

                                                
1 Essa prestação é calculada com base nas caraterísticas sociográficas e financeiras do agregado. 

Gráfico IV.3.26 
Valor da prestação pecuniária do RSI (2010) 

 
Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Faro (2010) 
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c. o número de beneficiários é significativo (proporcionalmente) e as prestações são elevadas 
(comparativamente), como é o caso de Alcantarilha e Pêra e de Algoz e Tunes; 

d. o número de beneficiários não é significativo (proporcionalmente) e as prestações são mais 
baixas (comparativamente), como é o caso de S. Marcos da Serra. 

 
As freguesias identificadas na alínea c são as que merecem maior cuidado, uma vez que 
correspondem às que apresentam maior risco de pobreza. 
 
Paralelamente ao apoio formal importa ainda equacionar a importância que o apoio social informal 
(MARTINS, 2005) possui, principalmente em áreas rurais como é o caso do concelho de Silves. Esta 
realidade é de muito difícil operacionalização atendendo precisamente ao seu caráter informal, de entre 
ajuda assente em relações familiares e de vizinhança. Contudo trata-se de um apoio muitas vezes 
fundamental e que permite estabelecer a fronteira entre uma situação de pobreza extrema e de 
subsistência. De acordo com a REAPN, este apoio informal é equivalente ao rendimento não monetário 
que inclui o auto-consumo e auto-abastecimento, auto-locação e recebimentos de salários em géneros. 
 
Este tipo de apoio introduz algum equilíbrio naquilo que é a estrutura social do concelho, na medida em 
que limita situações de exclusão social, mantendo a “ordem”, dentro das posições desiguais ocupadas 
pelos indivíduos na sociedade. 
 
Perante este cenário, importa que na definição das políticas públicas se equacionem intervenções de 
discriminação positiva para as freguesias com população mais vulnerável. Incrementando assim os 
apoios sociais (formais e informais) a esta população. 
 
 
 

IV.3.7. COESÃO SOCIAL 
 
 
Essas posições desiguais traduzem a estrutura social, aqui assumida como a forma de organização 
social adotada por uma determinada realidade social (MITCHELL, s/d). De uma estrutura social 
equilibrada, ou seja, onde o posicionamento relativo dos indivíduos traduza níveis de igualdade no 
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acesso a bens e serviços, resulta a coesão social. Esta implica níveis de inclusão social e de “acesso 
equilibrado da população aos grandes frutos do progresso económico” (MATEUS, 2007). 
 
Assim a pobreza e a exclusão social constituem um dos maiores desafios do século XXI, uma vez que 
limitam o exercício dos direitos fundamentais dos seres humanos. Nesta linha a ONU definiu como 
meta para 2015 a redução da pobreza extrema, para metade. A União Europeia, a partir da Cimeira de 
Lisboa (2000), assumiu também estas problemáticas como centrais no processo de construção 
europeia, posicionando o objetivo da coesão social ao mesmo nível do crescimento económico e do 
emprego (REAPN, 2008). 
 
De acordo com o INE 20% da população em Portugal com maior rendimento recebe aproximadamente 
6,8 vezes o rendimento dos 20% da população com o rendimento mais baixo. Esta desigualdade é 
ainda maior quando se verifica que 10% da população mais rica aufere 11,9 vezes o rendimento dos 
10% mais pobres (REAPN, 2008). 
 
O Algarve apresentava-se, em 2006, num cenário em que o rendimento anual por agregado a nível 
nacional era de 22.136 €, como a terceira região com maior rendimento (22.080€) só ultrapassado 
pelas regiões de Lisboa e dos Açores (REAPN, 2008). Para o ano de 2011, o ganho médio mensal1 
nacional foi de 1.084€, o da região de 942,5€ e o do concelho de Silves de 904€, o que posiciona a 
população do concelho de Silves com uma capacidade económica menor que a média da região e do 
país. Esta desigualdade, ao nível das classes sociais, traduz-se na maior representatividade das 
classes sociais mais baixas. De acordo com a Marktest (2003) no país “mais de metade da população 
pertence às classes sociais baixa e média baixa”. 
 
O concelho de Silves, em 2011, de acordo com o gráfico IV.3.27, e quando comparado com os dados 
regionais, apresenta uma proporcionalidade significativamente superior da população das classes 
sociais mais baixas (média baixa e baixa)2. Contudo, ao nível da estrutura de classes, o concelho 
revela um certo equilíbrio social na medida em que a classe média integra cerca de 78% da 
população residente, em 2011.  

                                                
1 Estes dados disponibilizados pela PORDATA (www.pordata.pt) referem-se exclusivamente a população a trabalhar por conta de outrem, 
pelo que deverão ser relativizados. 
2 Estas classes representam 11,2% da população nacional e 67,5% da população concelhia. 
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Ainda no que respeita à distribuição por freguesia, e de acordo com a fig. IV.3.15, destaca-se que a 
freguesia de Alcantarilha e Pêra é a que apresenta mais população da classe alta. Quanto à população 
da classe média baixa e baixa, esta predomina nas freguesias de Algoz e Tunes e S. Marcos da Serra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico IV.3.27 
Evolução do peso relativo das classes sociais (2001/2011) 

 
Fonte: INE (2001 e 2011) 

Figura IV.3.15 
Classes Sociais, por freguesia (2011) 

 
Fonte: INE (2001); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Atendendo a este cenário de evidente espacialização da riqueza (neste caso da sua litoralização) 
importa aqui introduzir mecanismos de discriminação positiva no sentido de promover a redução da 
pobreza e simultaneamente potenciar uma distribuição mais equitativa e equilibrada dos recursos. 
 
 
 

IV.3.8. ORIENTAÇÕES PARA ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DO TERRITÓRIO 
 
 
O concelho de Silves regista ainda algumas debilidades ao nível das condições sociais de uma faixa da 
população residente. Estas debilidades constituem limitações ao princípio da coesão social e ao 
desenvolvimento do concelho, condicionando a sua produtividade (como é o caso do desemprego e da 
qualificação da população) e a sua atratividade (como é o caso da cobertura de serviços de saúde ou 
do acesso a alojamento). 
 
Cabe nesta linha e com a oportunidade que decorre da elaboração do PDM inverter estas tendências 
minorando os problemas detetados e apostando, na lógica de promoção de sinergias inter-freguesias e 
de reforço das especificidades de cada território, na qualificação da população, no reforço das políticas 
de apoio ao alojamento, na aproximação e especialização dos serviços de saúde, na integração social 
e na distribuição equitativa da riqueza. Como um exercício de sistematização apresentam-se de 
seguida tabelas síntese da análise efetuada a fim de apoiar a definição das propostas de ordenamento 
e orientações para projeto deste capítulo. 
 

Quadro IV.3.4 
Síntese da análise efetuada 

EMPREGO E DESEMPREGO 
               Principais Conclusões 
População ativa com maior crescimento do que a população residente; 
Freguesias de Algoz e Tunes, Armação de Pêra e Alcantarilha e Pêra onde esse aumento é mais expressivo; 
Taxa de atividade concelhia inferior à da região; 
Freguesias de Algoz e Tunes e de Armação de Pêra com maiores taxas de atividade; 
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Desemprego em processo de crescimento em praticamente todo o período de análise, contudo com menor expressão no 
concelho, relativamente à região e ao continente; 
Ainda muito residual redução do número de desempregados (para o ano de 2012 para 2013); 
Processo contínuo de litoralização do desemprego, associado à litoralização da atividade económica; 
Atividades de alojamento e restauração, comércio e construção - as que apresentam maior expressão de desempregados; 
O perfil do desempregado é masculino com idades entre os 35 e 54 anos, com qualificações (escolares); 
Qualificação progressiva da força de trabalho desempregada (por aumento da população desempregada com ensino 
superior e a redução da população sem qualquer nível de ensino); 
Forte expressão da sazonalidade no desemprego. 

               Propostas 
Introduzir mecanismos que aumentem a empregabilidade da população como por exemplo aumento das 
qualificações/especializações; 
Apoio ao empreendedorismo e à iniciativa privada; 
Diminuir a sazonalidade da atividade económica local, diversificando-a; 
Promover a diversidade da base económica reduzindo a dependência do setor turismo. 

 
INSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
               Principais Conclusões 
Atendendo ao peso da população com 1.º ciclo – população pouco qualificada; 
Diferenças Norte/Sul ao nível da qualificação com as freguesias do Norte menos qualificadas; 
Aumento das qualificações na última década; 
Taxa de analfabetismo superior à da região mas com tendência para a redução; 
Litoralização da taxa de abandono escolar; 
População feminina com maiores qualificações. 

               Propostas 
Aumentar a qualificação; 
Apostar na especialização; 
Introduzir medidas de discriminação positiva para reduzir as assimetrias. 

 
ALOJAMENTO 
               Principais Conclusões 
Maior número de alojamentos (total e disponíveis) na freguesia de Armação de Pêra; 
Parque habitacional sublotado; 
Maior sobrelotação dos alojamentos a Sul do concelho; 
Cobertura de infraestruturas média a 98%; 
Edificado em bom estado de conservação mas com cerca de 1.400 indivíduos a residir em edifícios muito degradados; 
Necessidades de alojamento (apoiado) têm vindo a crescer; 
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Silves é a freguesia onde existe um maior número de pedidos de apoio a habitação; 
Silves concentra a maior oferta de habitação social; 
A oferta de habitação social encontra-se aquém das solicitações; 
Maiores encargos com a renda da habitação nas freguesias do Sul do concelho. 

               Propostas 
Apoio ao arrendamento; 
Aumentar a oferta de habitação social; 
Integrar princípios de reabilitação e recuperação do edificado nas propostas. 

 
SAÚDE 
               Principais Conclusões 
O número de inscritos na extensão do centro de saúde em Armação de Pêra é proporcionalmente superior à residente; 
A população inscrita no centro de saúde é feminina e envelhecida; 
Carência de pessoal médico e de enfermagem nos serviços públicos; 
As freguesias de S. Bartolomeu de Messines, Alcantarilha e Pêra e Algoz e Tunes têm défice na cobertura de farmácias; 
Especialização médica insuficiente; 
Cerca de 17% da população residente tem pelo menos uma dificuldade; 
Concentração da população com dificuldades no Norte do concelho; 
Maior expressão da dificuldade em andar; 
70% da população com dificuldade tem com principal meio de vida a reforma/pensão. 
               Propostas 
Aumentar a cobertura de profissionais de saúde; 
Criar mais pontos de farmácia atendendo à necessária promoção de sinergias inter-freguesias; 
Reforçar serviços de saúde especializados; 
Equacionar soluções de adaptação/mobilidade. 

 
PROTEÇÃO SOCIAL 
               Principais Conclusões 
10% dos pensionistas da região são do concelho de Silves; 
A população pensionista tem vindo a aumentar; 
Os beneficiários do RSI são 857 e têm vindo a aumentar; 
Apenas S. Bartolomeu de Messines tem uma percentagem relativa de beneficiários do RSI inferior à média concelhia; 
As freguesias com maior risco de pobreza são as de Alcantarilha e Pêra e a de Algoz e Tunes. 

               Propostas 
Incrementar os apoios sociais (formais e informais) nas freguesias com população mais vulnerável. 

 
COESÃO SOCIAL 
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               Principais Conclusões 
Predomínio das classes média baixa e baixa; 
Aumento das classes alta e média; 
A freguesia onde a classe alta tem mais expressão é a de Alcantarilha e Pêra e a da classe baixa é a de Algoz e Tunes. 

               Propostas 
Introduzir mecanismos de discriminação positiva para reduzir a pobreza; 
Promover a distribuição equitativa e equilibrada de recursos. 
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IV.4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
 
O território, como sistema, encontra nas suas dinâmicas socioeconómicas a demonstração da 
capacidade de adaptação da população às suas caraterísticas. Esta constatação refere-se em concreto 
à fixação de população, à sua atividade dominante, às relações sociais de inclusão e à atratividade que 
exerce sobre os territórios vizinhos. 
 
No âmbito da política de ordenamento do território a dinâmica económica, a qualidade de vida e o 
emprego constituem fins a prosseguir designadamente nos planos territoriais de âmbito municipal com 
a definição das “condições e os critérios e parâmetros de ocupação e de utilização do solo, para os fins 
relativos à localização e distribuição das atividades económicas” (n.º 3 do artigo 19.º do RJIGT) ou dos 
“critérios de localização e a distribuição das atividades industriais, de armazenagem e logística, 
turísticas, comerciais e de serviços” (alínea h) do artigo 75.º do RJIGT), de entre outros. 
 
É com este enquadramento que foi criada a parte III do PDM, caraterizando assim a componente 
humana do ponto de vista demográfico, das suas atividades económicas e das condições sociais em 
que se encontra. 
 
Com este relatório, a título de diagnóstico, pretende-se sistematizar as principais conclusões da análise 
efetuada, preparando assim o seu contributo para as disposições de ordenamento do território e 
desenvolvimento. Partindo das conclusões dos capítulos que (i)enformam esta parte, adota-se uma 
abordagem estratégica recorrendo a uma metodologia SWOT. Do ponto de vista da apresentação 
optou-se por uma análise parcial para depois se proceder à integração dos elementos e à definição das 
propostas para ordenamento e desenvolvimento do território. 
 
PONTOS FORTES 
Crescimento populacional positivo 

Saldo migratório positivo 
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Existência de área disponível para a instalação de atividades industriais com localizações privilegiadas 

Setor sul com uma dinâmica de atividade comercial com alguma relevância interna e daí atrativa 

Setor Central com uma dinâmica interessante em termos de procura para localização de atividade comercial, de 
logística e industrial 

Existência atividades económicas de aproveitamento dos recursos do mundo rural (e.g. destilarias) 

Existência de produtores agrícolas com dimensão regional particularmente nos citrinos 

Atividade vitivinícola em franco crescimento 

Existência de solos com aptidão agrícola (particularmente no setor barrocal) 

Existência de aglomerados urbanos com alguma dinâmica comercial e de serviços 

População ativa com maior crescimento do que a população residente 

Freguesias de Algoz e Tunes e de Armação de Pêra com maiores taxas de atividade 

Aumento das qualificações da população na última década 

Taxas de analfabetismo e de abandono escolar com tendência para a redução 

Maioria significativa do edificado em bom estado de conservação 

Amenidade climática favorável à atividade turística 

Espaço disponível (como recurso) 

Linha de costa com caraterísticas atrativas ao turismo náutico e de sol e praia, entre outros 

Existência de recursos humanos com know-how 

Existência de recursos naturais endógenos (mel, cortiça, alfarroba, medronho, citrinos) com potencial 
económico 

Boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias 

Investimentos em atividades turísticas imobiliárias (no sentido do reforço da oferta existente) 

Existência de campos de golfe 

Existência de parques temáticos e de diversão como complemento da atividade turística 

Oferta diferenciada (património natural, paisagístico, geomorfológico, arquitectónico, arqueológico) 

Abertura do município ao investimento 

 
O concelho de Silves tem vindo a assistir a um crescimento demográfico resultante essencialmente de 
um saldo migratório positivo o que demonstra a capacidade atrativa do concelho. Esta população 
imigrante, devido às suas caraterísticas, constitui mão-de-obra disponível para as diferentes atividades 
económicas concelhias. 
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Do ponto de vista territorial persistem algumas assimetrias na medida em que o setor Sul e, de alguma 
forma, o setor central apresentam dinamismo económico associado, no primeiro caso, às dinâmicas do 
turismo e do imobiliário e, no segundo, às do comércio e atividade empresarial/industrial. 
 
O Norte do concelho, não obstante registar um menor dinamismo, possui um considerável potencial em 
termos de recursos que derivam do espaço rural e que vão sendo objeto de aproveitamento (agro-
florestal, turístico, industrial). O setor agrícola, ancorado essencialmente nos citrinos, tem vindo a dar 
origem a alguns produtos emergentes com um forte potencial de crescimento como por exemplo a 
vitivinicultura e encontra na disponibilidade de solo com boa aptidão agrícola uma vantagem 
comparativa para o setor. 
 
Em particular o setor do turismo, atendendo ao peso que possui na economia local, este está ancorado 
em caraterísticas físicas do concelho, mas também num conjunto de recursos que traduzem o 
investimento efetuado (empreendimentos, áreas de diversão, campos de golfe, ente outros). Ainda 
neste domínio, o concelho possui um potencial de aproveitamento patrimonial em diferentes áreas e 
que permitem a tão desejada diversificação da oferta. 
 
A população do concelho tem vindo a registar um aumento das qualificações e diminuição da taxa de 
analfabetismo e de abandono escolar o que se traduz numa mão-de-obra disponível com maior 
qualificação. 
 
Toda esta dinâmica económica e social é ainda favorecida pelas acessibilidades do concelho de uma 
forma global e das áreas de localização empresarial em particular. 
 
 
PONTOS FRACOS 
Tendência para o duplo envelhecimento 

Crescimento populacional com base no saldo migratório positivo 

ISF abaixo do valor de substituição de gerações 

Abandono progressivo do mundo rural e litoralização da ocupação humana 

Pouca ou quase nenhuma interligação entre as Áreas industriais existentes (poucas sinergias) 

Espaços industriais com uma reduzida componente de produção 
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Ausência de aproveitamento de vantagens competitivas por parte das empresas, serviços que partilham 
áreas/espaços comuns 

Mercado industrial e comercial de reduzidas dimensões 

Reduzido número de empresas dedicadas à produção de bens transacionáveis (suscetíveis de transação nos 
mercados internacionais) 

Diminuição significativa da SAU e do número de explorações 

Pouca ou quase nenhumas sinergias entre produtores agrícolas 

Reduzida dimensão de muitas propriedades agrícolas (e.g. citrinos) 

Tecido económico – comércio e serviços – pouco diversificado 

O setor terciário na sua maioria, carateriza-se por um serviço de proximidade, sem capacidade de atratividade 

Existência de freguesias com uma dinâmica comercial e de serviços incipiente e incapaz de gerar sinergias 

Demasiada rigidez na tipologia de espaços industriais disponíveis (ao nível da edificação e da circulação) 

Taxa de atividade concelhia inferior à da região 

Desemprego em processo de crescimento 
Qualificação progressiva da força de trabalho desempregada 

Forte expressão da sazonalidade no desemprego 

Processo de litoralização do desemprego 

Atendendo ao peso da população com 1.º ciclo – população pouco qualificada 

Cerca de 1.400 indivíduos a residir em edifícios degradados e/ou em ruína 

Necessidades de alojamento (apoiado) têm vindo a crescer 

Parque habitacional sublotado 

Carência de pessoal médico e de enfermagem nos serviços públicos 

Freguesias com défice na cobertura de farmácias 

Especialização médica insuficiente 

A população pensionista tem vindo a aumentar 

Os beneficiários do RSI são 2,3% da população residente e têm vindo a aumentar 

Armação de Pêra descaraterizada e com potencial comprometido 

Oferta turística paralela/clandestina, não qualificante do produto Silves 

Reduzida sinalização e divulgação da oferta turística 

Reduzida promoção de produtos tradicionais: mel, citrinos, medronho, cortiça 

Ausência de serviços/acessos para Turistas com mobilidade reduzida 

Excesso de burocracia na gestão dos processos de aprovação de projetos económicos, muitos deles associados 
diretamente á atividade turística 
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Reduzido número de transportes públicos 

Carência de espaços de recreio e lazer (espaços verdes, parques infantis) 

Reduzido aproveitamento turístico do Rio Arade pelo facto de este estar assoreado e poluído 

Carência de espaços de comércio, recreativos, hoteleiros e de restauração de qualidade e diversificados 

Falta uma imagem de marca 

Erosão costeira 

Falta de informação/suporte estatístico relativo á atividade turística 

Ausência de uma estratégia de cooperação entre os promotores locais 

Serviços pouco qualificados (mão-de-obra) 

Carência de alojamento muito qualificado/de referência 

Sazonalidade 

 
O crescimento demográfico registado no concelho está dependente dos fluxos migratórios uma vez que 
o ISF não tem vindo a garantir a substituição de gerações. Desta forma a estrutura demográfica do 
concelho regista um duplo envelhecimento decorrente da diminuição de população jovem e do aumento 
de população idosa, com as implicações que lhe estão associadas do ponto de vista das necessidades 
de equipamentos e serviços e de proteção social e de sobrecarga da população em idade ativa, 
refletida nos índices de dependência. 
 
Trata-se de uma população com uma reduzida taxa de atividade e com um peso significativo de 
desempregados, cada vez mais qualificados e fortemente dependentes da sazonalidade do emprego. 
 
Na óptica das condições sociais da população destaca-se o aumento das necessidades ao nível do 
apoio ao alojamento e do aumento de população com proteção social (reformados, portadores de 
deficiência ou beneficiários de prestações sociais). Paralelamente registam-se necessidades ao nível 
da cobertura de serviços de saúde no domínio do pessoal médico e suas especialidades. 
 
Do ponto de vista da distribuição, a população do concelho tem vindo a litoralizar-se o que implica a 
perda de população do interior do concelho, com o consequente abandono da atividade agrícola. 
Aquela que ainda persiste carateriza-se por alguma desadequação da estrutura fundiária às 
necessidades de modernização, a par com a praticamente inexistente articulação entre produtores no 
sentido de promover sinergias e ganhar vantagens comparativas. 
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A atividade industrial/empresarial tem pouca expressão no concelho particularmente a de produção e 
as existentes não tiram partido da proximidade entre elas e das possíveis sinergias. Como obstáculo à 
sua instalação é identificada a reduzida flexibilidade/adaptabilidade das soluções existentes às 
especificidades das diferentes atividades. 
 
Relativamente ao comércio e serviços estes são pouco diversificados e pouco atrativos o que 
condiciona a sua sobrevivência no médio prazo e a sua competitividade, principalmente no contexto 
económico atual. 
 
O setor do turismo, não obstante o peso que possui na economia local e regional apresenta um 
conjunto de debilidades que condicionam o seu desempenho e a sua competitividade. Antes de mais 
encontra-se pouco qualificado e pouco diversificado, com carências ao nível da oferta de alojamento 
(associado ao alojamento paralelo e à falta de opções de qualidade), da promoção integrada ou do 
aproveitamento dos recursos locais (e.g. recursos naturais, patrimoniais e agro-florestais). 
 
As acessibilidades ao nível do transporte público constituem também uma debilidade importante no 
setor uma vez que condiciona a circulação do turista pelo concelho levando-o a conhecer a diversidade 
que o concelho tem para oferecer. Da mesma forma as fragilidades ao nível da estrutura urbana como 
seja a degradação de algum edificado, a carência de espaços públicos de recreio e lazer ou a 
descaraterização urbana de algumas sedes de freguesia constituem obstáculos ao dinamismo e à 
atratividade do concelho em termos turísticos. 
 
 
OPORTUNIDADES 
Plataforma Algarve Acolhe 
Procura do concelho para instalação de atividades/projetos de desenvolvimento 

Aumento do número de férias “fora de casa” – city-short breaks 

Fragmentação crescente das férias 

Orientação estratégica de instrumentos de gestão (PNPOT, PROT) e Planos Estratégicos (PENT) 

Aumento da exigência ao nível da diversificação e da qualidade da procura de produtos turísticos 

Procura crescente de produtos turístico-culturais 
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As oportunidades que o município pode aproveitar para se reposicionar no contexto de competitividade 
regional passam antes de mais pela existência de alterações no comportamento da população, 
designadamente das suas exigências e aspirações no que concerne à experiência turística. Com efeito 
estas mudanças determinam de alguma forma uma alteração de paradigma que se traduz na procura 
de outros produtos e em exigências de qualidade. 
 
A plataforma “Algarve Acolhe” constitui também uma oportunidade uma vez que integra informação 
sobre todas as áreas industriais/empresariais da região promovendo a sua notoriedade e visibilidade. 
Neste sentido, o município poderá aproveitar este recurso para divulgar e promover as áreas de 
localização empresarial/industrial concelhias. 
 
Relativamente aos instrumentos de gestão territorial, designadamente o PNPOT, o PROT e o PENT, 
pelas políticas de desenvolvimento económico que preconizam nas suas diferentes escalas, em 
particular de aproveitamento de recursos e de dinâmicas económicas e sociais, o município tem agora 
abertura para desenvolver políticas e programas adequados às especificidades territoriais e indutores 
de um desenvolvimento sustentável. 
 
 
AMEAÇAS 
Competitividade de outros concelhos em gerar uma maior atratividade para atividades económicas 

Aproveitamento dos espaços (disponíveis) industriais atuais, para a instalação de unidades destinadas 
unicamente à armazenagem e distribuição 

Algumas unidades industriais ligadas ao setor da construção (CAE F), que podem ver a sua produção 
agravada, fruto do abrandamento do setor 

Conjuntura económica (global) pouco favorável para atrair/captar investimento 

Eventual deslocação de algumas empresas para concelhos limítrofes 

Burocracia excessiva (organismos públicos locais e regionais) na resposta às solicitações e necessidades dos 
empresários 

Aproveitamento de bons solos para fins não agrícolas 

Quantidade de grandes superfícies comerciais nos concelhos limítrofes (Portimão e Albufeira) e na região 

Destinos concorrentes á escala global com custos e preços mais baixos 
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As ameaças que o concelho deverá equacionar prendem-se essencialmente com a conjuntura 
económica atual e com a concorrência que concelhos limítrofes e destinos turísticos concorrenciais 
com os da região possam apresentar. Com efeito, a conjuntura económica atual não é favorável ao 
investimento e provoca o abrandamento de algumas atividades económicas, pelo que é necessário 
promover a atratividade do concelho para que se possa inverter/minimizar esta situação. Da mesma 
forma a concorrência de outros territórios só pode ser contornada com o reforço da competitividade e 
da atratividade do território municipal. 
 
Do ponto de vista institucional, a excessiva burocracia e demora na resposta às necessidades do 
mercado condicionam o dinamismo económico e claramente limitam a atratividade do concelho. 
 
 
Perante este quadro, importa atender, para a definição da estratégia de desenvolvimento, às 
seguintes questões: 
 
Reforçar a atratividade do concelho no sentido de inverter o envelhecimento demográfico e aumentar a 
mão-de-obra disponível tem vantagens ao nível da estrutura demográfica e consequentemente das 
necessidades de investimento público/privado (e.g. equipamentos e serviços de apoio à infância e à 
terceira idade ou apoio à atividade económica com iniciativas de promoção, apoio à instalação entre 
outras) e da disponibilidade de força de trabalho para a dinâmica económica pretendida. 
 
Com efeito, esta atratividade implica um maior dinamismo económico associado ao aumento da oferta 
de emprego, ao combate à sazonalidade e consequente precariedade de emprego e ao 
aumento/qualificação das atividades económicas existentes a par com um reforço da competitividade 
do concelho no quadro regional. 
 
Neste domínio importa antes de mais atender ao setor do turismo que, constituindo o setor com maior 
expressão económica, carece de qualificação da oferta a todos os níveis, a par com a sua 
diversificação e redução da sazonalidade. A estratégia poderá passar por apoiar investimentos em 
domínios que, embora emergentes, se têm vindo a assumir com enorme potencial como por exemplo a 
gastronomia (com particular destaque para os produtos regionais e a vitivinicultura), as atividades de 
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contacto com a natureza, aproveitando os recursos naturais e paisagísticos existentes, o turismo 
cultural e religioso, o MICE ou o turismo associado aos recurso património. 
 
Paralelamente a este apoio importa reforçar toda a política de promoção e marketing da marca Silves, 
interna e externamente, de forma a aumentar a sua notoriedade num contexto de competitividade 
crescente. Nesta linha uma promoção integrada junto dos promotores/operadores turísticos, 
abrangendo diferentes produtos/produtores na óptica da definição de “pacotes” e potenciando sinergias 
constitui uma aposta muito interessante para o setor. 
 
Neste dinamismo económico, o setor secundário deve assumir um particular destaque atendendo às 
acessibilidades do concelho e às vantagens em diversificar a atividade económica, excessivamente 
dependente do turismo. Nesta linha considera-se estratégico para o desenvolvimento do concelho a 
aposta em novas áreas de localização empresarial e industrial, dotadas de estruturas que permitam o 
apoio ao surgimento de novas iniciativas, flexíveis ao ponto de se adaptarem às caraterísticas da 
atividade que aí se pretende instalar, fortemente ancoradas nas acessibilidades locais e regionais e 
com uma politica de promoção conjunta seja da área em si, seja das atividades que aí se instalam. 
 
O setor primário, atendendo à perda de importância que tem vindo a registar e ao potencial do 
concelho, designadamente quanto à disponibilidade e caraterísticas dos solos, deverá ser objeto de um 
investimento em modernização. O que implicará, em muitos casos, opções de emparcelamento e de 
associativismo entre os produtores. Neste domínio a citricultura e a floresta constituem os setores com 
maior potencial, não obstante a rentabilidade que investimentos de natureza inovadora têm vindo a 
registar. Ao mesmo tempo atividades tradicionais como a agricultura de sequeiro ou a agro-pecuária 
apresentam um potencial de aproveitamento que pode traduzir-se em crescimento económico e maior 
atratividade e competitividade para o concelho. Um exemplo para potenciar estes recursos é a 
certificação de produtos, indutora de mais-valias e garante de autenticidade. 
 
A estratégia a adotar neste domínio assenta no princípio de que o potencial agrícola do concelho é 
muito significativo e que neste cenário de alteração de paradigma económico atual, pode e deve 
assumir-se como um contributo muito significativo para a “auto-suficiência alimentar”. 
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O setor do comércio e serviços apresenta sérias lacunas ao nível da sua competitividade, dinamismo e 
atratividade, carecendo portanto de intervenções de modernização e de qualificação. Ao mesmo tempo 
será estratégico reforçar a sua diversificação na direta proporção da sua atratividade. 
 
Um mecanismo importante neste processo é o da conjugação de esforços e otimização de recursos 
através da criação de sinergias entre os comerciantes. Daí podem resultar intervenções de promoção 
conjunta e maiores ganhos de escala. 
 
De forma transversal a todos os setores deverá haver uma aposta na simplificação e agilização de 
procedimentos em todos os níveis da administração, particularmente para projetos inovadores e 
criativos, potenciadores dos recursos locais e promotores de emprego. Com efeito a inovação e a 
criatividade podem ser o elemento diferenciador que catapulte a economia local para os níveis de 
atratividade e de competitividade desejados. 
 
A dinamização da base económica deverá passar ainda pela qualificação da população no sentido 
mais amplo do termo, isto é, não apenas das qualificações académicas mas de competências ao nível 
da empregabilidade e do empreendedorismo como condição para a competitividade do concelho. 
 
A atratividade e competitividade do concelho implicam ainda um conjunto de outras medidas com vista 
à coesão social e territorial, na medida em que a dinâmica económica e a coesão integram um sistema 
com correlações positivas entre elas. Assim são garantia de coesão social para além do emprego, o 
acesso a habitação, ao ensino, à saúde e a prestações sociais em caso de dependência. 
 
Neste domínio a estratégia passará pela definição de políticas de discriminação positiva 
designadamente de apoio ao alojamento por via do arrendamento, da requalificação urbana e da oferta 
de habitação a custos mais acessíveis; de reforço da cobertura dos serviços de saúde pelo incentivo à 
fixação de mais profissionais ou pela discriminação positiva para projetos na área da saúde e pela 
introdução de apoios sociais (formais e informais) às populações mais desfavorecidas. 
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