
 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - Ordenamento Territorial 

 

  

 

Plano Diretor Municipal de Silves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume VI 
 

Do Uso do Solo às Linhas Estruturantes do 
Espaço 

 

 

 

Silves, novembro de 2020 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

ii 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

Direção 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma (Presidente da Câmara Municipal de 

Silves) 

Maxime Sousa Bispo (Vereador Permanente da Câmara Municipal de 

Silves) 

  

Coordenador técnico e científico Ricardo Tomé (Geógrafo Físico, Msc) 

  

Colaboradores técnicos 

Ana Raquel Leitão (Geógrafa) 

Catarina Santos (Geógrafa) 

João Caetano (Jurista) 

José Fernandes (Geógrafo) 

Luísa Brázia (Socióloga) 

Miguel Gonçalves (Geógrafo) 

Nelson Correia (Geógrafo) 

Patrícia Sérgio (Geógrafa Física) 

  

Apoio administrativo e operacional Nuno Félix (Desenhador) 

  

Apoio setorial interno 

DJA 

DF 

DOMT 

DEDJAS 

DOGU-GU 

DCTP 

DSUA 

SPCF 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O desejo parte à conquista do tempo futuro para dar sentido à vivência do presente”  

(GODET, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

iv 
 

 

ÍNDICE ESTRUTURANTE DO PLANO 

 

Volume I – Âmbito e Enquadramento 

Caraterização 

Volume II – Território Biofísico. Do Clima à Geomorfologia e Hidrologia 

Volume III – Território Biofísico. Dos Solos, Ambiente e Recursos Naturais 

Volume IV – Território Biofísico. Dos Fenómenos Perigosos, Saúde e 

Segurança Pública 

Volume V – Demografia e Sócio Economia 

Volume VI – Do Uso do Solo às Linhas Estruturantes do Espaço 

Volume VII – Acessibilidades, Rede Urbana e Património 

  

Volume VIII – Do Estado a Uma Estratégia Para o Ordenamento e 

Desenvolvimento do Território 

Estado do 

Ordenamento do 

Território e Estratégia 

  

Volume IX – Planeamento e Ordenamento do Território 
Ordenamento e 

Condicionantes 

  

Volume X – Conformidade do PDM e sua Operacionalização 
Conformidade e 

Execução 

  

Volume XI – Regulamento Regulamento 

  

Volume XII – Avaliação Ambiental Estratégica 
Avaliação Ambiental 

Estratégica 

  

Volume XIII – Anexos - Fichas 

Anexos 

Volume XIV – Anexos - Metodologias e Dados Estatísticos 

Volume XV – Anexos - Relatório de Ruído 

Volume XVI – Anexos - Relatório de Ponderação 

Volume XVII – Anexos - Relatório Não Técnico 

Volume XVIII – Anexos - Relatório de Participação 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

v 
 

ÍNDICE GERAL DO PLANO 

 

 Pág. 

VOLUME I – ÂMBITO E ENQUADRAMENTO  

Prólogo iv 

 PARTE I Âmbito do Plano Diretor Municipal de Silves 1 

 I.1. Introdução 2 

 I.2. Objetivos 3 

 I.3. Metodologia 6 

 I.4. Quadro legal e processo de elaboração 14 

 I.5. Quadro estratégico 20 

 PARTE II Concelho de Silves: História e Geografia 42 

 II.1. Enquadramento geográfico. Da união europeia a Silves 43 

 II.2. Contextualização histórica 54 

VOLUME II – TERRITÓRIO BIOFISICO. DO CLIMA À GEOMORFOLOGIA E HIDROLOGIA  

 PARTE III Biofísica  

 III.1. Um olhar sobre o clima. De Portugal a Silves 1 

 III.2. Geomorfologia 71 

 III.3. Hidrogeologia 135 

 III.4. Hidrografia e hidrologia 151 

VOLUME III – TERRITÓRIO BIOFISICO. DOS SOLOS, AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS 

 

 III.5. Solos 1 

 III.6. Ambiente e recursos naturais 38 

VOLUME IV – TERRITÓRIO BIOFISICO. DOS FENOMENOS PERIGOSOS, SAÚDE E 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 III.7. Perigosidade e riscos tecnológicos, naturais e mistos 1 

 III.8. Saúde e segurança pública 79 

 III.9. Diagnóstico Biofísico 120 

VOLUME V – DEMOGRAFIA E SÓCIO ECONOMIA  

 PARTE IV Demografia e situação económico-social  

 IV.1. População e território 1 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

vi 
 

 IV.2. Atividade económica 32 

 IV.3. Condições sociais 156 

 IV.4. Diagnóstico socioeconómico 208 

VOLUME VI – DO USO DO SOLO ÀS LINHAS ESTRUTURANTES DO ESPAÇO  

 PARTE V Do Uso do Solo às Linhas Estruturantes do Espaço  

 V.1. Ocupação e uso do solo 1 

 V.2. Sistema de povoamento 16 

 V.3. Equipamentos 57 

 V.4. Infraestruturas 121 

VOLUME VII – ACESSIBILIDADES, REDE URBANA E PATRIMÓNIO  

 V.5. Acessibilidade e mobilidade 1 

 V.6. Hierarquia urbana 41 

 V.7. Diagnóstico do uso do solo às linhas estruturantes do espaço 57 

 PARTE VI Património  

 VI.1. O património no concelho de Silves. Do conhecimento à valorização 64 

VOLUME VIII – DO ESTADO A UMA ESTRATÉGIA PARA O ORDENAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 PARTE VII O Estado do Ordenamento do Território  

 VII.1. O estado do ordenamento do território. Os IGT 1 

 VII.2. O estado do ordenamento do território. Um diagnóstico síntese 75 

 PARTE VIII Uma Estratégia para o Ordenamento e Desenvolvimento do Território  

 VIII.1. Uma estratégia para o ordenamento e desenvolvimento do concelho de Silves 88 

VOLUME IX – PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 PARTE IX Planeamento e Ordenamento do Território  

 IX.1. Ordenamento do território em Silves 1 

 IX.2. Condicionantes ao uso do solo no concelho de Silves. As servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública 
206 

VOLUME X – CONFORMIDADE DO PDM E SUA OPERACIONALIZAÇÃO  

 IX.3. O PDM de Silves de 2.ª Geração. Conformidade com os IGT em vigor 1 

 IX.4. Dos mecanismos de gestão à operacionalização 47 

 PARTE X Notas Finais 141 

VOLUME XI – REGULAMENTO  



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

vii 
 

 PARTE XI Regulamento  

 XI.1. Regulamento do PDM de Silves 1 

VOLUME XII – AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

 PARTE XII Avaliação Ambiental Estratégica  

 XII.1. Definição de Âmbito 1 

 XII.2. Relatório Ambiental 68 

 XII.3. Resumo Não Técnico 119 

VOLUME XIII – ANEXOS - FICHAS  

PARTE XIII Anexos 1 

 XIII.1. Ficha de conceitos 5 

 XIII.2. Fichas de bens culturais classificados e em vias de classificação 48 

 XIII.3. Fichas das novas ocupações urbanas 80 

VOLUME XIV – ANEXOS - METODOLOGIAS E DADOS ESTATÍSTICOS  

 XIII.4. Metodologia de elaboração da RAN 1 

 XIII.5. Metodologia de elaboração da REN 36 

 XIII.6. Metodologia de integração do conteúdo das normas dos PEOT 96 

 XIII.7. Metodologia da classificação e qualificação do solo 251 

 XIII.8. Ficha de dados estatísticos 281 

VOLUME XV – ANEXOS - RELATÓRIO DE RUÍDO  

 XIII.9. Relatório de Ruído 1 

VOLUME XVII – ANEXOS – RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO  

 XIII.10. Da ponderação dos contributos das entidades na 2CC 1 

VOLUME XVII – ANEXOS - RELATÓRIO NÃO TÉCNICO  

 XIII.11. Relatório não técnico 1 

VOLUME XVII – ANEXOS - RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO  

 XIII.12. Da participação pública - 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

viii 
 

ÍNDICE DO VOLUME VI 

 

  Pág. 

 Índice de matérias viii 

 Índice de figuras x 

 Índice de quadros xi 

 Índice de gráficos xiii 

   

   

 ÍNDICE DE MATÉRIAS  

Cap.  Pág. 

V.1. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 1 

V.1.1. Ocupação e uso do solo. A situação existente 2 

V.1.2. Ocupação e uso do solo. Caraterização 3 

V.1.3. 
Ocupação e uso do solo. Orientações para o ordenamento e desenvolvimento do 

território 
12 

V.1.4. Principais conclusões 14 

V.1.5. Bibliografia 15 
   

V.2. SISTEMA DE POVOAMENTO 16 

V.2.1. Sistema de povoamento. Fundamentos da análise 17 

V.2.2. Unidades de povoamento 18 

V.2.2.1. Povoamento concentrado 19 

V.2.2.2. Povoamento disperso 19 

V.2.2.3. Povoamento linear 20 

V.2.2.4. Povoamento intercalar 23 

V.2.3. 
Principais aglomerados. Evolução da malha e caraterísticas urbanísticas e funcionais 

fundamentais 
25 

V.2.3.1. Evolução urbana 27 

V.2.3.2. Tipologia de malha 31 

V.2.3.3. Unidades morfotipológicas 34 

V.2.3.4. Unidades funcionais 36 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

ix 
 

V.2.4. A Reabilitação urbana 47 

V.2.5. Bibliografia 54 
   

V.3. EQUIPAMENTOS 57 

V.3.1. Equipamentos. Fundamentos da análise 58 

V.3.2. A rede de equipamentos existente 59 

V.3.2.1. Equipamentos e serviços administrativos 59 

V.3.2.2. Equipamentos e espaços de comércio 63 

V.3.2.3. Equipamentos de culto 65 

V.3.2.4. Equipamentos de cultura 68 

V.3.2.5. Equipamentos desportivos 73 

V.3.2.6. Equipamentos de educação 84 

V.3.2.7. Equipamentos de recreio e lazer 92 

V.3.2.8. Equipamentos de saúde 94 

V.3.2.9. Equipamentos e serviços de saúde pública 97 

V.3.2.10. Equipamentos de segurança pública 102 

V.3.2.11. Equipamentos e serviços de segurança social 105 

V.3.2.12. Equipamentos de transportes e comunicações 111 

V.3.2.13. Uma visão global 114 

V.3.3. A rede de equipamentos proposta 115 

V.3.3.1. O compromisso – estratégia e princípios 115 

V.3.3.2. As necessidades e as propostas 116 

V.3.4. Bibliografia 118 

V.3.5. Legislação 119 
   

V.4. INFRAESTRUTURAS 121 

V.4.1. Infraestruturas. Dos fundamentos de elaboração 122 

V.4.2. Infraestruturas. Caraterização 124 

V.4.2.1. Rede viária 124 

V.4.2.2. Rede ferroviária 135 

V.4.2.3. Rede de abastecimento de água 136 

V.4.2.4. Rede de saneamento (águas residuais) 147 

V.4.2.5. Sistema coletor de águas pluviais 154 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

x 
 

V.4.2.6. Resíduos sólidos urbanos (RSU) 156 

V.4.2.7. Infraestruturas hidráulicas do aproveitamento hidroagrícola 160 

V.4.2.8. Redes energéticas (elétrica, eólica, solar e gás) 163 

V.4.2.9. Redes de telecomunicações (fibra ótica e wireless) 168 

V.4.3. Desempenho global 169 

V.4.4. Propostas e orientações de projeto 171 

V.4.5. Bibliografia 173 

   

   

 ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura  Pág. 

V.1.1. Situação existente (ocupação do solo) 6 
   

V.2.1. Unidades de povoamento 20 

V.2.2. Espaços construídos / edificação 22 

V.2.3. Evolução do perímetro urbano  28 

V.2.4. Malha urbana 33 

V.2.5. Morfotipologia  35 

V.2.6. Unidades funcionais 38 

V.2.7. Processo de desqualificação urbana 48 
   

V.3.1. Equipamentos e serviços administrativos 60 

V.3.2. Equipamentos culturais 71 

V.3.3. Equipamentos desportivos 76 

V.3.4. Equipamentos de educação 85 

V.3.5. Equipamentos de saúde pública 98 

V.3.6. Equipamentos e serviços de segurança social 108 

V.3.7. Equipamentos de transportes e comunicações 113 
   

V.4.1. Rede rodoviária e ferroviária (classificação) 126 

V.4.2. Estrutura funcional da rede rodoviária 130 

V.4.3. Percurso da água – Modelo de gestão 137 

V.4.4. Infraestrutura de abastecimento de água por entidade gestora – Sistema geral 139 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xi 
 

V.4.5. Infraestrutura de abastecimento de água por entidade gestora – Pormenor da rede 140 

V.4.6. Percurso dos efluentes – Modelo de gestão 148 

V.4.7. Infraestrutura de saneamento (águas residuais) – Pormenor da rede 149 

V.4.8. Infraestrutura de saneamento (águas residuais) por entidade gestora – Sistema geral 150 

V.4.9. Percurso dos resíduos – Modelo de gestão 157 

V.4.10. Aproveitamentos Hidroagrícolas (AHSLP e AHBA) 161 

V.4.11. Redes energéticas (eléctrica e eólica) 165 

V.4.12. Rede elétrica – Pormenor 166 

   

   

 ÍNDICE DE QUADROS  

Quadro  Pág. 

V.1.1. Ocupação do solo em 2012 (áreas em ha e %)  7 

V.1.2. Orientações estratégicas 13 
   

V.2.1. Unidades de povoamento 19 

V.2.2. Evolução urbana 29 

V.2.3. Malha urbana 32 

V.2.4. Áreas morfotipológicas 36 

V.2.5. Unidades funcionais 37 

V.2.6. Desagregação das atividades por aglomerado 44 

V.2.7. Estado de conservação do edificado (degradado e em ruína) 49 

V.2.8. Quadro legal da reabilitação urbana 50 
   

V.3.1. Análise SWOT aos equipamentos e serviços administrativos 62 

V.3.2. Necessidades de intervenção nos equipamentos e serviços administrativos 62 

V.3.3. Equipamentos e espaços comerciais 63 

V.3.4. Análise SWOT aos equipamentos de comércio 65 

V.3.5. Necessidades de intervenção nos equipamentos de comércio 65 

V.3.6. Análise SWOT aos equipamentos de culto 67 

V.3.7. Necessidades de intervenção nos equipamentos de culto 68 

V.3.8. Análise SWOT aos equipamentos culturais 72 

V.3.9. Necessidades de intervenção nos equipamentos culturais 73 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xii 
 

V.3.10. Categorias de equipamentos desportivos 75 

V.3.11. Associativismo desportivo 80 

V.3.12. Análise SWOT aos equipamentos desportivos 82 

V.3.13. Necessidades de intervenção nos equipamentos desportivos 83 

V.3.14. Equipamentos de educação 84 

V.3.15. Análise SWOT nos equipamentos de educação 91 

V.3.16. Necessidades de intervenção nos equipamentos de educação 91 

V.3.17. Análise SWOT nos equipamentos de recreio e lazer 93 

V.3.18. Análise SWOT nos equipamentos de saúde 96 

V.3.19. Necessidades de intervenção nos equipamentos de saúde 96 

V.3.20. Necessidades de intervenção nos cemitérios do concelho de Silves 99 

V.3.21. Índice de envelhecimento (2011) 100 

V.3.22. Casas mortuárias 100 

V.3.23. Análise SWOT nos equipamentos de saúde pública 101 

V.3.24. Necessidades de intervenção nos equipamentos de saúde pública 102 

V.3.25. Equipamentos de segurança pública 103 

V.3.26. Análise SWOT nos equipamentos de segurança pública 105 

V.3.27. Necessidades de intervenção nos equipamentos de segurança pública 105 

V.3.28. Serviços e equipamentos sociais 107 

V.3.29. Análise SWOT nos equipamentos e serviços sociais 111 

V.3.30. Análise SWOT nos equipamentos de transportes e comunicação 113 

V.3.31. Propostas de intervenção nos equipamentos 116 
   

V.4.1. Classificação da rede viária – Principais caraterísticas 127 

V.4.2. Classificação da rede viária – Principais caraterísticas 128 

V.4.3. Infraestrutura de abastecimento – Síntese 138 

V.4.4. Volumes consumidos por sistema municipal 143 

V.4.5. Volumes faturados por tipo de consumidor 145 

V.4.6. Estações de tratamento de águas residuais 151 

V.4.7. Infraestrutura de RSU – Tabela síntese 158 

V.4.8. Projetos âncora / estruturantes 169 

V.4.9. Desempenho global 170 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

xiii 
 

V.4.10. Propostas e orientações de projeto (global) 171 

   

   

 ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico  Pág. 

V.2.1. Funções, atividades e estabelecimentos, por aglomerado 40 

V.2.2. Principais funções por aglomerados em análise 42 
   

V.3.1. Equipamentos de culto (Igrejas, 2008) 66 

V.3.2. Tipologia dos equipamentos culturais 70 

V.3.3. Instalações desportivas 74 

V.3.4. Equipamentos desportivos - gestão 76 

V.3.5. Utilização das instalações desportivas por tipologia (2010) 78 

V.3.6. Evolução da utilização das instalações desportivas por tipologia (2002-2010) 79 

V.3.7. Superfície desportiva útil por habitante 81 

V.3.8. Evolução do parque escolar (1995-2011) 85 

V.3.9. Alunos por nível de ensino (00/01 – 10/11) 86 

V.3.10. Número de alunos por sala no pré-escolar (00/01 – 10/11) 87 

V.3.11. Alunos no 1.º CEB (00/01 – 10/11) 88 

V.3.12. Alunos no 2.º e 3.º CEB (00/01 – 10/11) 89 

V.3.13. Alunos da escola secundária de Silves (00/01 – 10/11) 89 

V.3.14. Inscritos sem médico de família 95 

V.3.15. Área de intervenção (serviços e equipamentos) 106 

V.3.16. Taxa de ocupação dos equipamentos sociais 108 
   

V.4.1. Volumes fornecidos – Variação intra-anual 143 

V.4.2. Variação intra-anual – Vale de Lousas 144 

V.4.3. ETAR poente de Albufeira (volumes tratados) 153 

V.4.4. Recolha seletiva (ALGAR) 158 

V.4.5. Recolha indiferenciada 159 

 



                                                                             Plano Diretor Municipal de Silves 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Plano Diretor Municipal de Silves 

 2 

V.1.1. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. A SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

 

A ocupação do solo traduz a situação existente do território, nos termos do previsto no RJIGT1. Trata-

se pois de uma abordagem fundamental na elaboração do PDM e do próprio processo de planeamento, 

contribuindo de sobremaneira para compreender e apreender o espaço físico e o “espaço vivido” do 

concelho. A ocupação do solo, reflete com efeito, a aptidão do território e a forma como as pessoas o 

utilizam, adaptando-se ou sendo determinadas por este. Além do mais, considerando que a ocupação 

do solo traduz as grandes linhas e tendências de ocupação do espaço, constitui a base para a 

classificação e qualificação do solo2, bem como para delimitação de algumas condicionantes e/ou 

limitações ao regime de uso do solo (e.g., REN, RAN, vulnerabilidade e perigosidade a fenómenos 

perigosos, o caso dos incêndios e cheias e inundações, etc.)  

 

É por este conjunto de razões que a ocupação do solo no concelho de Silves tem sido acompanhada e 

atualizada, desde o ano de 1997 até 2012, com base na ortofotocartografia disponível e em trabalho de 

campo complementar, para validação e completagem, e ainda recorrendo a informação proveniente de 

entidades externas, nomeadamente projetos florestais, planos territoriais, entre outros. 

 

DA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO  

 

A ocupação do solo para o concelho de Silves foi elaborada com base em fotointerpretação, com 

reconhecimento prévio e validação e completagem de campo3. A primeira versão do uso do solo 

decorreu sobre os ortofotomapas de 2003 (CMS, 2003, resolução de 0,5m), e foi sucessivamente 

sofrendo atualizações, em função da disponibilidade de ortofotomapas à escala 1:10 000 (CMS, 2005, 

resolução; IGP, 2007, 2010, em todo o caso com resolução de 0,5m). Para efeitos do PDM, a ultima 

atualização decorreu sobre o ortofotomapas do ano de 2012 (DGT), sendo relativamente a esta que é 

elaborado o presente capítulo. 

 

                                                
1 DL 80/2015 de 14 de maio. 
2 Nos termos do RJIGT e DR 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e qualificação do solo. 
3 Os processos de atualização por fotointerpretação foram sempre elaborados com base em 5 etapas fundamentais:1) trabalho prévio 
de identificação das caraterísticas/“reflectância” e morfologia dos elementos a fotointerpretar; 2) trabalho de campo para 
validação e completagem da fotointerpretação; 3) vetorização elaborada com base na definição das classes e nos elementos a 
representar (escala); 4) validação de campo; 5) completagem e edição no gabinete. 
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V.1.2. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. CARATERIZAÇÃO 

 

 

A ocupação do solo é porventura a variável mais inconstante do território, produto de diversas 

dinâmicas, nomeadamente da evolução do tecido económico, pressão urbana, disponibilidade de 

recursos, conjuntura económica e social, das flutuações da população e alterações do seu modo de 

vida e necessidades, em grande medida, da evolução física-natural do próprio território. Do ponto de 

vista da ocupação, o concelho de Silves é assim um espaço heterogéneo, destacando-se, desde logo, 

logo, a dicotomia norte-sul em relação ao eixo Silves-S.B. Messines, como aliás é comum noutros 

fenómenos que têm lugar no concelho (vd. e.g., Cap. III). O setor norte do concelho é marcado por um 

regime latifundiário e a ocupação é predominantemente florestal; o setor sul, por sua vez é dominado 

pelo minifúndio e onde ocorre a grande mancha de povoamento intercalar (vd. fig. V.1.1).  

 

A ocupação dominante no concelho é florestal, com os “sobreiros” a ocuparem a maior área, numa 

extensão de 15 448,1 ha, correspondendo a 22,7% do total do concelho (vd. fig. V.1.1 e quadro V.1.1). 

A sua área de influência ultrapassa o setor norte do concelho, estendendo-se a sul deste, numa área 

muito reduzida, correspondente a cerca de 1% da área total desta ocupação (vd. fig. V.1.1 e quadro 

V.1.1) e em regra associado a terraços argilo-ferruginosos compactos e espessos (vd. Cap. III.2.). 

 

A cobertura “sobreiro” é constituída por manchas de crescimento espontâneo e outras cultivadas, com 

taxas de cobertura que variam entre 20 e 80%, sensivelmente. No entanto, a maioria das áreas 

delimitadas correspondem a áreas trabalhadas pois o sobreiro constitui uma importante fonte de 

rendimento na serra. O sobreiro domina o setor nordeste do concelho e com expressão também a sul 

da albufeira do Funcho (vd. fig. V.1.1). Esta é uma das ocupações que apresenta as maiores manchas 

contínuas, com áreas que atingem mais de 1000 ha na freguesia de São Marcos da Serra (vd. fig. 

V.1.1), estando a sua menor expressão a sudoeste relacionada com incêndios florestais e ação 

antrópica que promove a sua substituição por espécies de crescimento rápido. 

 

A par dos sobreiros ocorrem áreas de “matos”, numa extensão de 14 023,4 ha, correspondendo a 

20,6% do total do concelho (vd. fig. V.1.1 e quadro V.1.1). Esta ocupação do solo tem reflexo 

exclusivamente no setor norte (vd. fig. V.1.1), e corresponde às áreas de degradação florestal por 

desflorestação, abandono ou devido aos incêndios (vd. Cap. III.6). As espécies mais caraterísticas são 
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a esteva (Cistus ladanifer), a urze (Erica arborea) e o medronheiro (Arbutus unedo) e embora se 

encontrem em todo o setor norte do concelho, a sua maior expressão é a sudoeste, grosso modo entre 

as albufeiras do Arade-Funcho e a ribeira de Odelouca (vd. fig. V.1.1) com uma mancha que atinge 

mais de 1500 ha e outra superior a 2000 ha, algumas das quais constituem matos de regeneração1 (vd. 

fig. V.1.1).  

 

Contudo, para uma melhor perceção da realidade, os “matos” foram divididos em duas classes2, 

existindo assim duas classes “matos” e “matos barrocal”, tratando-se mais à frente destes últimos. 

 

A classe “incultos” agrupa os espaços recentemente deixaram de estar cultivados, em pousio, antigos 

areeiros ou terrenos sem ocupação definida, normalmente com o solo coberto por espécies herbáceas 

e gramíneas. Ainda que de uma forma mais modesta a sua expressão é assinalável, representando 

uma ocupação de 18,2% da área total do concelho, que corresponde a 12 375 ha (vd. fig. V.1.1 e 

quadro V.1.1).  

 

A sul, as áreas de incultos estão, em alguns, casos associadas a áreas sujeitas a inundações (vd. fig. 

V.1.1) (e.g., depressão de Tunes, Terras Ruivas, a norte de Tunes, as depressões de Nora e 

Benaciate, a depressão da Amorosa, etc.) (vd. Cap. III.2.) mas não exclusivamente, como nos sectores 

a este e sul de Pêra, onde se desenvolvem extensas áreas sem uso (vd. fig. V.1.1). A norte este uso é 

mais expressivo junto dos principais cursos de água, desenvolvendo-se principalmente em antigas 

áreas de agricultura de regadio. 

 

Os “pomares de citrinos”, relacionados com uma herança cultural em Silves que se perpetua 

possivelmente desde a ocupação árabe, ocupam a quarta posição em termos de área ocupada, com 

7,9% do total do concelho, equivalente a 5 397,2 ha (vd. fig. V.1.1 e quadro V.1.1), área esta que tem 

vindo a diminuir nos últimos anos. Estes são constituídos por diversas variedades e têm a sua principal 

área de desenvolvimento entre a depressão periférica e a depressão Lagoa-Tunes (vd. Cap. III.2. e fig. 

V.1.1), onde existe disponibilidade de água e a morfologia permite a plantação ou a constituição de 

socalcos (existem pomares de citrinos em áreas de declive superior a 20%). A distribuição espacial 

                                                
1 De anotar que o setor norte foi alvo de grandes incêndios, especialmente em 2003 e 2004, que devastaram a cobertura arbórea. Pelo 
que, à exceção das áreas reflorestadas (pinheiros e eucaliptos), os matos marcam uma forte presença. 
2 Na ocupação do solo de 2011 o uso matos é representado pelos matos da serra e os matos do barrocal, que importou destacar para 
efeitos de delimitação da REN mas também para se aferir a sua importância ao nível do uso do solo atual. 
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particular está ainda relacionada com o clima (vd. Cap. III.1.), a exposição solar, que é mais constante 

e os solos, principalmente os solos mais férteis da depressão periférica. Encontram-se assim ao longo 

dos cursos do Rio Arade e Rib.ª de Gavião, a montante da albufeira do Funcho, Ribeiras do Falacho e 

Enxerim, a norte da cidade de Silves e com maior destaque no setor oeste do concelho ao longo da 

ribeira de Odelouca (vd. fig. V.1.1) onde se estendem por cerca de 140 ha.  

 

Em termos de área ocupada seguem-se os “matos do barrocal”, que dominam a paisagem do 

barrocal (a par com os pomares de citrinos), com 7,1% da área do concelho (4 806,2 ha), um valor 

significativo. À semelhança dos matos (da serra) os “matos do barrocal” constituem uma etapa de 

degradação da floresta de Quercus mediterrâneo, sendo constituídos por espécies arbustivas de 

grande porte como os carrascos (Quercus coccifera), os zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris) ou 

as aroeiras (Pistacia lentiscus) e por outros arbustos de pequeno porte como o alecrim (Rosmarinus 

officinalis), o tomilho (Thymus vulgaris) ou o zimbro (Juniperus communis), com sub-coberto de 

espécies herbáceas (vd. Cap. III.6.).  

 

A maior parte das áreas de matos do barrocal resulta do abandono da agricultura de sequeiro, 

ocorrendo sobretudo nos declives acentuados. Em todo o caso têm grande expressão, representando 

com os matos da serra uma ocupação de 27,7% da área do concelho (vd. fig. V.1.1 e quadro V.1.1). 

 

O aumento de áreas de matos no barrocal coincide com o declínio da importância da ocupação 

“agrícola de sequeiro”, que em 2012 contabilizava 6% da área total do concelho, que corresponde a   

4 054,1 ha (vd. quadro V.1.1). A maioria destas manchas deu lugar a matos, principalmente devido ao 

abandono das explorações por força do êxodo rural, da litoralização da população e terciarização da 

atividade económica. Esta ocupação era normalmente constituída por associações de espécies 

arbóreas (alfarrobeira, amendoeira, figueira e oliveira), com uma taxa de cobertura na ordem dos 50% 

que permitia ainda o aproveitamento do solo para o cultivo de leguminosas nas áreas a descoberto 

(e.g., favas, ervilhas ou feijão). Este sistema contribuía em grande medida para subsistência das 

famílias como atividade principal ou complementar de outra atividade. Esta prática, contudo, sofreu nas 

últimas décadas uma forte decadência e o consequente abandono dos campos. Será, porventura, uma 

situação que poderá tenuemente inverter-se face à conjuntura atual. 
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Imediatamente a seguir à ocupação agrícola de sequeiro, destaca-se a ocupação de pinhal 

(“pinheiros”) com uma distribuição maioritária no setor norte e em particular a sudoeste, onde se 

desenvolvem manchas que podem atingir mais de 650 ha (vd. fig. V.1.1.), ocupando uma área total de 

3 151,7 ha, ou seja, 4,6% da área do concelho (vd. quadro V.1.1). 

 

À semelhança do pinheiro, o “eucalipto” tem uma distribuição semelhante, com manchas de maiores 

dimensões em particular a norte de Silves, ocupando no total 4,4% da área do concelho, 

aproximadamente 3 000 ha (vd. quadro V.1.1). Não obstante as caraterísticas físicas deste setor, que 

Quadro V.1.1 

Ocupação do solo em 2012 (áreas em ha e %) 

Ocupação do solo 2012 Área (ha) Área (%) 

Agrícola de Regadio 246,1 0,4 

Agrícola de Sequeiro 4062,4 6 

Área construída 1730,5 2,5 

Eucalipto 2980,2 4,4 

Floresta Mista 284,2 0,4 

Golfe 201 0,3 

Hidrografia 1549,2 2,3 

Incultos 12307,8 18,1 

Indústria Extrativa 51,5 0,1 

Mato 13987,8 20,6 

Mato Barrocal 4837,8 7,1 

Medronheiro 280,6 0,4 

Oliveira 445 0,7 

Pinheiro 3177,1 4,7 

Pomar de Citrinos 5461 8 

Praia/Dunas 78,8 0,1 

Redes 444,6 0,7 

Sobreiro 15448,1 22,7 

Sucata/Estaleiro de 
obras 

40,7 0,1 

Vinha 391,9 0,6 

 

68006,3 100 
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condicionam a introdução de outros usos, a dimensão da propriedade ajuda a justificar a área das 

manchas, também relacionada com essas caraterísticas e com a produção rápida.  

 

No conjunto, a ocupação florestal do setor norte, na qual se integra ainda a “floresta mista1”, ocupa 

uma área de 21 889,6 ha, equivalendo a 32,2% da área do concelho (vd. fig. V.1.1 e quadro V.1.1).  

 

Em termos de área de ocupação, segue-se “área construída” que ocupa 2,5% da área do concelho, 

com 1 730,5 ha (vd. quadro V.1.1). Esta ocupação define assim um sistema de povoamento geral 

caraterístico, intercalar com base concentrado, podendo constatar-se, a escalas menores, padrões 

de povoamento concentrado, linear e disperso (vd. Cap. V.2., e figs. V.1.1 e V.2.1). 

 

A distribuição das áreas construídas é muito assimétrica, com um peso de aproximadamente 80% no 

barrocal e litoral, com destaque para a área compreendida entre o triângulo Silves-Messines-Algoz-

Silves (vd. fig. V.1.1 e V.2.1). Na área da serra localizam-se assim os restantes 20% da área 

construída, embora com uma forte assimetria neste setor já que a maior parte se localiza a este da 

depressão de São Marcos (vd. fig. V.1.1 e Cap. III.2.).  

 

Também com expressão a “hidrografia”, engloba as Albufeiras de Águas Públicas de Odelouca, 

Funcho e Arade (ocupam cerca de 1,2% da área do concelho, sendo que as primeiras constituem dois 

importantes reservatórios para abastecimento público e a segunda uma albufeira para rega), e os 

cursos de água cuja largura das margens é superior a 10/12 m, as pequenas albufeiras para rega 

(pontos de água), as áreas ribeirinhas de ripícolas e as áreas de sapais, ocupando 1 549,2 ha, 

representando 2,3% da área total (vd. quadro V.1.1).  

 

Os cursos de água com representatividade restringem-se a Arade, Odelouca, Alcantarilha, Gavião, 

Falacho e Enxerim, estes últimos principalmente nos setores terminais (vd. fig. V.1.1) e os pontos de 

água (“charcas”) constituem importantes reservas de água para as pequenas explorações familiares, 

para as reservas de caça e para o combate aos incêndios. A sua distribuição é muito significativa na 

serra (vd. fig. V.1.1) onde a impermeabilidade do solo permite a sua manutenção (vd. Cap. III.2.). 

Contudo, também no barrocal é possível observar estas estruturas, por norma associadas a solos 

muito argilosos ou ferruginosos (pelitos e arenitos de Silves) (cf. figs. III.2.9 e V.1.1). 

                                                
1 Assim designada por nenhuma das três espécies florestais referidas ser dominante. 
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Embora com área inferior a 1% da área total do concelho referem-se algumas ocupações que merecem 

destaque pelo seu crescimento nos últimos anos ou pela sua importância em termos económicos, 

como são a “oliveira”, “vinha”, “agrícola de regadio”, “medronheiro” ou o “golfe”.  

 

A “oliveira” é uma cultura de sequeiro que em regra surge associada a outras espécies arbóreas (que 

se encontram nos pomares de sequeiro). No entanto, a sua expressão enquanto monocultura foi motivo 

para a individualização, apesar de no total a sua área ser modesta 445 ha, com menos de 1% do total 

da área do concelho (vd. quadro V.1.1). Esta ocupação ocorre fundamentalmente próximo dos cursos 

de água (ainda que esta espécie não necessite de rega), onde os terrenos têm melhor capacidade de 

uso e aptidão agrícola e junto das povoações de modo a garantir uma fácil manutenção do olival. Os 

olivais ocorrem assim ao longo dos cursos do Arade, Odelouca e do Gavião no setor Norte (vd. fig. 

V.1.1). A sul é possível observar manchas com expressão significativa a norte de Algoz, a oeste de 

Silves, a SW de Pêra e nas depressões de Nora e Benaciate (vd. fig. V.1.1).  

 

A classe “vinha” tem sofrido um aumento significativo no concelho assumindo atualmente uma área 

superior a 391,9 ha, ultrapassando as áreas de agricultura de regadio, e assim com uma expressão de 

0,6 % do total do concelho (vd. quadro V.1.1). A grande maioria das vinhas localiza-se no setor sul, 

especialmente junto a Algoz, Alcantarilha, e a sul de Silves (fig. V.1.1), já que à semelhança do que 

ocorre com os citrinos, a vinha (a esta latitude) também precisa de exposição solar constante e de 

solos moderadamente desenvolvidos. No setor norte as vinhas desenvolvem-se em áreas aplanadas, 

próximo de cursos de água, onde os solos têm melhor qualidade, como se pode ver junto a S. B. 

Messines e S. Marcos da Serra (fig. V.1.1). 

 

Com uma reduzida distribuição surge a ocupação “agrícola de regadio”, que representa 0,4% da área 

total do concelho, com 246,1 ha (vd. quadro V.1.1) e com distribuição fundamentalmente no setor sul 

(vd. fig. V.1.1) por razões que se prendem com a morfologia, tipos de solos e disponibilidade de água. 

A agricultura de regadio tem vindo a perder importância, em parte devido ao uso “oliveira”, que lhe 

estava agregado, e que atualmente surge individualizado. Esta classe integra as culturas hortícolas e 

as frutícolas (excetuando-se os pomares de citrinos) e as estufas. No setor sul algumas das manchas 

de regadio correspondem a pomares de abacateiros, mas em muitos casos são pequenas hortas. 

Destacam-se as duas maiores manchas na depressão Lagoa-Tunes pela sua expressão, 
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correspondendo a mais ocidental a plantações de arroz (única no concelho) e a mais oriental (a 

mancha circular) a uma plantação de milho (vd. fig. V.1.1).  

 

Enquanto ocupação exclusivamente presente no setor norte, desenvolvem-se os “medronheiros”1 

(Arbutus unedo). No caso da cultura do medronheiro as restantes espécies espontâneas são 

eliminadas de modo a que cresça apenas esta, uma vez que constitui um importante reforço económico 

na área da serra. Apesar do importante peso económico, os medronheiros têm ainda uma expressão 

fraca, com 280,6 ha de área, equivalentes a 0,4% da área do concelho (vd. quadro V.1.1), embora se 

anteveja o seu aumento face à situação económica atual e à valorização do fruto e do seu principal 

subproduto – a aguardente de medronho. 

 

Os “medronheiros” têm uma dispersão espacial muito baixa, podendo-se observar as principais 

manchas junto a Perna Seca, no setor nordeste do concelho (vd. fig. V.1.1). Embora “cultivado” 

desenvolve-se em declives muito acentuados, muitas vezes acima de 25%, já que as suas valências 

ecológicas são elevadas, não exigindo terrenos planos ou disponibilidade de água, advindo daqui a 

possibilidade de manter os melhores solos (junto dos cursos de água) para a agricultura de regadio, 

oliveira e vinha (vd. fig. V.1.1). 

 

Embora ocupando uma reduzida área, o “golfe” começa a ganhar expressão no concelho, atingindo 

atualmente 201 ha, o equivalente a 0,3% da área do concelho (vd. quadro V.1.1), com uma importância 

crescente, particularmente depois da implementação do Plano de Urbanização do Morgado da 

Lameira2 e do Plano de Urbanização da Vila Fria3, pelo que se isolou esta ocupação enquanto classe. 

Os golfes localizam-se no barrocal onde a oferta e a procura turística são superiores (relativamente ao 

interior algarvio), a morfologia é mais propícia à implementação de campos de golfe e a disponibilidade 

de água não constitui um problema tão acentuado como a norte. 

 

De entre as ocupações com muito fraca expressão assinalam-se as “redes”, “sucatas/estaleiros de 

obras”, “praia/dunas” ou “indústria extractiva” (vd. fig. V.1.1 e quadro V.1.1), ainda que as primeiras 

tenham uma área próxima do 1% relativamente à área total do concelho (vd. quadro V.1.1), as outras 

                                                
1 Esta ocupação foi individualizada enquanto classe por ser cultivada. Como é uma espécie arbustiva espontânea deveria, em condições 
normais de crescimento, integrar os matos. 
2 Regulamento n.º 117/2010, de 23 de fevereiro. 
3 Aviso 1118/2008, de 11 de janeiro. 
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classes de ocupação apresentam uma área igual ou inferior a 0,1% relativamente à área total do 

concelho (vd. quadro V.1.1). 

 

Da análise à ocupação do solo destacam-se a grande diversidade de classes (20), a sua distribuição 

heterogénea e uma maior diversidade de ocupações no barrocal e litoral, contrastando com a área da 

serra (vd. fig. V.1.1). 

 

Verifica-se assim que de uma forma geral a ocupação do solo depende de fatores físicos como a 

exposição, o relevo, a disponibilidade de água e de fatores humanos, como a evolução do tecido 

económico e a distribuição da população. Ficou muito evidente a transformação que o concelho sofreu 

a alguns níveis, em particular com o aumento das áreas florestais e em concreto com o aumento das 

áreas de matos, que ocupam já 27,7% da área do concelho (vd. quadro V.1.1). 

 

Em traços muito gerais verifica-se que a divisão norte-sul presente a outros níveis é também aqui muito 

marcada. As ocupações florestais dominam o setor norte, onde o terreno é mais movimentado e as 

planícies aluviais acolhem os povoados (na proximidade) e as atividades agrícolas, denotando-se 

assim uma vocação claramente florestal no setor norte, onde a dimensão da propriedade, à escala 

do concelho se pode considerar latifúndio.  

 

A sul são as ocupações agrícolas que dominam a paisagem, sobretudo com os pomares de citrinos, 

sendo que nos últimos anos se verificou uma tendência para o abandono dos campos, tendo em conta 

o estilo de vida atual e as alterações do tecido económico, embora essa tendência pareça estar a 

reverter-se, tendo em conta as dificuldades económicas atuais.  

 

Apesar da dominância dos matos, a norte e a sul, o uso do solo no concelho de Silves é diversificado, 

com usos florestais, agrícolas, industriais e até turísticos, revelando-se um concelho de especificidades 

e de oportunidades. 
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V.1.3. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. ORIENTAÇÕES PARA O 

ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

A análise à ocupação do solo permitiu compreender a sua distribuição no concelho, bem como a 

importância e as grandes assimetrias que ocorrem no território. É assim possível destacar, em jeito de 

síntese, os principais aspetos a valorizar e a acautelar.  

 

De entre as potencialidades / fatores a valorizar, de assinalar: 

 

1. a diversidade de ocupações; 

2. a disponibilidade de terreno e de água; 

3. a morfologia favorável no setor sul para ocupações agrícolas e construídas mais intensivas, e o 

setor norte para a ocupação florestal; 

4. a existência de práticas culturais valorizadas em termos económicos, como o medronheiro, a 

floresta e especialmente os citrinos (a sul); 

5. o grande potencial de utilização do território para a prática agrícola, florestal, silvícola, apícola ou 

agro-pecuária. 

 

Das fragilidades e/ou fatores a reverter, de enunciar os seguintes: 

 

1. o crescente abandono das terras, com as consequências daí inerentes relacionadas com a 

desertificação física e o despovoamento do território; 

2. o subaproveitamento agrícola, florestal, agro-pecuário, apícola, silvícola, do território, do que 

ressalta uma fraca valorização de produtos locais (medronho, cortiça, madeira, mel, enchidos, 

alfarroba, figo, amêndoa);  

3. dispersão acentuada do povoamento nalgumas áreas; 

4. morfologia muito dinâmica no setor norte que dificulta a prática agrícola e florestal; 

5. vocação florestal do setor norte aumenta a suscetibilidade aos incêndios; 

6. cerca de 28% da área do concelho ocupada por matos. 
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São fatores muito relacionados com as caraterísticas físicas do território, que condicionam, cada vez 

em menor escala, a atividade humana, mas também relacionados com as tendências atuais de 

abandono dos campos e de concentração humana longe da área da serra. 

 

Resultantes dos fatores mais ou menos positivos, destacam-se algumas orientações estratégicas que 

permitem potenciar os aspetos positivos, reverter os menos positivos (vd. quadro V.1.2) e apoiar as 

orientações para o ordenamento do território (Cap. IX.). 

 

Verifica-se assim que alguns problemas devem ser alvo de medidas de correção, fundamentalmente ao 

nível da edificação dispersa ou da promoção e revitalização dos produtos tradicionais que não devem 

ser descurados, dado o seu valor patrimonial e material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro V.1.2 

Orientações estratégicas 

Apostar na consolidação dos núcleos urbanos como forma de economizar recursos e meios de 
apoio e de preservação do solo; 
Criar normas regulamentares para a consolidação das áreas de edificação dispersa e de contenção da 
dispersão; 
Promover o povoamento concentrado, em particular de forma perpendicular aos principais eixos 
rodoviários e de povoamento linear. 
Tirar partido da vocação florestal do setor Norte, promovendo a reflorestação de conservação e incentivando 
o abate seletivo; 
Criar um perímetro florestal municipal com espécies autóctones, com vista à sua classificação e 
aproveitamento turístico (percursos pedestres, áreas de recreio e lazer), enquanto um projeto de 
floresta modelo; 
Promover junto dos produtores florestais a utilização de espécies autóctones, mesmo que em áreas 
marginais às de floresta de exploração; 
Promover a instalação de centrais de biomassa para tirar partido do excedente florestal (floresta de 
produção); 
Fomentar a elaboração de um plano municipal de ordenamento florestal; 
Promover a limpeza das áreas florestais de modo a diminuir o risco de incêndio e a consequente 
perda de biodiversidade; 
Promover a criação de cooperativas/associações de produtores com vista valorização e potenciação dos 
produtos tradicionais (mel, medronho, azeitona, cortiça, enchidos, alfarroba, etc.); 
Promover o associativismo junto dos produtores locais de citrinos de modo a aumentar o 
investimento e os ganhos de produção; 
Incentivar a cultura da vinha e a produção de vinho, potenciando os vinhos da região, em franca expansão, 
e como forma de ocupar terrenos abandonados, minimizando as áreas sem ocupação específica ou com 
matos; 
Incentivar a cultura de sequeiro tradicional (pomar de sequeiro) procurando a certificação dos frutos 
secos de Silves; 
Apostar na agricultura biológica (agricultura de regadio e pomares de citrinos) tendo em vista a proteção dos 
recursos hídricos subterrâneos, dada a localização preferencial destes usos. 
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V.1.4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

 

A distribuição de classes de ocupação do solo no concelho obedece a dois padrões distintos, a norte e 

a sul do eixo Silves-Messines. Constatam-se duas realidades marcadas, com um norte cuja vocação é 

claramente florestal e um sul com vocação agrícola (e frutícola) e urbana, sendo que estas duas são 

indissociáveis, o que também pode ser observado no setor norte a uma escala muito mais reduzida. 

Não quer isto dizer que a população do concelho tenha como ocupação a agricultura (vd. Cap. IV.2.) 

mas sim que a proximidade da população à exploração é importante e fundamentalmente que os solos, 

apesar das técnicas recentes, condicionam o potencial agrícola (vd. Cap. III.5.). 

 

No entanto, as grandes diferenças não são necessariamente negativas, podendo ser potenciadas de 

forma a tirar o melhor partido de cada unidade. As orientações estratégicas foram desenvolvidas nesse 

sentido, o de potenciar a vocação florestal do setor Norte, não contribuindo para a alterar. Considera-se 

fundamental a discriminação positiva de territórios deprimidos (como a serra), como preconizado no 

PROT Algarve1, sem no entanto essa discriminação ter de passar por uma alteração da identidade dos 

locais. Considera-se pois que através da análise e das propostas se contribuiu para tirar partido das 

diferenças que caraterizam o concelho de uma forma favorável ao território e às pessoas que nele 

vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 RCM 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela DR 85-C/2007, de 2 de outubro e alterada pela RCM 188/2007, de 28 de agosto. 
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V.2. SISTEMA DE POVOAMENTO 
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V.2.1. SISTEMA DE POVOAMENTO. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

A distribuição da população reflete as diferentes caraterísticas e dinâmicas do território estando por 

isso dependente de fatores de ordem económica, social, natural, entre outros. A relação processa-se 

de forma multilateral não existindo uma associação de causa-efeito mas uma inter-ligação entre todas 

as variáveis. Verifica-se, assim, alguma heterogeneidade do povoamento ao longo do território 

concelhio com descontinuidades espaciais específicas. Importa conhece-las, bem como os fatores que 

lhes estão associados, já que esta informação de base permite pensar sobre estratégias de 

classificação e qualificação do solo informando o capítulo de ordenamento. 

 

Do mesmo modo, o solo urbano como espaço privilegiado da ação humana apresenta caraterísticas 

próprias no que respeita à sua morfologia, malha, funções etc., e desempenham um importante papel 

enquanto lugar de troca, de concentração de funções, de possibilidades (trabalho, informação, etc.) e 

de habitantes os quais se sentem atraídos pelos serviços, comércio e equipamentos disponibilizados. 

Os aglomerados urbanos apresentam tanto em população, como em extensão, dimensões muito 

variáveis bem como a forma e o ritmo de crescimento, que estão intimamente dependentes da 

orografia, dinamismo económico, localização, capacidade atrativa de cada aglomerado, etc.  

 

Pretende-se assim efetuar uma breve caraterização aos principais núcleos urbanos do concelho e 

compreender os seus comportamentos em relação à evolução e formas de crescimento dos 

perímetros urbanos1, às malhas urbanas, às unidades morfotipológicas, e à diversidade 

funcional2. Estes elementos contribuem para: 

 

                                                
1 Na delimitação dos perímetros urbanos e para aferir o crescimento dos mesmos utilizou-se como referência as Cartas Militares (1:25 
000) relativas ao ano de 1978, Ortofotomapas de 1997, de 2007 e de 2010, tendo-se efetuado uma validação de campo em 2010, por 
forma a atualizar a informação referente a 2007. Obtiveram-se, assim, três momentos temporais de referência: 1978, 1997 e 2010 e 
calcularam-se as taxas de crescimento (percentagem de aumento de área) entre os referidos anos. 
2 No que se refere às malhas urbanas, morfotipologia do edificado e áreas funcionais, representou-se cartograficamente a informação por 
classes, individualizando setores dominantes de classificação. É possível, por isso, que em cada classe existam situações dissonantes, 
e.g., no caso da morfotipologia, na classe dos “edifícios plurifamiliar” poderão ocorrer casos de “edifícios unifamiliares”, no entanto estes 
enquadram-se num contexto em que os outros são dominantes. 
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a. uma melhor compreensão da dinâmica do espaço, das especificidades de cada núcleo, das 

suas diferenças e similaridades; 

b. fundamentar a definição de estratégias de atuação direcionadas a cada realidade e ponderar 

sobre o que se pretende alcançar no futuro.; 

c. informar a qualificação do solo urbano. 

 

Por último, mantendo o enfoque no espaço urbano, concretamente na malha urbana e no seu estado 

de conservação, são identificados os diferentes instrumentos de política pública de solos para intervir 

em áreas que carecem de intervenções de reabilitação urbana, informando e balizando assim a 

estratégia de reabilitação urbana assim como a proposta de reabilitação e regeneração urbana que 

venha a ser definida. 

 

Trata-se, em síntese, de uma abordagem ao povoamento como um todo, não obstante as diferentes 

escalas de abordagem (do povoamento do território, às malhas urbanas terminando o enfoque nas 

áreas com necessidade de reabilitação urbana) que, deste modo informam a estratégia de 

desenvolvimento apoiam as orientações de ordenamento relativamente à classificação e qualificação 

do solo e ainda à política de reabilitação urbana. 

 

 

V.2.2. UNIDADES DE POVOAMENTO 

 

 

Para melhor analisar a distribuição da edificação no território concelhio procedeu-se à identificação de 

grandes padrões de ocupação que na prática se traduzem em “unidades de povoamento” (vd. 

quadro V.2.1 e fig. V.2.1). Elaborou-se um cartograma1 a uma escala reduzida de trabalho para 

permitir, sem preocupações de pormenor mas atentando apenas para o edificado, esboçar tipologias 

de povoamento, resultando quatro grandes unidades: povoamento concentrado, intercalar, disperso 

e linear (vd. quadro V.2.1) (TOMÉ, 2011). 

 

 

                                                
1 Mapa temático muito simplificado. 
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V.2.2.1. POVOAMENTO CONCENTRADO 

 

As áreas de maior concentração populacional correspondem às sedes e antigas sedes de freguesia1 

e a alguns núcleos próximos que funcionam na sua dependência. São áreas acessíveis onde a oferta 

de bens e serviços e o conjunto de infraestruturas e equipamentos existentes promovem maior 

atratividade populacional. 

 

 

V.2.2.2. POVOAMENTO DISPERSO 

 

As orientações políticas de índole local e nacional e a ausência de um ordenamento eficaz conduziram, 

nas últimas décadas, a uma proliferação significativa do disperso, que atualmente se distribui um pouco 

por todo o território. É no entanto no setor norte do concelho que o povoamento disperso é mais 

evidente. O aumento da edificação dispersa pelo território determina dificuldades de gestão do 

espaço, de otimização de redes, equipamentos e serviços dada a dificuldade em atingir limiares 

mínimos (entre eles financeiros) que justifiquem a construção de determinado tipo de infraestruturas e 

equipamentos de apoio à população. 

                                                
1 Como é o caso de Pêra e Tunes. Estas foram agregadas a Alcantarilha e Algoz respectivamente, em consequência da aplicação da Lei 
n.º11-A/ 2013, de 28 de Janeiro, que estabelece a reorganização administrativa do território das freguesias.  

Quadro V.2.1 

Unidades de Povoamento 

Unidade de 

Povoamento 
Definição 

Povoamento 
Disperso 

O edificado em regra aparece isolado ou em pequenos aglomerados mas com fraco 
agrupamento, de forma difusa ou desordenada. 

Povoamento 
Concentrado 

As edificações agrupam-se, constituindo pequenos aglomerados/povoações de forma 
compacta e concentrada, relativamente fáceis de diferenciar e delimitar. 

Povoamento 
Intercalar 

É um povoamento de transição, intermédio ou misto, com a interpenetração do 
concentrado com o disperso e vice-versa. 

Povoamento 
linear 

É um povoamento que se desenvolve acompanhando a rede viária, formando um 
contínuo de edificações que definem eixos de aglomerados. 
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V.2.2.3. POVOAMENTO LINEAR 

 

O povoamento linear foi, ao longo dos últimos anos, ganhando maior expressão ocorrendo, sobretudo, 

na interdependência dos principais eixos viários configurando-se atualmente muitos casos de 

linearidade (vd. fig. V.2.1 e fig. V.2.2). 

 

A principal mancha de povoamento do concelho ocorre no alinhamento longitudinal Silves-Messines, 

na área de contacto entre o maciço antigo e a orla mesocenozóica, beneficiando da sua posição 

geográfica favorável e de ótimas condições à prática agrícola. Neste eixo, atualmente reforçado pela 

EN124, entre outras vias estruturantes, surgem os principais centros urbanos (Silves e S. Bartolomeu 

Figura V.2.1 

Unidades de Povoamento 
 

 
 

Fonte: Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) 
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de Messines)1 e muitos dos lugares de relevância na hierarquia urbana do concelho (Pedreira, 

Cumeada, Amorosa, Portela e Messines de Baixo) (vd. fig. V.2.1 e fig. V.2.2). 

 

Também o setor Norte do concelho, que se desenvolve no Maciço Antigo (vd. Cap. III.2.), área 

substancialmente mais determinista à ocupação humana, apresenta um povoamento com reduzida 

cobertura territorial de matriz rural que se estruturou em diferentes alinhamentos. O eixo NO/SE 

definido ao longo da falha S. Marcos da Serra/S. Bartolomeu de Messines2 afigura-se como o 

alinhamento estruturante da metade Norte do concelho, onde se encontra o principal aglomerado 

populacional, simultaneamente sede de freguesia – S. Marcos da Serra. Este eixo em conjugação com 

caraterísticas geomorfológicas específicas locais, parece ter contribuído para uma maior segregação 

do povoamento, numa área já de si bastante deprimida. Deste modo, o Norte do concelho apresenta 

um setor Oriental (NE) mais povoado, e um setor Ocidental (NW) onde o povoamento apresenta uma 

menor cobertura territorial (vd. fig. V.2.1, fig. V.2.2 e Cap. V.1.).  

 

Igualmente representativos são os eixos orientados grosseiramente E/O, que se desenvolveram de 

forma concordante com os principais vales localizados no setor Nordeste do concelho3, com génese 

nos concelhos vizinhos de Almodôvar e Loulé. De reduzida dimensão, mas ainda assim representativo, 

surge o eixo N/S, que se desenvolve ao longo do setor terminal da ribeira de Odelouca, na 

confluência com os concelhos de Monchique e Portimão. A área remanescente do setor Norte 

apresenta o mesmo padrão de povoamento, eminentemente linear, mas com uma representatividade 

muito baixa, pois na atualidade, são poucos os aglomerados e/ou habitações efetivamente ocupados.  

 

Entre os principais corredores de povoamento destaca-se ainda o eixo longitudinal de orientação E/O 

entre Silves-Algoz, com prolongamento para o concelho de Albufeira ao longo da EN 269, e o eixo 

definido pela ER 125. De destacar também a ligação N/S entre S. Bartolomeu de 

Messines/Algoz/Armação de Pêra (vd. fig. V.2.1 e V.2.2). 

 

 

 

                                                
1 Alguns aglomerados começam a evidenciar fenómenos de suburbanização, embora a uma escala reduzida. Atente-se aos aglomerados 
que se desenvolveram no setor Sul de Silves (Silves Gare, Cerro de São Miguel) e em S. Bartolomeu de Messines (Aldeia Ruiva, Monte 
de São José e Campilhos). 
2 Paralelamente à Ribeira dos Besteiros, Barranco da Silveira, ICI e via-férrea e Ribeira de Benafátima. 
3 Concretamente ao longo da Ribeira de Odelouca, Perna Seca, Arade, Gavião e Barranco da Água Velha. 
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Os alinhamentos do setor norte concelhio encontram-se maioritariamente associados a linhas de água, 

à exceção do eixo NO/SE que, tal como referido, corresponde a um vale de fratura. A sul da “linha” 

Silves-Messines as edificações acompanham os principais eixos viários (vd. figs. V.2.1 e V.2.2).  

 

 

V.2.2.4. POVOAMENTO INTERCALAR 

 

O Sul do concelho, que integra a orla mesocenozóica (áreas de barrocal e litoral incluídas), carateriza-

se por uma maior intensidade de ocupação do território que o norte dadas as condições favoráveis de 

implantação de edifícios, equipamentos e infraestruturas associadas às menores restrições 

morfológicas, variando o povoamento entre o concentrado difuso de desenvolvimento linear e o 

povoamento disperso. Esta interpenetração do concentrado com o disperso e vice-versa origina um tipo 

de povoamento designado de “intercalar”.  

 

 

É possível verificar que as áreas de povoamento concentrado, associadas sobretudo às sedes de 

freguesia (ou antigas sedes), se caraterizam por apresentar maior diversidade de funções, 

heterogeneidade morfotipológica na construção e na malha, maior dimensão à escala local, etc., e 

correspondem, grosso modo, ao solo urbano (vd. Cap. IX.1.). O restante território é, salvo algumas 

exceções, entendido como espaço rural o qual, além das áreas agrícolas e florestais, integra aldeias 

tradicionais, lugares e áreas de povoamento disperso, difuso ou intercalar que conferem estrutura ao 

sistema de povoamento.  

 

A visão tradicional de ruralidade prende-se com a existência de atividade agrícola onde permanece 

ligada parte da população residente com quadros de vida, condutas e valores próprios associadas a 

esse meio, (e.g., fortes relações de vizinhança, inter-ajuda, etc.), e onde o modo de vida urbano não 

está enraizado, ou seja, sem uma absoluta dependência aos serviços, horários marcados pelos 

transportes e proximidade à “cultura citadina”. No entanto este retrato tem-se vindo a esbater e o 

mundo rural “tradicional” aproxima-se cada vez mais do “urbano” registando transformações resultantes 

da interpenetração de outras atividades (ligadas ao secundário e terciário), que se vão insinuando no 
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espaço rural, pela integração de hábitos tradicionalmente ditos “citadinos”, entre outros1. Atualmente 

regista-se uma maior diversidade de atividades, florescem unidades ligadas ao turismo e lazer (vd. 

Cap. IV. 2.4.), pequenas e médias indústrias (vd. Cap. IV. 2.4.) que laboram matérias-primas 

endógenas, exploração de recursos florestais, entre outras, que diversificam o tecido económico do 

“mundo rural”.  

 

 

A análise ao povoamento será efetuada de forma mais fina delimitando, através de uma escala mais 

próxima da real, espaços edificados com relativa homogeneidade, conferindo a cada um deles regras 

de ocupação e uso, de acordo com as suas caraterísticas e orientações estratégicas preconizadas tal 

como se verá no Cap. IX.1. 

 

Assim, o povoamento do concelho: 

 

a. apresenta um comportamento heterogéneo, com uma clara dicotomia Norte/Sul; 

b. à exceção de São Marcos da Serra (sede de freguesia), todos os aglomerados com alguma 

representatividade demográfica localizam-se a sul ou na proximidade do eixo da EN124; 

c. encontra-se mais condicionado no Norte devido ao tipo de relevo (mais declivoso);  

d. regista uma base do tipo concentrado/aglomerado com um acréscimo, nas últimas 

décadas, do povoamento disperso (no norte do concelho) e do povoamento intercalar (no 

barrocal) tendendo contudo para alguma linearidade ao longo das estradas nacionais, com 

especial ênfase para a ER 124;  

e. apresenta uma acentuada concentração populacional nas sedes de freguesia (e antigas 

sedes); 

f. distribui-se preferencialmente ao longo das principais linhas de água e rede viária ou férrea 

(estações e apeadeiros). 

 

Em termos de povoamento é importante:  

 
1. conter o disperso e intercalar dando preferência de ocupação às áreas de maior 

                                                
1 No Cap. IX. onde se apresenta a classificação do solo, os critérios usados para diferenciar o solo urbano do rústico não se mantêm os 
mesmos que os aqui descritos por motivos de operacionalização do plano ainda que, no campo teórico, se assuma esta visão, tal como é 
explicado. 
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concentração humana pré-existentes; 

2. possibilitar a edificabilidade limitada e ordenada em casos muito pontuais nas áreas de 

povoamento intercalar e disperso e em situações de indiscutível importância para uma 

maior uniformidade e orgânica do “desenho” do aglomerado, obter maior funcionalidade, 

ganhos de estrutura e manutenção destes espaços garantindo a sua permanência, vitalização 

e manutenção identitária. 

 

Estas medidas contribuiriam assim para: 

1. o estímulo do desenvolvimento de novos aglomerados fora das sedes e antigas sedes de 

freguesia, evitando que no futuro se tornem quase nos únicos aglomerados populacionais do 

concelho; 

2. a promoção de um modo de vida mais calmo e tranquilo, de forma planeada e gerida 

territorialmente; 

3. evitar a tendência de “dispersão errática” e permitir maior “permeabilidade ao território”. 

 
 

 

 

V.2.3. PRINCIPAIS AGLOMERADOS. EVOLUÇÃO DA MALHA E 

CARATERÍSTICAS URBANÍSTICAS E FUNCIONAIS FUNDAMENTAIS 

 

 

Durante muito tempo o crescimento urbano ocorreu de modo espontâneo, pouco organizado, ad hoc, 

caminhando atualmente, para uma forma cada vez mais regulamentada em função de diversos 

interesses (GARNIER, 1997). O tipo mais simples de crescimento ocorre por aglutinação, i.e., o espaço 

é progressivamente ocupado por colmatagem interna dos espaços vazios (de fora para dentro). É raro 

que o crescimento se expanda sob forma puramente circular, ou seja, em auréolas concêntricas (de 

dentro para fora), crescendo muitas das vezes a partir de pontos excêntricos podendo ocasionar uma 

aglomeração de tipo linear, em forma de estrela, em rede, etc. (GARNIER, 1997). A forma do 

crescimento urbano e a evolução da área de ocupação dependem da morfologia, da forma da rede 

viária, do dinamismo do núcleo (atratividade), etc. 
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O modo como os núcleos se instalam e crescem origina diferentes tipologias de malhas associadas a 

cada período de evolução. As malhas urbanas correspondem, grosso modo, à relação entre os 

espaços livres e construídos, sendo identificadas basicamente pelo aspeto da rede viária 

(SALGUEIRO, 1999) e desenvolvem-se pela aplicação de um plano com base num desenho pensado 

ou são o produto mais ou menos espontâneo do crescimento de um determinado local ou setor. Muitos 

aglomerados tiveram necessidade de se adaptar às novas exigências o que levou parcialmente à 

destruição e reconstrução das suas malhas e/ou à ampliação dos seus perímetros (SALGUEIRO, 

1999). Atualmente grande parte dos aglomerados urbanos apresentam diversas malhas constituídas 

por elementos de várias épocas, com predomínio do tecido de um ou de outro período consoante a 

importância e antiguidade que registaram.  

 

As “malhas irregulares” encontram-se, geralmente, associadas à génese dos núcleos e à presença 

árabe. A casa surgia enquanto elemento mais importante do urbanismo que prevalecia à rua 

obrigando-a a acomodar-se por entre os espaços, muitas vezes exíguos, que as casas lhe deixavam 

(GOITIA, 1996). O oposto desta malha será, por ventura, a “malha ortogonal” constituída por 

arruamentos retilíneos e simétricos entre si (GARNIER, 1997). A sua existência privilegia, na maioria 

das vezes, áreas planas ou pouco declivosas. Esta malha acomoda-se bem às necessidades dos 

loteamentos com a construção de edifícios em blocos regulares o que permite uma boa economia na 

divisão de lotes (SALGUEIRO, 1999). Quando o edificado se constitui ao longo de vias/arruamentos 

estruturantes (regra geral, não são criados muitos arruamentos paralelos) a malha é designada de 

“linear”.  

 

Também a morfotipologia varia entre os diferentes aglomerados e/ou no seio de cada um, ocorrendo 

muitas vezes setores diferenciados de áreas com prevalência de edifícios “unifamiliares”1 e outras 

com maior peso dos edifícios “plurifamiliares”2. Nos últimos anos tem-se registado um aumento da 

segunda tipologia, em particular no litoral algarvio, associado ao rápido crescimento turístico e à 

competição pelo espaço. A especulação imobiliária e a introdução de “novas” formas de implantação no 

terreno permitiram maior maximização do lucro e responder de forma célere à elevada procura fazendo 

com que os edifícios plurifamiliares ganhassem maior expressão nas últimas décadas. 

 

                                                
1 Construções com baixas densidades volumétricas (1 a 2 pisos) e residenciais (e.g., moradia). 
2 Construções com alguma densidade volumétrica (mais de 2 pisos) e residencial (e.g., prédio). 
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Os núcleos urbanos de hierarquia superior (vd. cap. V.6) são por definição lugares de residência, de 

trabalho, de lazer e de elevada diversidade ao nível do comércio, serviços e diversões. O peso que as 

funções apresentam e a sua organização no espaço, com requisitos locativos próprios, varia de local 

para local e sofre alterações ao longo do tempo em resultado de mudanças do sistema produtivo, 

estilos de vida, etc. O comércio e os serviços tendem, grosso modo, a aglomerar-se constituindo o 

“centro”1 da povoação (SALGUEIRO, 1999) onde se encontram com frequência o mercado, as 

agências bancárias, os escritórios, os restaurantes, o comércio mais raro, etc.. À medida que os 

núcleos crescem, aumentam também os serviços especializados, alguns acompanham a deslocação 

para a periferia da indústria e da residência, outros continuam interessados numa localização central 

devido ao predomínio das funções de gestão e controlo e à necessidade de manter contactos face a 

face, particularmente importantes nas áreas centrais. Na maioria dos casos quanto maior for o 

aglomerado urbano maior é a especialização de funções e a facilidade em encontrar bens e serviços de 

maior raridade. Se uma atividade ou função se evidenciar sobre as demais de modo inequívoco poderá 

essa atividade designar tipologicamente a cidade por industrial, religiosa, termal, universitária, etc.  

 

 

V.2.3.1. EVOLUÇÃO URBANA 

 

Na análise efetuada aos principais aglomerados do concelho (sedes e antigas sedes de freguesia) 

verificou-se, entre os anos de 1978 e 20122, um aumento muito significativo dos seus perímetros 

urbanos, à exceção do núcleo de S. Marcos da Serra (vd. quadro V.2.2 e fig. V.2.3) que se manteve 

com a mesma área nas últimas décadas, o que evidencia o reduzido dinamismo deste aglomerado e 

confirma a interioridade a que está sujeito (vd. Cap. IV.2.). 

 

O aumento mais expressivo do perímetro urbano registou-se nos aglomerados populacionais situados 

no Sul do concelho, com especial destaque para Armação de Pêra e Pêra com taxas de evolução de 

348,0% e 238,5%, respetivamente (vd. fig. V.2.3 e quadro V.2.2). Este fato poderá ficar a dever-se às 

suas localizações privilegiadas, junto ao litoral, alvo de elevada atratividade imobiliária (elevada 

expressão de residências de segunda habitação).  

                                                
1 Designado de CBD (Central Business District) que designa o polo comercial ou financeiro de uma cidade. 
2 O aumento expressivo dos perímetros em 2012 deve-se, para além do crescimento urbano propriamente dito, à inclusão de áreas 
consolidadas que já existiam nas proximidades do núcleo urbano principal, mas que antes dessa data não terão sido contempladas como 
parte integrante do perímetro devido à distância e escasso preenchimento dos espaços intersticiais existentes entre o perímetro e essas 
bolsas de ocupação. 
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O aumento mais expressivo do perímetro urbano registou-se nos aglomerados populacionais situados 

no Sul do concelho, com especial destaque para Armação de Pêra e Pêra com taxas de evolução de 

376,0% e 246,2%, respectivamente, logo seguido de Algoz, com uma evolução de 242,9% entre 1978 

e 2012 (vd. fig. V.2.3 e quadro V.2.2).  

 

A génese de Armação de Pêra, tal como se verificou com a maioria dos aglomerados localizados no 

litoral, desenvolveu-se inicialmente junto à linha de costa tendo o crescimento ocorrido numa primeira 

fase com o preenchimento de toda a marginal e depois para Norte onde se localiza atualmente a 

principal bolsa de equipamentos e novas áreas habitacionais e turísticas. Pelo contrário, o aumento do 

perímetro de Pêra ocorreu em mancha de óleo, em todas as direções, sobretudo para os setores Norte 

e Sul do aglomerado, acompanhando os principais eixos viários. O grande aumento poderá ficar a 

dever-se às suas localizações privilegiadas, junto ao litoral, alvo de elevada atratividade imobiliária 

(elevada expressão de residências de segunda habitação). 

 

No caso de Algoz o crescimento do núcleo ocorreu essencialmente para N e SW, com a implantação 

de novas construções e infraestruturas nestes setores, e para SE devido à inclusão da área industrial e 

respetiva colmatação de vazios urbanos que se justificam por motivos de coerência/continuidade da 

forma do perímetro. Este aglomerado cresceu de uma forma que se aproxima do modelo em estrela 

apoiando-se na rede viária (vd. fig. V.2.3), sendo que numa primeira fase dominou o crescimento 

QuadroV.2.2  

Evolução Urbana 

Núcleo 

Urbano 

Área Urbana (ha) Taxa de Variação (%) 

1978 1997 2012 78/97 97/2012 78/2012 

ALC 16 19 47 18,8 147,4 193,8 

ALG 28 41 96 46,4 134,1 242,9 

ARM 25 69 119 176,0 72,5 376,0 

PER 13 27 45 107,7 66,7 246,2 

SBM 33 58 71 75,8 22,4 115,2 

SMS 15 15 15 0,0 0,0 0,0 

SLV 48 94 138 95,8 46,8 187,5 

TNS 21 40 62 90,5 55,0 195,2 

TOTAL 199 363 593 76,4 68,1 194,6 
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segundo os eixos de comunicação, depois, com a construção de vias de acesso transversais, verificou-

se a ocupação das áreas de edificação intersticiais (colmatação urbana) e/ou expansão do núcleo 

central.  

 

O crescimento em Tunes, de 195,2%, entre os anos 1978 a 2012, assenta num conjunto de diferentes 

fatores, mais ou menos relacionados entre si, nomeadamente: os acessos privilegiados (presença de 

um importante nó ferroviário com ligação às linhas regional e à de Lisboa – Linha do Sul); a instalação 

na década de 70 da central termoelétrica que conduziu à edificação de um novo bairro habitacional; a 

proximidade a um núcleo de elevado dinamismo, Albufeira; e o preço competitivo das 

habitações. Estas variáveis, no seu conjunto, constituíram fatores favoráveis para a expansão deste 

aglomerado, mais evidente a W e a S em relação ao núcleo mais antigo, e a N com a inclusão de uma 

recente área industrial (vd. fig. V.2.3). 

 

Em Silves, a expansão urbana ocorreu numa primeira fase (95,8%, entre os anos 1978 e 1997), com a 

construção dos bairros do Enxerim, a NE/E de Silves propriamente dita, da Caixa de Água a Oeste, e 

de Monte Branco e Pinheiro a Norte (associado ao canal de rega); numa segunda fase (46,8%, entre 

1997 e 2012), o aumento do perímetro resultou, ainda que de forma parcial, do “enchimento interno” da 

área intersticial entre o Enxerim e a cidade propriamente dita com a ocupação de uma bolsa de 

equipamentos (Tribunal, Pólo de Ensino Superior, Centro de Saúde e Espaço para Feiras) formando 

atualmente um contínuo urbano (vd. fig. V.2.3). Verificou-se, também, a S/ SW a ampliação da área 

construída com a criação de um espaço de recreio e lazer ocupado pela Piscina Municipal, ciclovias, 

bolsas de estacionamento, etc. Trata-se pois de uma área cujo crescimento tem sido essencialmente 

resultado da instalação de equipamentos e espaços comerciais (CMS/DPTIG, s/d)1.  

 

Em Alcantarilha, o crescimento (193,8 %, entre os anos de 1978 e 2012) ocorreu, devido a 

constrangimentos morfológicos a E, para W com a instalação de um bairro residencial e de uma área 

                                                
1 Mesmo antes dos anos de referência (78/97/2012) verificam-se importantes aumentos do perímetro urbano. Na viragem para o século 
XX, Silves sofre um importante crescimento impulsionado pela expansão da indústria corticeira, tendo a cidade crescido para Sul, 
aproximando-se do Rio, importante meio de transporte de cortiça e matérias-primas. Um pouco mais afastadas do núcleo existente à 
data, surgem unidades industriais, como é o caso da fábrica do “Francês” próximo da vertente nascente do Castelo, a unidade localizada 
no final da Rua Afonso III, junto ao Largo Mártires da Pátria, e a Fábrica do Inglês próximo da Rua 1º de Maio e da Rua dos Operários 
(CMS/DPTIG, s/d), setores para onde a cidade também se expandiu. Com o declínio desta atividade económica (em meados do Séc. XX) 
registou-se o regresso da população à agricultura ao mesmo tempo que se deslocou para os aglomerados vizinhos em expansão - 
Enxerim e Monte Branco - (CMS/2007). No interior da cidade, verificou-se um esvaziamento (abandono) dos espaços industriais com a 
sua degradação a posteriori, situação que ainda hoje se mantém na maioria dos casos. O crescimento verificado nos anos 50 e 60 
acentuou-se significativamente nas décadas seguintes, sobretudo no período pós 25 de Abril. Este crescimento ocorreu em três grandes 
setores: na área localizada a NE da cidade de Silves, entre a Cruz de Portugal e o Enxerim, a N/NW, constituindo a Caixa de Água, 
Pinheiro e Monte Branco, e a SW que no conjunto definem e consolidam a malha urbana atual.  
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industrial, e para N com a implantação de alguns equipamentos e habitações. A proximidade ao litoral e 

a centralidade deste aglomerado (em relação ao nó da A22, ER 125, etc.) justificam o aumento do 

perímetro. 

 

Em Messines a evolução da ocupação (115,2%) ocorreu sobretudo para W/SW na direção da linha 

férrea. Neste setor verificou-se a expansão da oferta de habitação bem como a criação de novos 

equipamentos. A orografia dificultou a expansão do núcleo para Norte já que a vertente condiciona a 

sua ocupação humana (pelo declive e pelos materiais que a constituem). Contudo cada vez menos os 

condicionamentos físicos são um problema, tendo em conta que a vila se está a expandir (nos últimos 

anos) para montante na vertente.  

 

O acentuado crescimento do perímetro urbano dos principais aglomerados populacionais deverá ser 

ponderado no futuro equacionando, por isso, ações de:  

i) reabilitação e requalificação do edificado (vd. cap.V.2.4); 

ii) colmatação da malha em alternativa ao alargamento do perímetro urbano.  

 

A existência de um elevado número de edifícios degradados ou em mau estado de conservação que 

deveriam ser alvo de melhoramentos na ótica da otimização do parque habitacional e, contribuindo 

também para a melhoria da imagem urbana dos aglomerados com reflexo ao nível da saúde e 

segurança pública (vd. fig. III.7.2). 

 

 

V.2.3.2. TIPOLOGIA DE MALHA 

 

A “malha irregular” está relacionada, em muitos casos, com a génese dos núcleos e com a presença 

muçulmana sendo bastante visível em alguns centros históricos do concelho, nomeadamente nos 

aglomerados de Silves, Alcantarilha, Pêra e Messines (vd. quadro V.2.3).  

 

Na cidade de Silves este traçado é particularmente evidente na envolvente do Castelo1 que 

corresponde à área mais antiga do núcleo. Nos restantes aglomerados em análise mencionados essa 

                                                
1 A génese da cidade corresponde ao setor “intra-muralhas” associado a princípios de defesa, tendo ocorrido sucessivos aumentos do 
perímetro e novas “cinturas” de muralhas à medida que o núcleo foi crescendo.  
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presença é igualmente percetível pela forma labiríntica dos arruamentos nos setores mais antigos, 

atualmente responsáveis por condicionalismos à mobilidade e à acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “informalidade” da malha em S. Marcos da Serra corresponde à totalidade do seu perímetro e a sua 

génese poderá ficar a dever-se à orografia acidentada que, ao condicionar a implantação do casario, se 

foi desenvolvendo ao sabor das possibilidades do terreno (vd. fig. V.2.4). 

 

Algoz devido à sua localização, ou seja, à proximidade a importantes núcleos urbanos internos e 

externos, possui uma relevante função de atravessamento o que, associado a elementos orográficos 

favoráveis, entenda-se o reduzido declive que este núcleo apresenta na maioria da área que ocupa, 

poderá justificar o caráter linear de muitos dos seus arruamentos (35%). A malha informal regista 

uma elevada representatividade (39%) neste núcleo que se justifica pelo crescimento em “bloco” (à 

exceção do núcleo mais antigo), i.e., em setores distintos mas de forma desestruturada e 

desorganizada, resultado da gestão urbanística pensada ao loteamento. Verificam-se assim, 

condicionamentos à otimização de redes e de espaços (vd. fig. V.2.4). Também em Pêra se verifica um 

peso significativo desta malha (77%), devido aos mesmos fatores (vd. fig. V.2.4).  

 

Em Tunes, além do peso que a malha informal detém (44%), verifica-se, ainda, uma importante 

presença da “malha ortogonal” que ocupa aproximadamente 29% da área total do perímetro, um peso 

muito expressivo quando comparado com o dos restantes aglomerados em análise.  

 

Quadro V.2.3 

Malha urbana 

Núcleo 
Urbano 

Irregular Ortogonal Mista1 Informal2 Linear Outras3 Total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

ALC 10,9 23,7 /  /  12,0 25,9 6,3 14 /   /  17 36,8 46,2 

ALG / / /  /  1,3 1,5 35,3 38,9 31,6 34,9 22,4 24,7 90,7 

ARM / / 13,4 11,9 55,7 49,6 18,9 16,8 /  /  24,4 21,7 112,4 

PER 7,8 17,6 /  /  /  /  34,0 76,5 /   /  2,6 5,8 44,4 

SBM 6,9 9,6 16,5 23,2 28,1 39,4 2,1 2,9 3,1 4,3 14,7 20,6 71,4 

SMS / /  /  /   /   /  14,6 100,0 /   /   /  /  14,6 

SLV 9,8 7,1 24,5 17,7 32,2 23,3 10,2 7,3 13,1 9,5 48,6 35,1 138,4 

TNS /  /   17,7 29,2 /   /  26,7 44,0 /  /  16,2 24,8 60,6 
(1) Area onde ocorre a presença de várias malhas sem que nenhuma se destaque particularmente face às demais 
(2) Malha sem um padrão concreto definido 
(3) Não corresponde a nenhuma das anteriores. Áreas que podem estar a ser ocupadas por actividades económicas, como industrias ou outros usos.  
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Este fato fica a dever-se, possivelmente, ao reduzido, quase nulo, declive do terreno, à presença de um 

importante elemento de orientação (como é o caso da linha férrea e da rede viária), à recente 

génese deste núcleo no contexto concelhio e por isso sujeito a maior rigor ao nível do desenho e do 

planeamento (vd. fig. V.2.4).  

 

Em Messines, esta malha regista um peso de 23%, valor expressivo que poderá ficar a dever-se à 

orografia do terreno já que este núcleo se constitui na Depressão Periférica do Algarve (vd. Cap. III.2.) 

numa área aplanada (vd. fig. V.2.4). Silves apresenta também alguma representatividade da malha 

ortogonal no seu núcleo (18%) associado à expansão urbana impulsionada pelo crescimento da 

indústria corticeira. Este aumento foi diferenciado do ponto de vista funcional, marcado por uma 

tipologia urbana industrial e por um crescimento habitacional, com a edificação de bairros operários de 

malha essencialmente ortogonal (alinhamento SE/SW formado pela Rua Serpa Pinto, bem como ao 

longo da Rua 1º de Maio, etc.) (vd. fig. V.2.4). 

 

 

Em Armação de Pêra (vd. fig. V.2.4), é possível verificar que o setor mais antigo do núcleo assume 

uma malha informal, com ruas muito estreitas e sinuosas tendo evoluído posteriormente para vários 

tipos de malha, registando-se um predomínio inequívoco da malha mista em cerca de 50% do território. 

 

V.2.3.3. UNIDADES MORFOTIPOLÓGICAS 

 

No contexto concelhio é possível verificar o predomínio da categoria “edifício unifamiliar” em detrimento 

do “plurifamiliar”, reflexo do legado cultural que a arquitetura típica da região assume no concelho e da 

reduzida densidade populacional do mesmo (vd. fig. V.2.51). Apesar da manutenção desta tipologia não 

assumir atualmente as mesmas caraterísticas ao nível da arquitetura (entenda-se o desenho do 

edificado), permanece a opção por edifícios de 1 a 2 pisos, quer por imposição dos instrumentos 

territoriais, quer por tradição local. 

 

 

 

                                                
1 A fig. V.2.5 identifica ainda duas classes “estruturas diversas” e “indefinida”. Na primeira incluiu-se a área ocupada por equipamentos, 
antigas áreas industriais, espaços de recreio e lazer, etc. Na segunda, espaços intersticiais "vazios" onde não é possível tipificar nenhum 
padrão morfotipológico concreto.  
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O “edifício plurifamiliar” constitui uma realidade recente no concelho surgindo com maior evidência em 

Armação de Pêra (58,5%) associado ao rápido crescimento turístico e à competição pelo espaço (vd. 

quadro V.2.4). A especulação imobiliária e a introdução de “novas” formas de implantação no terreno 

permitiram maior maximização do lucro e responder de forma célere à elevada procura o que terá 

conduzido à opção de construir em altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.3.4. UNIDADES FUNCIONAIS 

 

Cada aglomerado em análise, devido ao dinamismo, posição e contexto geográfico em que se 

insere, regista maior peso de uma ou outra função sem que no entanto se justifique a sua 

categorização enquanto cidade industrial, comercial, universitária, cultural etc. já que a especialização 

de cada aglomerado não é de tal modo evidente que permita essa denominação.  

 

Apesar dos diferentes pesos que cada unidade funcional1 apresenta nos aglomerados em análise2, 

todas registam um aspeto em comum, o papel que desempenham – prestação de serviços aos seus 

habitantes e à população envolvente, atendendo à centralidade local que possuem.  

                                                
1 As categorias utilizadas neste estudo são: a dos equipamentos (em Tunes esta categoria abrange, apesar de se tratar de uma 
infraestrutura, a linha férrea); indústria (uso industrial ativo ou não); habitacional (uso habitacional dominante); habitação, comércio e 
serviços (interpenetração de funções, com habitações e forte presença de comércio e serviços); comércio e serviços (sem função 
habitacional associada ou quase inexistente); turismo (áreas com uso muito específico e inequivocamente associadas ao turismo (hotéis, 
etc.)); outros/sem função definida (espaços intersticiais "vazios" onde não é possível identificar ou "adivinhar” uma funcionalidade 
específica ou dominante).  
2 A análise funcional que aqui é efetuada é grosseira uma vez que é objeto de detalhe no Cap. IV.2. 

Quadro V.2.4 

Áreas Morfotipológicas 

Núcleo 

Urbano 

Edifício 

Unifamiliar 

Edifício 

Plurifamiliar 

Estruturas 

Diversas 
Indefinida 

ha % ha % ha % ha % 

ALC 24,4 52,7 0,6 1,3 16,7 36,1 4,6 9,9 

ALG 60 66,2 3,6 4,0 26,5 29,2 0,6 0,7 

ARM 29,3 26,1 65,7 58,5 /  /  17,3 15,4 

PER 39,4 88,7 1,5 3,4 2,6 5,9 0,9 2,0 

SBM 31,8 44,5 19,1 26,8 14,3 20,0 6,2 8,7 

SMS 14,1 97,2 /   /  0,1 0,7 0,3 2,1 

SLV 56,1 43,9 17,8 12,9 25,4 18,4 34,4 24,9 

TNS 42,5 70,1 1,9 3,1 16,2 26,7 /   /  
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A “função habitacional”, comum a todos os núcleos, é particularmente evidente em dois dos 

aglomerados do concelho: São Marcos da Serra e Pêra (93,6% e 86,7%, respetivamente) (vd. quadro 

V.2.5 e fig. V.2.6). No caso de São Marcos o valor registado reflete a interiorização a que este núcleo 

está sujeito, onde a presença de comércio, serviços e indústria, bem como de equipamentos 

diferenciados tem pouca expressão. Em Pêra o peso da “função habitacional” poderá estar relacionado 

com o seu caráter de dormitório bem como com a importância que o turismo residencial assume neste 

aglomerado (proliferam inúmeras casas de segunda habitação) (vd. quadro V.2.5). A lógica que aqui se 

constitui é diferenciada da de Armação de Pêra que procurou, para além da componente habitacional, 

diversificar serviços, oferecer equipamentos e criar dinâmicas e complementaridades que em Pêra não 

se registam devido, possivelmente, à maior distância que se encontra do litoral. Essa distância 

beneficia quem procura um ritmo menos intenso sem querer, no entanto, afastar-se do litoral.  

 

Em Armação a “habitação, comércio e serviços” e o “turismo” correspondem, no conjunto, a mais 

de 40% da área total do aglomerado, reflexo da importância do turismo balnear (vd. quadro V.2.5). A 

otimização do solo e o peso da construção em altura contribuiu para a diversidade de funções por 

edifício, especialmente evidente no setor mais central e Sul do aglomerado (vd. fig. V.2.6). Na maioria 

dos casos, é no rés-do-chão que se instalam as funções associadas ao comércio e serviços, estando a 

habitação afeta aos pisos superiores. 

 

 

Quadro V.2.5 

Unidades Funcionais 

Núcleo 

Urbano 

Equipamentos Indústria Habitacional 

Habitação, 

comércio e 

serviços 

Comércio e 

serviços 
Turismo 

Outros/ Sem 

função definida Total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

ALC 2,8 5,7 7,3 15,0 22,0 54,1 0,0 0,0 13,1 13,5 3,0 6,6 0,6 1,3 45,5 

ALG 5,0 5,5 14,7 16,2 59,9 66,0 3,2 3,6  4,9 5,4 0,0 0,0 3,0 3,3 90,7 

ARM 8,8 7,6 0,6 0,5 55,2 47,6 31,5 27,1 0,9 0,8 11,5 9,9 7,5 6,5 116,0 

PER 2,6 5,8 0,0 0,0  38,5 86,7 1,1 2,5 0,1 0,3 1,2 2,6 0,9 2,0 43,2 

SBM 8,1 11,3 1,9 2,7 45,6 63,9 7,7  10,7 3,0 4,2 0,0 0,0 5,1 7,1 72,5 

SMS 0,8 5,5 0,0 0,0 13,6 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 14,6 

SLV 51,3 37,1 0,0 0,0 76,6 55,3 6,5 4,7 1,8 1,3 0,0 0,0 2,2 1,6 138,4 

TNS 5,5 9,0 14,5 23,8 40,3 66,4 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 
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Tunes, Algoz e Alcantarilha apresentam uma importante presença de “indústrias” (23,8%, 16,2%, e 

15%, respetivamente), associadas à construção (direta ou indiretamente) e à produção e transporte de 

eletricidade etc., ao que não será alheia a localização privilegiada destes núcleos (proximidade a 

importantes nós e/ou eixos rodoferroviários) no contexto interno e externo (vd. quadro V.2.5 e fig. 

V.2.6). Silves destaca-se em relação aos restantes aglomerados no que se refere ao peso dos 

“equipamentos” (37,1%) possivelmente devido à sua condição de sede de concelho e ao fato de 

constituir o núcleo com maior número de habitantes que permitem limiares de utilização mais elevados 

e por isso melhor otimização dos mesmos (vd. quadro V.2.5 e fig. V.2.6). Alguns equipamentos 

encontram-se exclusivamente em Silves, como é o caso do Tribunal, Piscinas Municipais, Pólo de 

Ensino Superior, etc. (vd. cap. V.3). Verifica-se, neste núcleo urbano, alguma segregação de usos: 

enquanto os equipamentos se instalaram em setores mais excêntricos da cidade propriamente dita, o 

comércio e os serviços concentram-se no núcleo mais central, sem prejuízo de se distribuírem um 

pouco por toda a cidade (vd. fig. V.2.6). 

 

Em São Bartolomeu de Messines a função habitacional, sem prejuízo de se distribuir por toda a vila, 

domina numa auréola mais externa estando a área central do núcleo ocupada por comércio, serviços e 

equipamentos (vd. quadro V.2.5 e fig. V.2.6). 

 

 

A análise efetuada permite verificar que pessoas e atividades não se associam ao acaso no território. 

Identifica-se, assim, que: 

 
1. a diversidade funcional é tanto mais evidente quanto maior o dinamismo do aglomerado; 

2. as atividades semelhantes entre si tendem a associar-se no mesmo espaço para obter ganhos 

locativos e permitir economias de escala. O comércio e os serviços situam-se, na maior 

parte dos casos, no centro do aglomerado, já que se privilegia a centralidade e o dinamismo. 

As indústrias, por outro lado, localizam-se na periferia, por forma a minimizar impactos à 

população (ruído, congestionamento, etc.) e facilitar o desenvolvimento das suas atividades; 

3. o concelho não tem tradição, escala competitiva e dinamismo suficientes para que se verifique 

especialização ao nível dos seus aglomerados, ainda que se perceba alguma diferenciação 

entre si relacionada com a posição e contexto geográfico de cada um.  
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Para além da análise às grandes áreas funcionais procedeu-se à observação mais estreita da 

diversidade e das tipologias de atividades presentes em cada aglomerado em análise1. Analisando os 

estabelecimentos associados ao comércio, serviços e indústria verifica-se que Silves, Armação de Pêra 

e São Bartolomeu de Messines registam um papel de destaque no contexto concelhio (vd. gráfico V.2.1 

e Cap. V.6.). Silves é o núcleo com maior número de estabelecimentos2 (480) distribuídos por 121 

atividades diferenciadas, seguido de Armação de Pêra e Messines (330 e 239 estabelecimentos, e 

62 e 69 atividades, respetivamente) (vd. gráfico V.2.1). Estes núcleos correspondem aos mais 

dinâmicos, mais atrativos e por isso mais competitivos no contexto concelhio, com maior oferta e 

diversidade de bens e atividades que os restantes. O quantitativo populacional e as especificidades 

que os caraterizam (localização, acessibilidades, importância económica, etc.) exigem uma maior 

necessidade de resposta à procura existente. É importante salientar o caráter fundamental e a 

bivalência económica da função residencial que força o desenvolvimento de outras atividades indutoras 

do crescimento e do desenvolvimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Este relatório exclui as funções presentes nas áreas industriais delimitadas no PDM95 dado serem alvo de análise no relatório IV.2. O 
levantamento dos dados aqui analisados foi efetuado entre os anos 2001 e 2005 tendo sido introduzidas algumas atualizações recentes, 
mas muito pontuais. Os dados poderão, por isso, apresentar alguma margem de erro atendendo ao desfasamento temporal face à atual 
situação. Utilizaram-se as CAE e as Funções estabelecidas pelo INE.  
2 Número de espaços abertos afetos ao comércio, serviço ou indústria. A titulo de exemplo pode-se dizer que o aglomerado “x” possui 4 
atividades económicas ao apresentar 1 cabeleireiro, 2 peixaria, 1 talho, 1 sapataria. Ou seja ele apresenta um total de 5 
estabelecimentos, distribuídos por 4 atividades e 3 funções económicas (serviços pessoais para o caso do cabeleireiro, produtos 
alimentares no caso das peixarias e do talho e artigos pessoais no caso da sapataria).  

GráficoV.2.1 

Funções, Atividades e Estabelecimentos, por aglomerado 

 
Freguesias 
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Algoz regista a quarta posição com 116 estabelecimentos distribuídos por 43 atividades diferenciadas, 

seguido de Pêra (53 estabelecimentos distribuídos por 26 atividades), Alcantarilha, Tunes e São 

Marcos da Serra (vd. gráfico V.2.1). 

 

Estes valores evidenciam o frágil tecido económico e competitivo dos núcleos de Tunes e São Marcos 

da Serra (vd. gráfico V.2.1). O primeiro apesar de se localizar numa área de maior atratividade, 

considerando a proximidade ao litoral, desempenha, ainda, uma evidente função de dormitório e está 

em grande medida dependente do dinamismo de Albufeira, i.e., dos serviços e bens que lá se 

encontram. Em relação a São Marcos da Serra os dados obtidos reforçam o peso que a interioridade 

assume e a reduzida dinâmica e competitividade local.  

 

Em termos funcionais é possível constatar que as atividades associadas à “restauração” (cafés, 

pastelarias, snack-bares, restaurantes) predominam em todos os núcleos à exceção de Tunes e São 

Marcos da Serra que apresentam maior número de estabelecimentos dedicados ao comércio de 

“produtos alimentares” (mercearias, minimercados, talho, etc.) (vd. gráfico V.2.2).  

 

Armação de Pêra, para além de um importante peso de estabelecimentos dedicados à “restauração”, 

(36,6%) regista um elevado número de funções ligadas aos “serviços financeiros” (imobiliárias, 

seguradoras, bancos), o que estará relacionado com a dinâmica imobiliária que se fez sentir nas 

últimas décadas associado à elevada procura turística (vd. gráfico V.2.2). Os serviços de apoio ao 

crescimento urbano foram por isso uma necessidade muito específica deste aglomerado que registou o 

maior aumento do perímetro no contexto das restantes sedes de freguesia tal como enunciado.  

 

Silves apresenta uma importante expressão das atividades associadas à prestação de “serviços 

pessoais” (11,9%) (escritórios de advogados, fotógrafos, gabinetes de arquitectura e engenharia, etc.), 

devido ao caráter terciário que assume, associado à condição de sede de concelho, disponibilizando 

por isso uma maior oferta de serviços de apoio à população (vd. gráfico V.2.2). A importância dos 

referidos serviços (públicos e privados) prende-se com o caráter qualitativo da sua oferta, mas também, 

por serem eles, muito provavelmente, os principais responsáveis pela sustentação de muitas outras 

atividades e serviços aí instaladas.  



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

42 
 

 

Estabelece-se uma relação de interdependência mútua ou mesmo uma “simbiose” funcional onde 

novas atividades de ramos diferenciados mas complementares surgem associadas a outras pré-

existentes. O comércio beneficia, igualmente, da existência desta lógica centralizadora cujas atividades 

mais qualificadas relacionadas com os serviços (públicas ou privadas) funcionam como catalisadores 

para a sua manutenção ou fixação (CMS/DPTIG, s/d).  

Gráfico V.2.2 

Principais Funções por aglomerados em análise 

% 
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Observa-se ainda que algumas atividades e funções se encontram restritas a um ou dois locais 

(designadas de funções raras), como, e.g., os “serviços recreativos/culturais” associados ao restauro, 

que somente se encontram (pelo menos no universo dos oito aglomerados em análise) em Silves e 

Messines, ou o Laboratório de Próteses dentárias que encontra exclusividade em Silves, ou o Notário 

que, à semelhança de muitos dos serviços da Administração Pública, também se situa somente em 

Silves, etc. entre outros exemplos que são, grosso modo, tanto mais expressivos em número e 

variedade quanto maior a dimensão populacional do aglomerado (vd. quadro V.2.6).  

 

O concelho de Silves apresenta atividades associadas a um terciário pouco qualificado que assume o 

garante das necessidades “de base” à população mas não contribui de forma significat iva para o 

enriquecimento da coletividade urbana como, e.g., os serviços financeiros ou os serviços avançados e 

especializados conseguem introduzir.  

 

 

Nestes termos sobressaem algumas orientações fundamentais para o ordenamento, nomeadamente:  

 

1. potenciar o policentrismo funcional; 

2. garantir a diversidade funcional, eventualmente apostando em domínios de especialização local 

claros; 

3. garantir a compatibilidade de usos; 

4. evitar o crescimento linear junto da rede viária principal, em particular no triângulo Silves-Messines-

Alcantarilha/Pêra e no Algoz/Tunes-Messines-Silves; 
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Quadro V.2.6 

Desagregação das Atividades por aglomerado 
 

Sub-Agrupamentos para a prestação de Serviços  

 

Funções Atividades  ALC ALG ARM PER SBM SMS SLV TNS 

Apoio à Colectividade 
 

Associações   x    x x x x 

Bibliotecas        x  

Cooperativas          

Serviços de 
Reparação 

Calçado      x  x  

Oficina/auto  x x   x  x x 

Serviços de Saúde 

Clínica dentária   x x x   x x 

Clínica desportiva      x  x  

Lar (internato)       x   

Médico     x x  x x 

Centro Saúde/Extensão  x x x x x x x x 

Santa Casa Misericórdia          

Clínica de Saúde   x x  x  x  

Serviços 
Recreativo/Cultural 

 

Cinema    x  x  x  

Clube de vídeo    x  x  x  

Ginásio    x    x  

Jornal    x    x  

Museu        x  

Rádio        x  

Salão de jogos    x x   x  

Atelier (restauro)      x  x  

Teatro        x  

Serviços de 
Telecomunicações 

Telemóveis   x x  x  x  

Portugal Telecom      x x x  

Restauração 

Café/snack-bar 
Cervejaria/Taberna  
Pastelaria 

 
x x x x x x x x 

Gelataria    x    x  

Restaurante  x x x x x x x x 

Alojamento 
Pensão   x x  x  x  

Hotel   x  x    x  

Serviços 
da Administração 

Pública 

Arquivo Municipal         x  

C.R.S.Social         x  

Câmara Municipal         x  

Canil Municipal         x  

Centro de Cultura 
Luso/Árabe 

  
      x  

Centro de Exposições         x  

Correios    x x  x x x x 

Finanças         x  

Junta de freguesia   x x x x x x x x 

Notário         x  

Inst. Emp. Form. 
Profissional 

        x  

Quiosque Municipal         x  

Registo Civil         x  

Registo predial         x  

Serviços Municipais     x    x  

Tribunal         x  

Bombeiros   x    x  x  

Serviços de 
Segurança 

G.N.R   x    x  x  

Prisão         x  
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Sub-Agrupamentos para a prestação de Serviços (cont.) 
 

Funções Atividades ALC ALG ARM PER SBM SMS SLV TNS 

Serviços  
Escolares 

Creche/Jardim Infantil x x x x x x x x 

Ensino superior       x  

Escola de condução   x  x  x  

Escola EB1 x x x x x x x x 

Escola 
Sec./Profissional 

      x  

Escolas E.B 2/3  x x  x  x  

Pavilhão desportivo  x x    x  

Serviços  
Financeiros 

Banco x x x x x x x x 

Imobiliária x x x x x  x  

Seguradora  x x x x  x  

Serviços  
Pessoais 

Advogados  x   x  x  

Cabeleireiro/beleza x x x x x  x x 

Chaves(Cópias)       x  

Clínica veterinária     x  x  

Escritório  x x x x  x  

Fotógrafo   x  x  x  

Funerária  x x  x  x x 

Gabinete de 
arquitectura 

   x   x  

Gabinete de eng.civil   x    x  

Lab. Próteses 
dentárias 

      x  

Lavandaria  x x  x  x  

Reprografia (artes 
gráf.) 

    x  x  

Solicitador   x  x x x  

Técnico de contas   x  x  x x 

Outro Tipo  
de Serviços 

EDP       x  

 
Sub-Agrupamentos ligados à atividade Comercial 
 

Funções Atividades ALC ALG ARM PER SBM SMS SLV TNS 

Artigos  
para o lar 

Antiquário/velharias x x   x  x  

Artigos de cozinha   x  x  x  

Decoração (artesanato) x x x x x  x  

Eletrodomésticos  x x x x x x x 

Mobiliário  x x  x  x x 

Combustíveis/ 
transportes 

Automóveis/Motos     x  x  

Bicicletas       x  

Estação de Serviço       x  

Stand Automóveis     x  x  

Stand Motos     x  x  

Material  
e produtos agrícolas 

Alfaias agrícolas       x  

Material de rega/Bombas       x  

Produtos Agrícolas      x x  

Artigos de lazer e cultura 

Brinquedos       x  

Caça/pesca/campismo       x x 

Discoteca       x  

Florista x x x  x  x  

Livraria   x    x  

Papelaria  x x x x  x  

Tabacaria (lotaria, jornal)  x x    x x 
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Sub-Agrupamentos ligados à atividade comercial (cont.) 
 

Funções Atividades ALC ALG ARM PER SBM SMS SLV TNS 

Artigos de lazer e cultura 

Brinquedos       x  

Caça/pesca/campismo       x x 

Discoteca       x  

Florista x x x  x  x  

Livraria   x    x  

Papelaria  x x x x  x  

Tabacaria (lotaria, jornal)  x x    x x 

Artigos pessoais 

Bijutaria   x    x  

Loja de desporto   x  x  x  

Ourivesaria/relojoaria  x x  x  x  

Retrosaria   x  x  x x 

Sapatarias  x x  x  x  

Vestuário x x x x x x x x 

Equipamentos profissionais 

Material elétrico       x  

Material eletrónico     x  x  

Material informático   x  x  x  

Outro tipo de comércio 

Mercado Municipal x x x x x  x x 

Revendedor de Gás       x  

Revendedor de mel       x  

Produtos alimentares 

Garrafeira/bebidas   x    x  

Hipermercado       x  

Mercearia/minimercado x x x x x x x x 

Peixaria x  x    x  

Supermercado x  x x x x x x 

Talho x x x x x x x x 

Venda de pão       x  

Material de construção/drogaria 

Drogaria x x x x x  x  

Loiças/ferramentas     x  x  

Tintas/vernizes x  x    x  

 
Sub-Agrupamentos ligados à atividade Industrial  
 

Atividades ALC ALG ARM PER SBM SMS SLV TNS 

Carpintaria/Marcenaria x x x  x  x  

Serralharia  x   x x x x 

Padaria       x  

Metalurgia (ligeira)  x     x  

Moagem         
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V.2.4. A REABILITAÇÃO URBANA 

 

 

O espaço urbano é por excelência a área territorial de ocupação humana onde a aglomeração de 

população, de capitais, a diversidade morfotipológica, funcional e social, a variedade e riqueza de 

equipamentos, de atividades culturais e produtivas, ganham dimensão e contribuem para o aumento da 

sua capacidade de atração. Desta forma o espaço urbano constitui o espaço por excelência da 

concentração das atividades humanas com as consequências que daí advêm, nomeadamente as 

exigências de infraestruturação, dotação de serviços e qualidade do próprio espaço urbano (publico e 

particular). Contudo, os aglomerados urbanos, fruto da sua própria evolução (vd. cap. V.2.3), vão 

assistindo, em alguns casos, à degradação progressiva das suas estruturas (vd. cap. III.8.2.), dos seus 

edifícios, dos seus espaços públicos, de onde resulta uma desqualificação urbana que exige um olhar e 

uma atenção especiais já que estes constituem motores e espelhos do território e da sociedade. 

 

Com efeito a desqualificação urbana1 é um processo urbano intimamente relacionado com (vd. fig. 

V.2.7): 

a) o abandono destes espaços, com a consequente perda de dinamismo; 

b) a falta de intervenções de manutenção e conservação, de onde resulta a sua degradação; 

c) o seu desajuste às exigências funcionais dos novos usos, como sejam as acessibilidades 

(estacionamento, circulação, estrutura dos vãos, entre outras); 

d) as caraterísticas construtivas do edificado existente (por exemplo ao nível do aproveitamento 

do espaço, conforto térmico e acústico) e consequentemente o custo associado às novas 

intervenções urbanas. 

 

Acresce ainda que o próprio mercado imobiliário tem assumido a construção nova como um paradigma 

urbanístico (e essencialmente financeiro) mais apelativo, de onde tem vindo a resultar um aumento do 

abandono dos espaços urbanos em detrimento da criação de novas áreas urbanas. 

 

Na perspetiva dos aglomerados, as áreas mais sujeitas a este fenómeno são as de génese histórica, 

isto é, as que correspondem à origem histórica do aglomerado e que, por esse motivo, apresentam 

caraterísticas morfotipológicas muito específicas e ainda as de usos entretanto abandonados, como é o 

                                                
1 Ver ainda a este respeito os capítulos de saúde e segurança pública (cap. III.8.2.1) e o de perigosidade e riscos (cap. III.7.2). 
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caso dos espaços industriais desativos. No primeiro caso estas áreas localizam-se no centro dos 

aglomerados urbanos (vd. fig. V.2.3) e no segundo caso, a sua localização depende muito das 

caraterísticas da evolução urbana, localizando-se, por vezes, contíguas aos espaços de génese 

histórica. Deste modo facilmente se percebe que estes espaços encerram em si elementos identitários 

e de memória que importa preservar e valorizar. Constituem assim testemunhos vivos de épocas 

passadas, assumindo-se como a salvaguarda da identidade cultural de cada território, 

indispensáveis face aos perigos de homogeneização e despersonalização que carateriza a implantação 

urbana contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importa assim, numa primeira fase, identificar e caraterizar os espaços urbanos desqualificados, 

segregados e marginalizados, na perspetiva do estado de conservação do edificado1, para, numa 

segunda fase2, definir politicas ativas e integradas de gestão do solo urbano, numa perspetiva de 

contenção do crescimento urbano e de aposta na requalificação e regeneração urbana. 

 

                                                
1 Note-se que a componente integrada da reabilitação urbana pressupõe, para além desta matérias as questões de dinamismo 
económico, demografia e património, que, no entanto, extravasam o âmbito deste capítulo. Ver a este respeito o capítulo de execução 
(cap. IX.4). 
2 Nos capítulos de estratégia (cap. VIII.1) e de ordenamento (cap. IX.1). 

FiguraV.2.7 

Processo de desqualificação urbana 
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Para perceber o ponto de situação do concelho foi efetuado um levantamento1 nos principais 

aglomerados urbanos quanto ao estado de conservação do edificado (vd. quadro V.2.7 e fig. III.7.2). 

Para a amostra em causa é possível verificar que os edifícios degradados ou em ruina: 

a) constituem cerca de 11% da realidade total no concelho; 

b) apresentam maior expressão nos núcleos de Silves e de Alcantarilha (14,9% e 14%, 

respetivamente) em oposição ao de Armação de Pêra com o valor mais baixo (5%).  

 

Apesar do edificado degradado ocupar um peso significativo nos aglomerados em análise (8,5%), a sua 

percentagem é mais elevada do que a dos edifícios em ruínas contribuindo, ainda assim, para um 

cenário menos preocupante (2,3%) (vd. quadro V.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados podem ficar a dever-se à dimensão que as áreas mais antigas ocupam nos respetivos 

aglomerados, fruto das dinâmicas de evolução urbana do mesmo. Com efeito, podemos afirmar que 

existe uma coincidência entre núcleos antigos e edifícios devolutos ou em mau estado de 

conservação. Estes valores são ainda mais preocupantes uma vez que Silves, Alcantarilha e Messines 

(ainda que este último não apresente valores tão elevados), representam os aglomerados urbanos 

concelhios que possuem maior número de edifícios patrimoniais de interesse ou classificados e cujos 

núcleos históricos possuem maior visibilidade pelo potencial que encerram. Está-se assim perante um 

fenómeno de desqualificação urbana com um forte pendor patrimonial. 

                                                
1 Este levantamento foi efetuado entre os anos de 2001 a 2006 pelo que os dados apresentados poderão estar desajustados em relação 
à situação atual. Acresce ainda que os mesmos não correspondem ao definido no DL 266-B/2012, de 31 de dezembro, nem no DL 
159/2006, de 8 de agosto. 

Quadro V.2.7 

Estado de Conservação do Edificado 
(Degradado e em Ruína) 

 

Aglomerado 
Urbano 

Degradado (%) Ruína (%) Somatório 

Algoz 8,0 1,1 9,1 

Alcantarilha 11,9 2,1 14,0 

Armação de Pêra 3,2 1,8 5,0 

Pêra 7,1 1,9 9,0 

S. B. Messines 7,7 1,8 9,5 

Silves 10,8 4,2 15,0 

S. Marcos da Serra 8,9 0,6 9,5 

Tunes 8,9 0,6 9,5 

Total  8,5 2,3 10,8 
 

Fonte: Levantamento urbanístico-funcional (CMS/DPTIG, 2003-2006) 
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No caso da cidade de Silves o edificado degradado está também associado a antigas unidades fabris 

nomeadamente a Real Fábrica Vilarinho & Sobrinho (junto ao mercado Municipal) ou a Fábrica da 

Chaminé (próximo do Antigo Cinema), muitas delas contíguas ao núcleo mais antigo. Armação de Pêra 

por ter sofrido, nas últimas décadas, um enorme crescimento urbano (vd. fig. V.2.3 e quadro V.2.2) 

associado ao turismo acusa um menor número de edifícios degradados e em ruinas já que a maioria do 

parque habitacional e do edificado surgiu recentemente. 

 

Esta realidade municipal encontra reflexo um pouco por todo o país pelo que a necessidade de 

reabilitação e regeneração urbana se vem apresentando como um desígnio nacional. De tal forma que 

se assiste a uma alteração muito significativa no paradigma da gestão urbana do solo na comunidade 

científica1, no quadro legal vigente (vd. quadro V.2.8) e na prática urbanística municipal (na delimitação 

de áreas de reabilitação urbana e no licenciamento de obras de reabilitação)2. 

 

Os instrumentos legais atualmente disponíveis para a promoção da reabilitação e regeneração urbana 

podem ser, genericamente, assim sintetizados: 

 

Licenciamento – regime de simplificação do controlo prévio, 

Gestão Urbana – delimitação de áreas de reabilitação urbana e respetiva operação de 

reabilitação urbana, 

Ordenamento – aprovação de plano de pormenor de reabilitação urbana. 

                                                
1 Ver a este respeito OLIVEIRA, 2011 ou CORREIA, 2014. 
2 Ver a este respeito os dados mais recentes do barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. 

Quadro V.2.8 

Quadro legal da reabilitação urbana 

Diploma Objeto 

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 

outubro1 
Aprova o regime jurídico da reabilitação urbana. 

Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de 

julho 

Estabelece o regime aplicável às operações de reabilitação de edifícios 

ou de frações autónomas. 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio2 
Aprova a lei de bases da política pública de solos, ordenamento do 

território e urbanismo. 

Notas: 

1. Alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo DL n.º 265/2012, de 28 de dezembro. 

2. Alterado pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
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Assim, perante estes instrumentos, atendendo ao âmbito e alcance do PDM, e neste quadro de 

necessidade de promoção de ações de reabilitação urbana, deverá ser promovida: 

a) uma estratégia de reabilitação urbana (ou programa estratégico de reabilitação urbana conforme 

se opte por uma operação de reabilitação urbana simples ou sistemática) ancorada na estratégia 

de desenvolvimento definida pelo PDM (vd. cap. VIII.1); 

b) a delimitação de áreas de reabilitação urbana coincidentes com as áreas mais degradadas dos 

aglomerados urbanos (vd. cap. IX.1). Esta delimitação deverá ser aferida caso a caso em função 

das especificidades urbanas existentes1 e das caraterísticas da intervenção a realizar. 

 

Neste quadro o Município de Silves já procedeu à delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 

de Silves2, Alcantarilha3 e São Bartolomeu de Messines4, visando, de entre outras medidas, promover a 

reabilitação e revitalização dos espaços urbanos e das dinâmicas a estes associadas. 

 

Note-se que o processo de reabilitação urbana apresenta um carater transversal pelo que as 

intervenções de requalificação e de regeneração pressupõe uma visão integrada e holística de todo o 

território focada na dimensão demográfica, patrimonial, do edificado, infraestruturas e espaço público e 

ainda do dinamismo e atividade económica. Assim as propostas para estas áreas deverão incidir: 

 

1. sobre o edificado, visando a promoção de operações urbanísticas de reabilitação: 

a) apoiar tecnicamente os proprietários que pretendam reabilitar os seus edifícios, desde um 

apoio à realização da operação urbanística (e.g. com a elaboração de um manual de boas 

práticas), passando pelo apoio e informação referente aos diferentes apoios fiscais e 

financeiros de que podem usufruir; 

b) simplificar os procedimentos de controlo prévio, através da criação de uma via verde de 

licenciamento para estas situações; 

c) estabelecer isenções e reduções de taxas municipais para as intervenções de reabilitação 

urbana; 

                                                
1 Note-se a este respeito que os dados aqui analisados se encontram relativamente desatualizados pelo que a delimitação de áreas de 
reabilitação urbana carece de uma prévia atualização da informação assim como de uma abordagem de maior rigor e pormenor. 
2 Aviso n.º 6280/2016, de 18 de maio. 
3 Aviso n.º 10613/2020, de 16 de julho de 2020. 
4 Aviso n.º 10614/2020, de 16 de julho de 2020. 
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d) promover a realização de ações de formação de técnicas de reabilitação urbana, 

preferencialmente de técnicas tradicionais; 

e) identificar (e.g. por via da realização de vistorias) e agir prioritariamente sobre os imóveis 

degradados, cuja situação possa pôr em causa a segurança de pessoas e bens; 

f) apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica do edificado; e, 

g) garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as habitações. 

 

2. sobre a atividade económica, designadamente da promoção do dinamismo e vivificação destes 

espaços: 

a) apoiar as intervenções de reabilitação urbana, que visem a colocação no mercado de 

arrendamento de alojamento, e assim promovam a fixação de população residente; 

b) bonificar a instalação de atividades económicas âncora, que promovam o dinamismo 

socioeconómico destas áreas como seja o alojamento turístico, os equipamentos de apoio 

social ou as iniciativas culturais, sempre numa perspetiva inovadora e criativa e no respeito 

pelo património cultural presente; 

c) promover ações de animação e dinamização destes espaços, em estreita articulação com os 

atores locais, envolvendo-os e co-responsabilizando-os (e.g. concursos de fotografia, festas 

temáticas, exposições, entre outras); e, 

d) reforçar a notoriedade destes espaços, por meio da divulgação, com destaque para os atores 

económicos (e.g. as agências de viagens, os grupos hoteleiros, entre outros). 

 

3. sobre o espaço público, visando a sua qualificação e atratividade: 

a) promover a regularização e beneficiação dos arruamentos, tendo em vista a melhoria das 

condições de segurança e acessibilidade; 

b) proceder, progressivamente, à substituição e renovação das redes de infraestruturas, 

aproveitando a oportunidade para eliminar os elementos visíveis e ainda para manter valas 

técnicas de manutenção das redes de infraestruturas; 

c) implementar uma politica de uniformização/harmonização de mobiliário urbano, de forma a 

reforçar a identidade e unicidade destes territórios; 

d) rever os sentidos de circulação automóvel, de forma a reduzir a circulação de trafego nestas 

áreas, devolvendo-as, sempre que possível, ao peões e a outros modos suaves de circulação; 
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e) criar uma sinalética1 acessível e que reforce a centralidade e identidade destas áreas; 

f) aumentar a rede de cobertura das infraestruturas de comunicação e informação, 

disponibilizando, sempre que possível, uma rede wi-fi aos visitantes/moradores destas áreas; 

g) garantir uma iluminação pública eficiente, no respeito pelos valores patrimoniais e como reforço 

da identidade local; 

h) proceder a um progressivo ordenamento dos elementos de publicidade exterior dos 

estabelecimentos comerciais, por forma a garantir uma qualificação do espaço publico e um 

reforço da identidade do lugar. 

 

4. sobre o património cultural, visando a sua salvaguarda e valorização: 

a) promover a notoriedade do património cultural, com recurso a campanhas de divulgação e 

visibilidade, a fim de atrair mais visitantes; 

b) articular funcionalmente os diferentes elementos de património cultural, a fim de ganhar escala 

e promover sinergias entre eles; 

c) desenvolver ações de promoção do conhecimento do património existente com recurso a 

diferentes meios, como sejam as escavações arqueológicas, a realização/apoio de estudos 

sobre a história local ou “espaços” interpretativos do património; 

d) promover a conservação e recuperação do património cultural existente; 

e) valorizar o património cultural existente, promovendo a sua vivificação pela atribuição de usos e 

funções compatíveis com as suas caraterísticas; e, 

f) implementar percursos temáticos que, com algum grau de autonomia, permitam ao visitante 

fazer um (ou mais) circuito(s) de reconhecimento destas áreas, preferencialmente em 

articulação com todo o restante aglomerado, por forma a ganhar escala. 

 

Este quadro de intervenção permitirá ao município incrementar intervenções de reabilitação urbana, 

garantindo assim para a gestão do território uma perspetiva de racionalização e otimização dos 

recursos (investimento público e privado), promovendo a vivificação dos espaços urbanos de génese 

histórica, valorizando e salvaguardando o património cultural e, deste modo, a memória e identidade 

coletiva e simultaneamente contrariando a expansão urbana colocando o enfoque na contenção e 

valorização dos espaços urbanos atuais. 

                                                
1 Referimo-nos aqui, claramente, à sinalética não viária, isto é, à sinalética urbana de serviços, pontos de interesse, entre outros. 
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Do ponto de vista do utilizador estas intervenções potenciam a melhoria das condições de vida e da 

qualidade do espaço (público e privado), promovendo assim a atratividade e competitividade do 

território. 
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V.3. EQUIPAMENTOS 
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V.3.1. EQUIPAMENTOS. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

A oferta de equipamentos de um concelho é determinante na definição da sua atratividade e 

competitividade, resultante da qualidade de vida que pode proporcionar à população residente, num 

contexto de crescente competitividade inter e intra concelhia e de dinâmica demográfica associada às 

questões de mobilidade e de estrutura etária da população. Por outro lado, atendendo à necessidade de 

racionalizar os investimentos e as opções estratégicas, importa equacionar a promoção de sinergias intra-

concelhias, indutoras de uma valorização dos recursos numa ótica de sustentabilidade e da valorização da 

concentração em detrimento da dispersão espacial dos equipamentos. 

 

Neste sentido, equacionar a oferta de equipamentos na ótica das suas necessidades e da programação 

reveste-se de uma importância estratégica no processo de revisão do PDM., assim assumido pela Lei de 

Bases1 ao determinar que “o plano diretor municipal (…) estabelece (…) as opções de localização e de 

gestão dos equipamentos de utilização coletiva” (n.º2 do artigo 43.º). 

 

Assim, a missão para a qual concorre este documento é a de informar as opções de ordenamento em 

termos de programação de equipamentos, numa abrangência temporal e espacial coincidente com a do 

PDM, de acordo com o previsto no RJIGT2. 

 

A estratégia metodológica adotada assenta na identificação e caraterização dos equipamentos existentes 

na perspetiva da sua distribuição espacial, as potencialidades e os estrangulamentos a par com as 

necessidades identificadas pelos seus responsáveis. Desta primeira abordagem resultará uma 

identificação de propostas que se pretende informem a programação de equipamentos a realizar na 

segunda parte deste capítulo. 

 

A partir desta base será então definido um compromisso de ação resultado da relação entre o que é 

desejável e necessário com o que é possível. Desta forma é possível aferir o que é a viabilidade, 

exequibilidade e sustentabilidade de cada proposta e simultaneamente, ao hierarquizar o compromisso, é 

definida a estratégia do concelho para a área dos equipamentos de utilização coletiva. 

 

Com esta informação será possível, numa fase final, concretizar propostas e definir regras de execução, 

designadamente prioridades, fontes de financiamento e calendarização, materializando a programação de 

equipamentos na perspetiva da gestão do plano3. 

 

 

 

                                                
1 Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo aprovada pela L 31/2014, de 30 de maio. 
2 Artigo 21.º do DL 80/2015, de 14 de maio. 
3 Em estreita articulação com o programa de execução e plano de financiamento do plano. Vd. cap. IX.4. 
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V.3.2. A REDE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTE 

 

 

Numa lógica de sistematização da análise optou-se por proceder à análise dos equipamentos de utilização 

coletiva, assumidos como edificações e áreas de solo afetas à satisfação das necessidades coletivas dos 

cidadãos, nos domínios da saúde, do ensino, da administração, da assistência social, da cultura, do 

desporto, da defesa, da segurança pública, da proteção civil e outros, por setores de atividade. Assim, 

serão analisados os equipamentos Administrativos, de Comércio, de Culto, Culturais, Desportivos, de 

Educação, de Recreio e Lazer, de Saúde, de Saúde Pública, de Segurança Pública, de Segurança Social e 

de Transportes e Comunicações.  

 

 

V.3.2.1. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

A organização formal das sociedades constitui cada vez mais, uma necessidade decorrente da 

complexidade social que se foi instalando. Nesta linha, considerando aqui uma orientação vocacionada 

para os equipamentos e serviços de maior proximidade ao cidadão, analisam-se os equipamentos e 

serviços de natureza formal que permitem a satisfação de necessidades de cariz administrativo1. De entre 

este conjunto de equipamentos/serviços foram identificados os seguintes: 

a) as Juntas de Freguesia2 que constituem o órgão da administração autárquica mais próximo do 

cidadão, com uma área de influência correspondente à freguesia; 

b) a Câmara Municipal2, como órgão que reúne competências ao nível da organização e 

funcionamento dos seus serviços e gestão corrente, planeamento e desenvolvimento, consultivo, 

atividades de interesse municipal, licenciamento e fiscalização e relações com outros órgãos 

autárquicos; 

c) os serviços desconcentrados do Ministério da Justiça, de onde é possível destacar os diretamente 

dependentes do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN, I.P.) e os tribunais judiciais; 

d) os Serviços de Finanças Locais que concretizam a missão de implementar e gerir uma relação 

inteligente entre o Estado e o Contribuinte, orientada para uma aproximação cada vez maior da 

Administração Fiscal ao cidadão; 

e) os Postos de Informação Turística com funções de informação/divulgação dos recursos turísticos 

(alojamento, pontos de interesse turístico, estabelecimentos de restauração, entre outros) aos 

visitantes/turistas que se deslocam ao concelho; 

f) os Serviços Locais de Segurança Social que constituem o elemento descentralizado do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social ao nível concelhio desenvolvendo, desta forma, 

as suas funções junto do cidadão. 

 

                                                
1 Referem-se necessidades como a proteção na justiça, o registo de pessoas e bens ou as autorizações necessárias à prática da cidadania, 
entre outras. 
2 L 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. 
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Estes equipamentos e serviços no concelho de Silves distribuem-se, de acordo com a fig. V.3.1 pelas 

diferentes freguesias do concelho, mas com particular incidência na sede de concelho. Este facto resulta 

da própria natureza dos equipamentos e serviços em causa, designadamente da sua área de influência. 

 

As implicações desta distribuição prendem-se essencialmente com as necessidades de deslocação e 

movimentos pendulares da população que utiliza e que trabalha nestes serviços (vd. Cap. V.5.) e com as 

questões de dinâmica associada a cada um, como por exemplo as implicações ao nível dos acessos, 

estacionamentos ou serviços afins. Esta concentração na sede de concelho tem ainda implicações ao nível 

da dinâmica económica com particular destaque para as atividades de serviços e de comércio e 

restauração (vd. Cap. IV.2.). 

 

As sedes das Juntas de Freguesia1 correspondem, genericamente, às necessidades existentes da 

população, manifestando necessidades pontuais de alguns melhoramentos. 

 

 

 

Com efeito, se questionada sobre os equipamentos administrativos, a população residente identificou (em 

3%) a falta de sede de junta de freguesia em Armação de Pêra, cuja solução passava, para 5% dos 

inquiridos, pela construção de uma nova sede de junta de freguesia, onde a componente acessibilidade 

tenha uma presença significativa. Esta questão foi, recentemente, resolvida pela construção da nova sede.  

 

Para as restantes sedes de junta de freguesia, as necessidades de intervenção identificadas prendem-se 

com aspetos de melhoramento, apetrechamento e pequenas intervenções de manutenção. 

 

                                                
1 De referir que as freguesias que foram agregadas no âmbito do processo de reorganização administrativa mantêm os seus serviços em 
funcionamento. 

Figura V.3.1 

Equipamentos e serviços administrativos 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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A Câmara Municipal de Silves localiza-se na cidade de Silves, sede de concelho e possui instalações  

dispersas um pouco por toda a cidade. Estas, apesar de se tratarem essencialmente de imóveis com 

interesse patrimonial adaptados a fins administrativos, são suficientes. Contudo se as caraterísticas 

patrimoniais do edificado constituem uma mais-valia para a cidade, representam também uma limitação 

para eventuais intervenções1. Ainda assim, a principal debilidade deste equipamento prende-se com as 

suas acessibilidades, tanto a nível da disponibilidade de estacionamento como de acesso a pessoas com 

mobilidade reduzida. 

 

Numa perspetiva de médio/longo prazo, e considerando as caraterísticas da estrutura edificada atual, por 

um lado e a necessidade de concentrar serviços, de modernizar e tornar mais acessível este equipamento, 

por outro, poderia ser equacionada a construção de um novo edifício da Câmara Municipal. 

 

A Repartição de Finanças de Silves localiza-se na cidade de Silves e funciona em instalações adaptadas 

para esse fim. Por este motivo, as necessidades a este nível encontram-se satisfeitas com a oferta atual. 

Uma maior disponibilidade de estacionamento nas imediações do serviço, atendendo a que este se situa 

numa área residencial, poderia ser uma intervenção de melhoramento da sua acessibilidade.  

 

Os serviços da dependência do Ministério da Justiça encontram-se localizados na cidade de Silves em 

instalações recentemente edificadas e instaladas numa área de equipamentos com proximidade de bolsas 

de estacionamento, daí que as condições de funcionamento, acessibilidades e funcionalidades se 

encontrem garantidas. 

 

O Serviço Local de Segurança Social localiza-se na cidade de Silves em instalações recentemente 

intervencionadas. As necessidades de funcionamento deste equipamento encontram-se asseguradas. A 

sua área de intervenção corresponde ao concelho de Silves, no entanto, com alguma periodicidade, alguns 

técnicos deslocam-se às freguesias (Juntas de Freguesia) onde desenvolvem algum trabalho de ação 

social mais próximo do cidadão. 

 

Como equipamentos administrativos de informação é possível identificar no concelho 3 Postos de 

Turismo, da responsabilidade do Município de Silves (1) e da Região de Turismo do Algarve (RTA) (2). A 

sua localização coincide com as duas freguesias com maior expressão do fenómeno turismo2, a saber, a 

cidade de Silves e a vila de Armação de Pêra. Do ponto de vista das instalações, a RTA reestruturou 

recentemente o posto de turismo de Silves e prevê vir a melhorar o de Armação de Pêra, pelo que se 

perspetiva para breve a melhoria das condições de desempenho destes serviços. Quanto ao posto da 

responsabilidade do município, localizado em Silves, possui uma limitação que simultaneamente é uma 

mais-valia, localiza-se num imóvel próximo das muralhas da cidade de Silves. Por este motivo e atendendo 

a que o turismo na cidade de Silves é eminentemente cultural e patrimonial, a exiguidade do espaço é 

facilmente contornável com o interesse patrimonial do mesmo. 

                                                
1 A título de exemplo refira-se as obras necessárias para tornar o edifício dos Paços de Concelho acessível a cidadãos com mobilidade 
reduzida. 
2 Vd. a este respeito o Cap. IV.2.. 
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O quadro V.3.1 sistematiza as principais caraterísticas destes equipamentos permitindo assim informar a 

estratégia a definir na programação de equipamentos administrativos. 

 

Em síntese, para os equipamentos administrativos, tal como se pode observar no quadro V.3.2 importa 

garantir uma modernização dos serviços, a par com a dotação de condições mínimas de funcionalidade em 

todos os serviços (principalmente nos de iniciativa municipal). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro V.3.1 

Análise SWOT aos equipamentos e serviços administrativos 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

1. Existência no concelho de todos os 

equipamentos/serviços administrativos; 

2. Idade das instalações e intervenções de reabilitação 

de alguns dos equipamentos/serviços administrativos 

do concelho (ex.: finanças, tribunal e algumas sedes de 

junta de freguesia). 

1. Excessiva concentração de serviços e equipamentos 

administrativos na sede de concelho (assimetria); 

2. Desadequação das instalações de algumas sedes da 

junta de freguesia; 

3. Existência de restrições físicas no acesso a alguns 

equipamentos e serviços administrativos; 

4. Reduzido nível de modernização dos serviços e 

equipamentos administrativos do concelho. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Existência de oportunidades (institucionais, legais, 

financeiras) de modernização dos equipamentos e 

serviços administrativos; 

2. Descentralização de serviços nas freguesias do 

concelho. 

1. Competitividade de concelhos vizinhos em termos de 

modernização e de acessibilidade dos serviços e 

equipamentos administrativos; 

2. Perda das oportunidades de modernização 

atualmente existentes. 
 

Quadro V.3.2 

Necessidades de intervenção nos equipamentos e serviços administrativos 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO 

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Junta de 

Freguesia 
Melhoramentos nas sedes de junta de freguesia Municipal Apoio 1.ª 

Câmara 

Municipal 

Intervenções de conservação/manutenção 

Municipal Execução 

2.ª 

Melhoria ao nível das acessibilidades 1.ª 

Construção de novas instalações 3.ª 

Turismo 

Melhoria das condições de funcionamento do 

posto de turismo de Armação de Pêra (integrado 

na intervenção ao Casino da Praia) 

Municipal Execução 1.ª 
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V.3.2.2. EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DE COMÉRCIO 

 

Até cerca do século XII só eram colocados no mercado, para troca por dinheiro, os bens que não eram 

consumidos por quem os produzia. Era o princípio da auto-suficiência que inspirava o sistema económico.  

 

Desenvolveu-se, entretanto, a troca comercial entre o campo e a cidade, começando a produção a ser 

condicionada pela possibilidade de colocação do produto no mercado. Ao princípio da auto-suficiência 

sucedeu, pois, o de mercado. O comércio interno desenvolveu-se, durante séculos, de forma 

predominantemente não sedentária. Os produtores distribuidores e consumidores encontravam-se, de 

tempos a tempos ou diariamente, com o desígnio de transação de bens, em certos locais fixados pelo 

poder público. A periódica atividade de transação de bens era designada por "feira" e a que era diária de 

"mercado, açougue ou fanga" (PGR, 1990). 

 

 

Fenómenos como a revolução industrial, a concentração urbana, assim como as alterações ao nível do 

mercado de abastecimento, introduziram alterações na centralidade, não apenas urbana, mas também 

social, designadamente de sociabilidade, que os mercados municipais apresentam atualmente. 

 

A preocupação da saúde do consumidor e do controlo da regularidade do circuito comercial implicou o 

empenhamento dos municípios na afetação de meios próprios à realização daquela espécie de comércio. 

Instituiu-se assim, como uma competência da Câmara Municipal delegada1 nas juntas de freguesia a 

gestão e manutenção de espaços afetos ao comércio – mercados municipais. À semelhança destes, 

também os locais de feiras (feiras com uma periodicidade predeterminada - mensal ou anual) constituem 

espaços de troca comercial com determinadas caraterísticas, cujas particularidades pressupõem a 

definição de regras. 

 

As freguesias do concelho de Silves, tal como se pode observar no quadro V.3.3, possuem, praticamente 

todas, um mercado municipal, com exceção da freguesia de São Marcos da Serra. 

 

 
 

Já no que diz respeito aos espaços destinados a feiras, constata-se que quatro freguesias do concelho 

possuem este equipamento (vd. fig. V.3.2). São elas as freguesias de Silves e de São Bartolomeu de 

                                                
1 Alínea d) do número 1 do artigo 132.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

Quadro V.3.3 

Equipamentos e espaços comerciais 

Freguesia Mercado Municipal Espaço de Feiras 

Alcantarilha e Pêra x  

Algoz e Tunes x  

Armação de Pêra x  

São Marcos da Serra  x 

São B. de Messines x x 

Silves x x 
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Messines que correspondem às freguesias mais populosas do concelho (vd. Cap. IV.1.) e ainda ao 

aglomerado de Algoz na freguesia de Algoz e Tunes e à freguesia de S. Marcos da Serra. Falamos assim 

de uma taxa de cobertura de 67%. Estes espaços carecem, na sua generalidade, de intervenções de 

qualificação com vista a melhorar a sua funcionalidade, infraestruturação e acessibilidade, garantindo um 

usufruto coletivo do espaço. Importa ainda alargar a cobertura desta tipologia a outros aglomerados (eg. 

Alcantarilha). 

 

Os mercados municipais do concelho de Silves coincidem, na sua maioria, com edifícios de algum 

interesse patrimonial com alguns anos de existência, assinalando-se apenas um caso em que o 

equipamento é de construção mais recente – o do aglomerado de Alcantarilha1. Constituem ainda um 

espaço privilegiado de sociabilidades, de dinâmica das pequenas economias de subsistência e 

simultaneamente de interesse turístico e de potencial divulgação de produtos regionais. 

 

As novas exigências legais, designadamente na área da higiene e segurança, vieram introduzir alguma 

desatualização a estes equipamentos. De entre os problemas identificados destacam-se as seguintes 

necessidades: 

a) ampliação – aumento da capacidade de carga do equipamento; 

b) modernização – inclusão de tecnologias e processos mais modernos/atualizados; 

c) melhoria das condições higiénico-sanitárias - substituição das bancadas, melhoramentos ao 

nível das instalações sanitárias, intervenções ao nível do sistema de frio. 

 

É possível identificar os seguintes grupos de necessidades de intervenção (vd. quadro V.3.4): 

1. a necessidade de ampliação mostra-se evidente apenas num caso (Armação de Pêra). Esta 

justifica-se não apenas no período de época alta (onde a procura é significativamente superior) 

mas também durante todo o ano; 

2. as necessidades de modernização estão patentes em todos os equipamentos com exceção do do 

aglomerado de Alcantarilha dado que foi construído muito recentemente; 

3. as necessidades de melhoria das condições higiénico-sanitárias estão patentes em todos os 

equipamentos com exceção do dos aglomerados de Alcantarilha e de Algoz, atendendo às 

intervenções que as juntas de freguesia respetivas têm vindo a desenvolver. 

 

Todas estas intervenções traduzem-se então na necessidade de reabilitar e requalificar os mercados 

municipais. 

 

Já os espaços destinados a receber as feiras mensais apresentam sérias debilidades ao nível da sua 

infraestruturação (acessos, estacionamentos, circulação, segurança, entre outros), daí que as 

necessidades de intervenção se situem a este nível. 

 

Em síntese, as necessidades identificadas para com os equipamentos de comércio, sistematizadas no 

quadro V.3.5, deverão passar por: 

                                                
1 Referira-se que a intervenção no mercado de Alcantarilha é identificada pela população inquirida como um dos bons exemplos do concelho. 
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a) dinamizar estes espaços com atividades e produtos mais diversificados, designadamente de 

apoio/promoção a produtos regionais; 

b) garantir as condições de funcionamento em todos os equipamentos (logo atender às necessidades 

inventariadas) 

 

 

 

V.3.2.3. EQUIPAMENTOS DE CULTO 

 

De acordo com o artigo 28.º da lei da liberdade religiosa1, “as igrejas e demais comunidades religiosas 

inscritas têm o direito de serem ouvidas quanto às decisões relativas à afetação de espaço a fins religiosos 

em instrumentos de planeamento territorial daquelas áreas em que tenham presença social organizada”. 

Refere ainda o referido diploma que os planos territoriais municipais de âmbito municipal e demais 

instrumentos de gestão territorial devem prever a afetação de espaços a fins religiosos. 

 

                                                
1 L 16/2001, de 22 de junho, na sua redação atual. 

Quadro V.3.5 

Necessidades de intervenção nos equipamentos de comércio 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO  

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Mercado  

Municipal 

Reabilitar e requalificar os mercados municipais (Silves, S. 

Bartolomeu e Armação de Pêra) 
Municipal Execução 1.ª 

Espaço  

de Feiras 

Requalificação paisagística / infraestruturação dos espaços de feiras 

(S. Marcos, Silves, Algoz e Alcantarilha) 
Municipal Execução 1.ª 

 

Quadro V.3.4 

Análise SWOT aos equipamentos de comércio 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Existência de mercado municipal em praticamente 

todas as sedes de freguesia (exceção de S. M. Serra); 

2. Mercados municipais entendidos como espaços de 

sociabilidade local; 

3. Existência de quatro espaços de feira; 

4. Mercados municipais como promotores do comércio 

tradicional e dos produtos tradicionais. 

1. Inexistência de mercado municipal em S. M. Serra; 

2. Mercado municipal de A. de Pêra lotado todo o ano; 

3. Reduzida modernização dos mercados municipais 

existentes; 

4. Condições higiénico-sanitárias deficientes na maioria 

das instalações; 

5. Espaços de feira desqualificados e não 

infraestruturados; 

6. Reduzida competitividade dos mercados municipais 

na economia local. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Existência de oportunidades (institucionais, legais, 

financeiras) de reabilitação dos mercados municipais; 

2. Existência de exigências legais de melhoria das 

condições higiénico-sanitárias dos mercados municipais; 

3. Assunção de uma oferta de produtos certificados de 

cariz tradicional. 

1. Perda de atratividade dos mercados municipais para 

as grandes superfícies; 

2. Perda de competitividade dos mercados municipais 

em relação aos dos concelhos vizinhos. 
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Assim, as igrejas e comunidades religiosas, entendidas como comunidades sociais organizadas e 

duradouras em que os crentes podem realizar todos os fins religiosos1 que lhes são propostos pela 

respetiva confissão (artigo 20.º), integram um conjunto de equipamentos/serviços. De entre estes 

equipamentos/serviços destacam-se os espaços para o exercício de culto e dos ritos (igrejas, salas de 

reunião, entre outros), para a formação dos ministros do culto (seminários ou escolas) e de ensino da 

religião (centros paroquiais e salas de formação). 

 

Uma parte significativa destes equipamentos (designadamente os utilizados para o exercício do culto e dos 

ritos) corresponde a imóveis com um considerável valor patrimonial, o que reforça ainda mais a 

necessidade de atender, entre outros fatores, ao seu estado de conservação, dinamização, utilização2 e 

promoção. 

 

No concelho de Silves existem, de entre os equipamentos e serviços de culto, espaços para o exercício de 

culto e dos ritos (igrejas e salas de reunião) e de ensino da religião (centro paroquial). Se analisados os 

equipamentos, segundo a confissão religiosa, constata-se que as igrejas são os principais equipamentos 

de culto da confissão religiosa católica, apostólica romana. Já para as restantes confissões3 as suas 

atividades realizam-se essencialmente em salas de reunião. 

 

Do ponto de vista da organização territorial, as paróquias do concelho de Silves (7)4 integram a vigararia de 

Loulé e desenvolvem as suas ações essencialmente em igrejas. Estas distribuem-se pelo concelho de 

acordo com o gráfico V.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 24 igrejas identificadas5, 37,5% localizam-se na freguesia de Alcantarilha e Pêra, cerca de 21% na 

freguesia de S. Bartolomeu de Messines e 17% na freguesia de Silves, estes dois últimos relacionados 

com o número de habitantes e a dimensão geográfica das freguesias, e no primeiro as razões são 

                                                
1 Fins religiosos são os de exercício de culto e dos ritos, de assistência religiosa, de formação dos ministros do culto, de missionação e difusão 
da confissão professada e de ensino da religião (alínea a) do n.º1 do artigo 21.º da L 16/2001, na sua redação atual). 
2 Refira-se a este respeito que muitos destes equipamentos acumulam funções para além das de culto, designadamente como equipamentos 
de saúde pública (capelas mortuárias) ou como espaços de natureza cultural (espaços de concertos ou exposições). 
3 Do levantamento efetuado, não foi possível identificar todas as salas de reunião das confissões religiosas, essencialmente devido à sua 
reduzida visibilidade pelo que, apesar de cientes da sua presença social e organizada e da sua importância em algumas comunidades, não se 
procede à sua análise neste contexto. 
4 São designadamente as paróquias de Armação de Pêra, Alcantarilha, Algoz e Tunes, Pêra, S. Bartolomeu de Messines, S. Marcos da Serra 
e Silves. 
5 Na sua maioria com uma coincidência geográfica com o aglomerado urbano. 

Gráfico V.3.1 

Equipamentos de culto (igrejas, 2008) 

 



                                                                                    Plano Diretor Municipal de Silves 

 67 

claramente de natureza histórica e antropológica, o que por si só representa um potencial patrimonial e 

turístico de referência (vd. quadro V.3.6). 

 

O estado de conservação destes imóveis (vd. quadro V.3.7) apresenta-se na generalidade razoável, sendo 

de destacar as Ermidas de N.ª Sr.ª do Pilar (aglomerado do Algoz), Ermida de S. Pedro (Silves) e Ermida 

de S. Sebastião (aglomerado de Alcantarilha) com um mau estado de conservação, exigindo por esse 

motivo intervenções de conservação urgentes. 

 

A capacidade e funcionalidade das igrejas coloca-se essencialmente nas igrejas sede de paróquia, onde a 

prática religiosa tem um caráter mais regular e envolve um maior número de fiéis. Assim, da análise 

efetuada constata-se que, com exceção da igreja paroquial de Armação de Pêra, as restantes 

correspondem genericamente às necessidades e à prática religiosa da população residente, atendendo a 

que, da análise dos inquéritos à população, cerca de 10% identifica as atividades de caráter religioso, 

como a sua principal ocupação de recreio e lazer. O caso de Armação de Pêra1 é particularmente sensível 

na época balnear, apesar de se registarem elevados índices de lotação durante todo o ano. 

 

Os centros paroquiais, locais onde as paróquias desenvolvem as suas atividades de formação, 

correspondem na maioria das vezes a edificações anexas à igreja. Excetua-se a paróquia de Silves e de 

Pêra que possuem um centro paroquial independente da igreja paroquial. 

 

Desta realidade e considerando os equipamentos e práticas de culto como elementos patrimoniais, a 

estratégia a adotar deverá passar pela conservação, promoção e divulgação (vd. Cap. VI.), o que se 

poderá traduzir nas propostas de intervenção identificadas no quadro V.3.7. 

                                                
1 De referir ainda que decorrente de um incêndio de agosto de 2014, a igreja de Armação de Pêra foi objeto de uma intervenção de 
requalificação. 

Quadro V.3.6 

Análise SWOT aos equipamentos de culto 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Existência de equipamentos de culto diversificados 

(diversidade religiosa); 

2. Riqueza e diversidade cultural e de culto; 

3. Relações inter religiosas harmoniosas. 

1. Igreja Paroquial de Armação de Pêra lotada todo o 

ano; 

2. Existência de imóveis de culto em mau estado de 

conservação (inclusive degradado). 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Reforçar o ecumenismo e a tolerância da população 

residente. 

1. Redução da prática religiosa da população. 
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V.3.2.4. EQUIPAMENTOS DE CULTURA 

 

A abrangência do conceito de cultura constitui numa primeira fase, o principal obstáculo para a 

operacionalização dos equipamentos de cultura. Para Certeau o conceito de cultura integra não apenas 

dimensões como “… as significações às quais estão subjacentes sistemas ideológicos e políticos 

diferenciados”, mas também os traços do homem cultivado, o património de obras, a imagem, perceção ou 

compreensão do mundo próprias a um meio ou a um tempo, o adquirido, diferenciado do inato e o sistema 

de comunicação. O conjunto destas dimensões constitui o sentido antropológico do conceito de cultura. 

Paralelamente, o conceito patrimonial de cultura integra ainda a produção de objetos (ABRANTES, 2001). 

As componentes inerentes ao conceito de cultura são assim as representações sociais, os padrões de 

cultura e as práticas (entendidas como comportamentos observáveis dos indivíduos). 

 

Uma abordagem holística do sistema «cultura» pressupõe assim atender a variáveis como os espaços 

edificados, com o objetivo de satisfazer fins culturais (adiante designados por equipamentos/espaços 

culturais), os atores locais que individual ou coletivamente promovem a cultura (atores locais) e os espaços 

de menor convencionalidade onde ocorrem espontaneamente relações de sociabilidade (espaços de 

sociabilidade). Neste contexto estabelece-se uma abordagem mais direcionada para os 

equipamentos/espaços de cultura. De acordo com a tipologia veiculada pela Direção Regional de Cultura 

do Algarve (DRC Algarve), dos equipamentos/espaços culturais fazem parte: 

 

Arquivos1 – estes equipamentos visam a preservação do património arquivístico, constituindo hoje um 

indispensável instrumento de investigação e pesquisa histórica; 

 

                                                
1 Instituição ou serviço responsável pela aquisição, conservação, organização e comunicação dos documentos de arquivo. Conjunto orgânico 
de documentos, independentemente da sua data, forma e suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou 
coletiva, ou por um organismo público ou privado, no exercício da sua atividade e conservação a título de prova ou informação. (INE, 2008) 

Quadro V.3.7 

Necessidades de Intervenção nos Equipamentos de Culto 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO DO 

MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Igrejas 

Conservação do edificado - Igreja N.ª 

Sr.ª do Pilar (Algoz) 

Adm. Central e 

Município 

Apoio 

1.ª 

Recuperação do edificado – Ermida de 

S. Pedro (Silves) 
1.ª 

Conservação do edificado - Igreja de 

S. Sebastião (Alcantarilha) 
1.ª 

Construção de uma nova igreja em 

Armação de Pêra 

Definição de Área de 

Reserva 
2.ª 

Centro 

Paroquial 

Construção do Centro Paroquial de 

Armação de Pêra 

Definição de Área de 

Reserva 
2.ª 
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Bibliotecas – reúnem um conjunto organizado de informação em todo o tipo de suporte, bem como de 

estruturas e serviços que permitam o tratamento, conservação e divulgação dos mesmos, visando a 

satisfação das necessidades dos utilizadores no que respeita a informação, investigação, educação e 

recreio (INE, 2008). 

 

Galerias de Exposição1 – constituem espaços de realização de exposições temáticas, permitindo assim a 

divulgação de diferentes tipos de arte; 

 

Museus2 - têm um contributo importante para o conhecimento da herança cultural de um povo e 

desenvolvem-se por temáticas diferenciadas; 

 

Salas de Espectáculo - espaços adaptados à realização de manifestações artísticas que envolvam um 

leque muito variado de intérpretes. 

 

A flexibilidade e necessidade de adaptação dos equipamentos às caraterísticas dos eventos culturais e/ou 

de outra natureza permite ainda identificar um outro conjunto de espaços cuja multifuncionalidade dificulta 

a sua tipificação mas cuja importância cultural não pode deixar de ser equacionada. Estão neste caso os 

equipamentos vocacionados para a divulgação e interpretação cultural e os espaços adaptáveis para 

espectáculos e ou exposições. Estes equipamentos serão designados de equipamentos multiusos. 

 

Optou-se metodologicamente por acrescentar uma outra tipologia de equipamento e que corresponde a 

«Centro interpretativo» na medida em que reúne caraterísticas que o diferencia de um museu. Na prática 

trata-se de um espaço vocacionado para uma temática específica onde se divulga o património com 

recurso a metodologias muito específicas. 

 

Estas tipologias implicam ainda a definição clara de qual a principal função (uso dominante) de cada um 

dos equipamentos/espaços culturais, dado que é frequente a acumulação e sobreposição funcional. 

Partindo deste pressuposto, no concelho de Silves é possível identificar 22 equipamentos, distribuídos 

pelas diferentes tipologias, de acordo com o gráfico V.3.2. 

 

Da sua análise, é possível aferir que os equipamentos culturais com maior expressão numérica são os 

«museus» seguidos das «salas de espetáculo» e «espaços multiusos». 

 

Relativamente aos museus, importa desde já relativizar os valores uma vez que dois destes equipamentos 

não correspondem ao conceito formal de museu uma vez que um deles constitui um núcleo museológico e 

o outro um espaço comercial expositivo. De referir ainda que um destes equipamentos acumula funções de 

                                                
1 O INE diferencia este equipamento em Galeria de Arte e Espaço de Exposição, em função do seu caráter eminentemente lucrativo/privado ou 
não. Para este efeito, agrega-se este equipamento, uma vez que posteriormente se fará a análise à gestão do equipamento. 
2 Instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que promove pesquisas 
relativas aos testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, adquire-os, conserva-os, comunica-os e expõe-nos para estudo, 
educação e lazer. 
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biblioteca a par com as de museu. As suas temáticas passam pela etnografia (3), pela atividade económica 

da cortiça e do azeite, pela arqueologia e pela homenagem a uma personalidade do concelho. 

 

 

 

Os espaços multiusos existentes no concelho constituem uma oferta cultural com impacto significativo, 

atendendo à sua flexibilidade e adaptabilidade. Integram um pavilhão de exposições e um conjunto de 4 

imóveis de natureza patrimonial cujas intervenções de requalificação viabilizaram a sua adaptação a 

espaços (também) de natureza cultural. Estes espaços constituem o Castelo de Silves, a Igreja da 

Misericórdia, a Fábrica do Inglês1 e a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica. 

 

Relativamente às salas de espectáculo, estas integram as salas de cinema existentes no concelho2, 

assim como dois teatros.  

 

As galerias de exposição, não obstante apresentarem uma expressão estatística pouco significativa, 

constituem, em algumas freguesias, a única oferta cultural. Neste domínio destaca-se o casino de Armação 

de Pêra cuja funcionalidade está muito aquém das suas reais capacidades uma vez que necessita de 

intervenções de requalificação. As restantes tipologias têm uma expressão pouco significativa. 

 

Atendendo agora à sua distribuição pelo concelho, destaca-se antes de mais a sua significativa 

concentração na sede de concelho, (vd. fig. V.3.2), onde se localizam perto dos 60% do total de 

equipamentos. 

 

Com uma expressão muito mais reduzida é ainda possível encontrar alguns equipamentos culturais na 

freguesia de S. Bartolomeu de Messines e de Armação de Pêra e ainda com menor expressão nas 

freguesias de Alcantarilha e Pêra, de Algoz e Tunes e de S. Marcos da Serra. De referir ainda, numa 

análise ao aglomerado que em Tunes não existe qualquer oferta de equipamentos culturais. 

 

                                                
1 Que se encontra encerrado ao público.  
2 Das quais apenas uma mantém uma programação contínua, encontrando-se as restantes encerradas. 

Gráfico V.3.2 

Tipologia dos Equipamentos Culturais 

 

Fonte: CMS/DCT/DPHAM/DPTIG (2011) 
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Uma outra variável que importa atender neste contexto, é o regime de propriedade dos equipamentos 

existentes. Esta variável permite aferir qual é a intervenção pública neste domínio, assim como o grau de 

acesso e de democratização da cultura (oferta) no concelho de Silves. É possível constatar que, apesar de 

a maior parte ser de propriedade e gestão pública (62%), existe uma percentagem ainda significativa de 

equipamentos geridos por privados1 (38%), o que pode demonstrar que a atividade cultural é e pode ser 

ainda mais rentável. 

 

No que concerne ao dinamismo dos equipamentos assim como à capacidade mobilizadora que possuem, 

parece ser um fato que a atividade cultural do concelho não corresponde às expetativas da população 

residente (vd. Cap. VI.4.). Acresce ainda o fato de alguns dos equipamentos culturais existentes estarem 

encerrados2 por motivos diversos o que na prática se traduz no sub aproveitamento do investimento 

(público e privado) e que, numa ótica de sustentabilidade, importa dinamizar e otimizar. 

 

Quando comparado com os 16 concelhos da região, Silves posiciona-se em 7.º lugar quanto à despesa 

dos municípios com cultura e em 6.º quanto ao número de galerias de arte e outros espaços. Deste modo, 

o concelho de Silves situa-se, entre os concelhos que mais investimentos fizeram na área da cultura3. Em 

jeito de síntese, o quadro V.3.8 sistematiza as principais conclusões dos equipamentos culturais do 

concelho de Silves. 

 

 

 

 

                                                
1 Contudo importa aqui relativizar este facto uma vez que, a gestão privada dos equipamentos culturais aqui identificados é complementar, em 
alguns casos as atividades económicas, como por exemplo o alojamento turístico ou a restauração e é vocacionada, noutros casos para o 
lucro (ex.: cinemas). 
2 Corresponde a aproximadamente 27% do total de equipamentos existentes. 
3 Vd. a este respeito relatório “Posicionamento relativo do concelho de Silves na região – Indicadores Estatísticos”, 2007. 

Figura V.3.2 

Equipamentos culturais 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Neste contexto os objetivos estratégicos para os equipamentos culturais poderão passar por: 

 

a) fechar a malha de equipamentos acessíveis a todos; 

Neste domínio seria importante, numa ótica de proximidade, equipar as diferentes sedes de freguesia e 

principais aglomerados, com base num paradigma de potenciar sinergias e aproveitar contextos 

geográficos, económicos e sociais, com os equipamentos culturais de base. 

 

b) apostar na diversificação e especialização 

No domínio cultural, a atratividade, isto é, a condição diferenciadora de um produto em relação a outro, 

aquilo que determina a sua escolha, está relacionada com um conjunto de fatores de onde se destaca a 

proximidade relativa, a diversidade e a especialidade. Neste sentido e uma vez que se detectou, por um 

lado um potencial patrimonial a promover via iniciativas culturais e, por outro, um padrão de equipamentos 

relativamente formatado e homogéneo, considera-se que a aposta em fatores de diferenciação poderiam 

reforçar a atratividade da oferta cultural municipal não apenas aos residentes, mas também para a 

população sazonal. Alguns exemplos do que foi aferido das entrevistas de campo e reuniões com atores 

consistem no museu do mar, o casino da praia ou a casa da música1. 

 

c) reforçar o dinamismo dos equipamentos existentes 

O investimento cultural no concelho tem alguma expressão, não obstante o dinamismo poder ainda ser 

reforçado. Com efeito os equipamentos que atualmente estão encerrados (por razões de natureza muito 

                                                
1 Este equipamento acabou por se concretizar no decurso da elaboração da proposta de revisão do PDM de Silves. 

Quadro V.3.8 

Análise SWOT aos equipamentos culturais 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Investimentos recentes na oferta de equipamentos 

culturais existentes (nova biblioteca, arquivo, Teatro 

Gregório Mascarenhas, Casa da Cultura Islâmica e 

Mediterrânica); 

2. Particulares envolvidos na criação de oferta de 

equipamentos culturais (ex.: Capela das Artes, Quinta dos 

Avós); 

3. Riqueza temática/patrimonial com potencial cultural 

(ex.: Castelo, museus, entre outros). 

1. Reduzida diversidade dos equipamentos 

existentes; 

2. Predominância de uma tipologia de 

equipamentos – museus etnográficos; 

3. Reduzido dinamismo dos equipamentos 

existentes; 

4. Excessiva concentração espacial dos 

equipamentos existentes (na sede de concelho); 

5. Inexistência de qualquer equipamento cultural 

no aglomerado de Tunes. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Existência de oportunidades (institucionais, legais, 

financeiras) de modernização/criação de equipamentos 

culturais; 

2. Existência de particulares com intenções de 

investimento na oferta cultural do concelho; 

3. Turismo cultural como uma oportunidade de 

diversificação da oferta turística contrapondo a 

dependência do turismo sol e praia (e consequente 

sazonalidade e gastos per capita). 

1. Oferta cultural dos concelhos vizinhos; 

2. Perda das oportunidades existentes. 
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diversa) constituem de per si um impedimento à prática cultural da população e um subaproveitamento do 

investimento efetuado. 

 

d) potenciar a iniciativa cultural da população 

Esta questão é particularmente pertinente na medida em que, promovendo o associativismo e a iniciativa 

da sociedade civil ao nível da disponibilização de equipamentos de base, se contribui de forma decisiva 

para a produção e prática cultural. O exemplo mais comum prende-se com a formação e experiência 

artística (nos diversos domínios).  

 

O quadro V.3.9 traduz propostas de intervenção a equacionar em ordenamento, em resultado do 

diagnóstico1 efetuado. 

 

 

V.3.2.5. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

 

Os benefícios associados a uma prática desportiva regular são comummente conhecidos e ultrapassam o 

domínio físico, na medida em que promovem a integração social entre pares através das sociabilidades 

geradas no seu seio e melhoram a auto-confiança e auto-estima do praticante. 

 

                                                
1 As propostas traduzem muito do que foi o trabalho de campo com os atores locais, de entre os quais se destacam os presidentes  de junta. 
Vd. ainda a este respeito as considerações sobre o património cultural, o associativismo e a iniciativa cultural no Cap. VI.. 

Quadro V.3.9 

Necessidades de intervenção nos equipamentos culturais 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO  

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Museu 

Museu do Mar (Armação de Pêra) 

Municipal Execução 

2.ª 

Museu do Lince 1.ª 

Museu Etnográfico de Alcantarilha 2.ª 

Museu da Arrochela (núcleo museológico da 

Almedina) 
2.ª 

Núcleo Museológico do Arrabalde Municipal Execução 3.ª 

Salas de 

Espectáculo / 

Multifuncional 

Casa das Artes (Casino da Praia) Municipal Execução 1.ª 

FISSUL (requalificação) Municipal Execução 1.ª 

Centro 

Interpretativo 

Centro de interpretação arqueológica da Vila Fria Privados Apoio 1.ª 

Centro de interpretação e qualificação paisagística 

das necrópoles e menires de Vale Fuzeiros 
Municipal Execução 1.ª 

Centro de interpretação ambiental da Praia Grande Privados Apoio 1.ª 

Casa mãe dos vinhos Municipal Execução 1.ª 
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Por este conjunto de razões, as instalações desportivas, entendidas como a materialização das condições 

necessárias à prática desportiva definem a atratividade e competitividade de um território na proporção da 

sua qualidade, diversificação e adequação. 

 

Para a programação de instalações desportivas são utilizados indicadores de referência que 

estabelecem a relação entre a superfície de instalação desportiva a prever e a população residente. Deste 

exercício resulta a avaliação das necessidades de reserva de solo para a implantação futura de instalações 

desportivas. 

 

Contudo, importa atender a outras variáveis de forma a flexibilizar os resultados obtidos através da 

utilização destes indicadores. A título de exemplo importa atender a variáveis como a estrutura 

socioeconómica e os modos de vida (em particular os hábitos desportivos), a estrutura demográfica ou a 

dinâmica e vocação das associações desportivas de cariz local. 

 

No âmbito do sistema desportivo, as instalações desportivas de uso público, entendidas como “o espaço 

edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção fixa e permanente, organizados para a prática 

de atividades desportivas, que incluem as áreas de prática e as áreas anexas para os serviços de apoio e 

instalações complementares” (artigo 2.º do Regime Jurídico das instalações desportivas de uso público – 

RJIDUP1) podem ser agrupadas em: 

a) instalações desportivas de base, que se subdividem em recreativas2 e formativas3; 

b) instalações desportivas especializadas4 ou monodisciplinares; 

c) instalações especiais para o espectáculo desportivo5. 

 

Os equipamentos/instalações desportivos(as) no concelho de Silves6 são cerca de 5 dezenas distribuídos 

espacialmente pelas diferentes tipologias. De entre estas destacam-se de forma significativa as instalações 

desportivas de base formativa (vd. gráfico V.3.3). Este peso relativo revela o caráter mais generalista dos 

equipamentos desportivos concelhios, isto é, pouco especializados e de resposta a práticas desportivas de 

base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 DL 141/2009, de 16 de junho, na sua redação atual. 
2 Artigo 6.º do RJIDUP. 
3 Artigo 7.º do RJIDUP. 
4 Artigo 8.º do RJIDUP. 
5 Artigo 9.º do RJIDUP. 
6 Levantamento de campo no âmbito da elaboração da Carta Desportiva, inquéritos aos Presidentes de Junta no âmbito da revisão do PDM e 
informação estatística disponibilizada pela Divisão de Desporto e Juventude (DDJ). 

Gráfico V.3.3 

Instalações desportivas 

 

Fonte: CMS/DDJ/DPTIG (2011) 



                                                                                    Plano Diretor Municipal de Silves 

 75 

 

Efetivamente, dos equipamentos identificados no concelho de Silves, 38 são instalações desportivas de 

base formativa, o que denota um concelho cujos equipamentos se destinam à educação, treino e 

aperfeiçoamento de diferentes modalidades. De referir ainda que estas instalações se assumem como de 

enquadramento a “actividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas especializadas” (n.º1, 

artigo 8.º do RJIDUP), ou seja, viabilizam a introdução de disciplinas especializadas, mas não o seu 

desenvolvimento. 

 

Esta realidade perspetivada do ponto de vista das categorias de equipamentos desportivos permite 

constatar que a maior expressão é a das «Salas de Desporto», logo seguida dos «Pavilhões» e dos 

«Grandes Campos de Jogo» e «Polidesportivos» (vd. quadro V.3.10), o que vem nitidamente reforçar o 

caráter generalista das instalações desportivas concelhias. 

 

Há contudo algumas referências mais especializadas mas com uma expressão estatística ainda pouco 

representativa. Referem-se a este respeito, o centro náutico, pista de TT, campo de golfe ou centro 

equestre. Em concreto, os campos de golfe ganham um particular destaque pelas caraterísticas que 

apresentam e pelas implicações na qualificação e diversificação da oferta desportiva e turística do 

concelho (vd. Cap. IV.2.). Atualmente existem três campos de golfe e uma academia de treino em 

funcionamento1 e quatro campos e uma academia previstos em instrumentos de gestão do território (IGT) e 

cuja execução se perspetiva no Cap. VII.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacialmente (vd. fig. V.3.3) estes equipamentos traduzem a já referida concentração de equipamentos 

na sede de concelho. Assim, também os equipamentos desportivos se localizam preferencialmente na 

                                                
1 Dois campos e uma academia inseridos no Amendoeira Golf Resort e um campo no Silves Golfe do Pestana Golf Resort. Os campos têm 18 
buracos cada. 

Quadro V.3.10 

Categorias de equipamentos desportivos 

CATEGORIA N.º % 

Campo de Golfe 3 6,0 

Campo de Jogos 4 8,0 

Campo de Tiro 2 4,0 

Centro Equestre 3 6,0 

Centro Náutico 1 2,0 

Circuito de Manutenção 1 2,0 

Ginásio 3 6,0 

Grande Campo de Jogos 5 10,0 

Pavilhão 7 14,0 

Piscina 3 6,0 

Pista de Corrida 1 2,0 

Pista de TT 1 2,0 

Polidesportivo 5 10,0 

Sala de Desporto 11 22,0 

TOTAL 50 - 
Fonte: CMS/DDJ/DPTIG (2011) 
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freguesia de Silves (52%). Em segundo lugar, mas com uma percentagem significativamente diferente 

encontram-se os equipamentos da freguesia de São Bartolomeu de Messines (14%) (vd. fig. V.3.3). 

 

Esta distribuição está diretamente relacionada com o peso demográfico de cada uma das freguesias, não 

obstante a sua proporção não ser rigorosa, com o seu dinamismo associativo e naturalmente com as 

especificidades económico-sociais. Do ponto de vista da localização, esta é coincidente, em praticamente 

todos os casos, com o aglomerado urbano o que reforça a proximidade e acessibilidade destes 

equipamentos. 

 

 

 

Relativamente à gestão dos diferentes equipamentos (vd. gráfico V.3.4), constata-se que o corpo 

associativo do concelho é responsável pela gestão de aproximadamente 40% dos equipamentos 

existentes, demonstrando o peso significativo que o associativismo desportivo tem no concelho e que 24% 

são geridos diretamente por privados, cabendo ao município a gestão de cerca de 34% das instalações 

desportivas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3.3 

Equipamentos desportivos 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019), CMS/DPTIG/DDJ (2011) 

Gráfico V.3.4 

Equipamentos desportivos - gestão 

 

Fonte: CMS/DDJ/DPTIG (2011) 
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Relativamente aos espaços naturais, atendendo ao seu caráter informal, estes são de identificação menos 

evidente. Contudo, no concelho de Silves é possível referenciar um conjunto de espaços naturais com 

alguma intervenção antrópica (ex.: sinalética) destinados a práticas como o pedestrianismo ou o BTT. De 

entre estes percursos destaca-se o troço do concelho integrado na Via Algarviana e o troço integrado na 

Ecovia do Litoral. 

 

Com um caráter mais local destacam-se os percursos turísticos promovidos pelo município, que permitem, 

em diferentes contextos (urbanos e patrimoniais, arqueológicos, naturais, entre outros) a prática de 

atividades desportivas de outdoor. 

 

Ainda relativamente aos espaços naturais, neste caso praticamente sem intervenção artificial, mas com um 

potencial desportivo para a prática de modalidades como as de todo o terreno, canoagem, vela, BTT, 

pesca desportiva, entre outras, destacam-se as albufeiras, o rio Arade, a Serra, as ribeiras e o mar. 

 

Estas práticas são essencialmente de recreio e lazer e informais, contudo, alguma intervenção na melhoria 

das condições a este nível permitiria um aumento significativo da prática e de progressão nas modalidades. 

A título de exemplo refere-se a construção de ancoradouros nas albufeiras, de espaços para a prática de 

desportos de aventura (parques de aventura), a definição de pontos de observação da natureza ou a 

colocação de sinalética. Com estas intervenções, numa lógica sistémica de rede, as modalidades podem 

entrecruzar-se, promovendo sinergias e facultando à população residente e visitante experiências 

desportivas de diferente natureza1. 

 

Numa outra vertente importa equacionar os equipamentos desportivos previstos em IGT2 e cuja execução 

se perspetiva para o curto e médio prazo. Com efeito, os vários IGT em vigor no Município, na linha da sua 

especificidade, preconizam a criação de instalações desportivas assumidas, na maior parte dos casos 

como complemento da oferta turística3. De entre os equipamentos previstos destacam-se, tal como 

referido, os campos de golfe, as instalações de apoio ao recreio balnear junto das albufeiras, um centro 

equestre e, em contexto urbano, 3 parques urbanos. 

 

Aborda-se de seguida a oferta de instalações para os hábitos desportivos da população, na linha do 

número de praticantes/utilizadores de cada uma das instalações desportivas municipais4. Da sua análise 

e do gráfico V.3.5 constata-se o significativo volume de utilizações das piscinas municipais e, em segundo 

e terceiro lugar, com uma expressão menor, os pavilhões e os estádios (grandes campos de jogos), 

respetivamente. 

 

                                                
1 A este respeito poderia ser estratégica a articulação da prática desportiva com os recursos naturais e patrimoniais do concelho, numa óptica 
de promoção conjunta. 
2 A este respeito vd. Cap. VII.5.. 
3 Uma vez que correspondem, na sua maioria a planos de áreas de aptidão turística. 
4 Integram as instalações desportivas municipais, de acordo com o setor do desporto as piscinas municipais de Silves, os estádios municipais 
de Silves, S. Bartolomeu de Messines e de S. Marcos da Serra, os pavilhões de Armação de Pêra, Silves, S. Bartolomeu de Messines, Algoz e 
Pêra e os campos de ténis. 
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Em termos absolutos, dos 182 040 utilizadores das instalações desportivas municipais, 105 567 foram 

utilizadores das piscinas municipais em 2010, o que corresponde, em termos relativos a 58% do total de 

utilizadores dos equipamentos desportivos municipais. Este facto de per si é revelador da atratividade 

deste equipamento e da competitividade1 que possui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização dos estádios regista um total de 30 722 utilizadores distribuídos pelos três estádios 

municipais. Contudo é o estádio municipal de S. Bartolomeu de Messines que regista a maior ocupação 

com cerca de 63% do número de utilizadores. Este fato encontra relação com a prática desportiva da 

população da sua área de influência, designadamente o dinamismo associativo, mas também com as 

caraterísticas físicas do equipamento. Concretamente destaca-se o facto de este equipamento ter um 

relvado sintético que garante maior capacidade de carga e de utilização. 

 

Por outro lado, a realidade demográfica e geográfica da freguesia de S. Marcos da Serra constitui um 

condicionante à utilização/otimização do estádio aí localizado e justifica os valores registados (3 803 

utilizadores em 2010). 

 

Os pavilhões, que registam uma utilização de 44 551 utentes, também apresentam uma taxa de ocupação 

muito diferenciada entre si. Neste caso é o pavilhão do aglomerado de Pêra que apresenta a maior 

percentagem de utilização (39%) seguido do de Armação de Pêra (24%) e do de S. Bartolomeu de 

Messines (13%). Os pavilhões do aglomerado de Algoz e de Silves registam ainda assim, cerca de 12% do 

total dos utilizadores de pavilhões no concelho. Neste caso concreto, o principal obstáculo à efetiva 

utilização destes equipamentos está relacionado com as dimensões que estes apresentam, não 

compatíveis com a prática de determinadas modalidades (na ótica da competição). 

 

Os campos de ténis localizados na sede de concelho apresentam um número de utilizadores muito menos 

significativo do que qualquer um dos outros equipamentos, derivado das caraterísticas da modalidade e 

                                                
1 De referir que a área de influência deste equipamento é nitidamente supra municipal, o que enquadra e reforça a sua atratividade e 
competitividade. 

Gráfico V.3.5 

Utilização das instalações desportivas por tipologia (2010) 

 
Fonte: CMS/DDJ/DPTIG (2011) 
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das condições de infraestruturação que apresentam1, no entanto são o garante de alguma diversidade da 

oferta desportiva concelhia, numa ótica de formação e aperfeiçoamento. 

Estes dados revelam que os equipamentos desportivos municipais têm uma procura bastante considerável 

por parte da população residente (e não só). Da análise do gráfico V.3.6 pode-se constatar que, na última 

década, a evolução desta procura tem sido crescente. 

 

Com efeito, a utilização dos equipamentos desportivos municipais registou uma taxa de variação de 84%2 

motivada, de forma determinante pelo aumento do número de utilizadores das piscinas municipais que 

viram o seu número de utilizadores aumentar de 15 730 para 105 567 utilizadores/ano. 

 

Os estádios municipais e os pavilhões registaram nesta década uma taxa de variação de 73% e de 58% 

respetivamente do número de utilizadores, o que se traduziu num aumento de 22 552 indivíduos e de 25 

624, respetivamente. 

 

 

 

Ainda na ótica das práticas desportivas da população do concelho de Silves, referem-se as conclusões do 

estudo desenvolvido por MENDES et al. (2011), onde se constata que “apesar da maior parte dos 

inquiridos (78%) apreciar a prática desportiva, apenas cerca de 36% pratica algum tipo de desporto ou 

actividade física.” Relativizando estes valores à realidade nacional, considera-se que se trata de valores 

muito satisfatórios na medida em que esta é de cerca de 26%. 

 

Concluem ainda os autores que as principais motivações para a prática desportiva municipal prendem-se 

“com o gosto pelo desporto, para melhorar a saúde, reduzir o stress ou por divertimento” e que as 

motivações para a não prática desportiva são “a falta de tempo e de motivação”, assim como a “noção de 

que os locais mais apropriados para a prática desportiva ficam distantes”. Esta questão parece colocar a 

tónica na falta de equipamentos desportivos que satisfaçam as necessidades individuais sentidas pela 

população e na acessibilidade dos mesmos. 

                                                
1 Em concreto, faltam balneários de apoio à prática desportiva. 
2 O número de utilizadores total passou de 29.538 em 2002 para 182.040 em 2010. 

Gráfico V.3.6 

Evolução da utilização das instalações desportivas por tipologia (2002-2010) 
 

 

Fonte: CMS/DDJ/DPTIG (2011) 
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Numa perspetiva coletiva merece ainda uma análise o associativismo desportivo do concelho, aqui 

entendido como forma de organização e de participação social motivada por interesses desportivos 

comuns e assente em pressupostos de voluntariado. 

 

Atendendo ao quadro atual1, o Município de Silves integra 22 associações de cariz eminentemente 

desportivo com um corpo de praticantes de aproximadamente 2 447 indivíduos, distribuídos entre 

federados (79%) e não federados (21%). A sua distribuição por modalidades demonstra o peso que o 

futebol tem junto da população local, mas destaca ainda a importância de outras modalidades como seja a 

ginástica, as lutas ou o ciclismo/BTT (vd. quadro V.3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cenário demonstra que o dinamismo associativo movimenta um número muito considerável de 

indivíduos nas diferentes faixas etárias, promovendo uma prática desportiva de iniciação, manutenção, 

aperfeiçoamento e, até mesmo competição. É, portanto uma mais-valia para o concelho. 

 

A realidade associativa concelhia apresenta ainda um conjunto de outras caraterísticas como seja: 

 mais de 40% dos praticantes estão concentrados em três associações; 

 são estas três associações que registam a maior diversidade de modalidades (de 10 a 6); 

 a associação com maior expressão tem uma área de influência inter-freguesia; 

 a modalidade “ginástica” é a modalidade comum às três associações com mais praticantes; 

 a relação de masculinidade é muito elevada em praticamente todas as associações. 

 

Para completar esta abordagem de caraterização às instalações desportivas integra-se a componente de 

«superfície desportiva útil por habitante». Este indicador tem por referência um valor definido pela 

UNESCO de 4 m2 de superfície desportiva útil por habitante relativa aos equipamentos de base (DGOTDU, 

2002). 

 

                                                
1 De acordo com o Programa Apoio ao Movimento Associativo Desportivo promovido pelo município e que se destina a apoiar as coletividades 
desportivas, com sede e atividade no Concelho de Silves, sem fins lucrativos, que tenham como objetivo o fomento e a prática direta de 
atividades desportivas. 

Quadro V.3.11 

Associativismo desportivo 

MODALIDADES ASSOCIAÇÕES (N.º) 

Futebol 14 

BTT/Ciclismo 7 

Ginástica 11 

Lutas 10 

Danças 3 

Outras 14 

TOTAL 59 

Fonte: CMS/DPTIG/DDJ (2011) 
Notas: A modalidade “futebol” integra o futebol de 11, de 7 e o futsal; a modalidade de “ginástica” integra a de manutenção, 
desportiva, aeróbica e de trampolim e solo; a modalidade de “lutas” integra o boxe, a capoeira, o judo, o karaté, as lutas 

amadoras e o ninjutsu; a modalidade “danças” integra o ballet e as danças de salão. 
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Desta forma, atendendo à realidade demográfica do concelho de Silves (vd. Cap. IV.1.) o rácio é de 3,1 m2 

de superfície desportiva útil por habitante, ou seja, valor inferior ao valor de referência veiculado1. Contudo, 

podem-se registar diferenças muito significativas nas diferentes freguesias (vd. gráfico V.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma primeira leitura destaca-se a freguesia de S. Marcos da Serra ao apresentar um valor superior às 

restantes freguesias e ao valor de referência do concelho. Contudo este fato deve-se essencialmente ao 

número de habitantes. Numa outra perspetiva destaca-se ainda a concentração de instalações desportivas 

na sede de concelho, o que deverá ser relativizado na medida em que muitos dos equipamentos são 

supra-freguesia e até mesmo supra-municipais. Na mesma linha, os equipamentos desportivos em 

Armação de Pêra assumem uma área de influência superior à freguesia, e em alguns casos chega mesmo 

a atingir outros concelhos. 

 

De forma a fazer a ponte para um paradigma mais estratégico dos equipamentos desportivos, apresenta-

se de seguida o quadro V.3.12, que sistematiza as principais caraterísticas da situação desportiva 

concelhia (instalações, espaços naturais, hábitos desportivos e associativismo), numa perspetiva de 

diagnóstico. A partir deste cenário e atendendo às necessidades aferidas e aos contributos recolhidos é 

possível identificar um conjunto de propostas para o reforço e dinamização da oferta de equipamentos 

desportivos.  

 

Nesta linha, o que se pretende para o concelho de Silves, relativamente aos equipamentos desportivos 

passa por: 

 

a) fechar a rede de equipamentos de base, ou seja, garantir a cobertura a 100% da população e o seu 

acesso a equipamentos para a prática de atividades desportivas de iniciação; 

 

b) apostar na especialização da oferta de equipamentos desportivos, designadamente com a melhoria de 

condições dos equipamentos de maior atratividade e competitividade, a par com o reforço ao 

                                                
1 Não obstante o peso que a população sazonal tem na economia local e as suas práticas de recreio e lazer, esta não foi equacionada nestes 
cálculos. A análise reposta-se portanto, sempre à população residente. 

Gráfico V.3.7 

Superfície desportiva útil por habitante 

 

Fonte: CMS/DDJ/DPTIG (2011) 
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associativismo e práticas desportivas. Desta forma permite-se o desenvolvimento e progressão da prática 

desportiva ao nível de modalidades já com alguma implantação no concelho; 

 

c) apostar na diversificação da oferta de equipamentos desportivos, designadamente com os campos de 

golfe, percursos, parques de aventura, espaços adaptados para a prática de modalidades com procura no 

concelho (e.g. ginástica, de modalidades de luta, entre outras); 

 

d) incentivar a criação de complementaridades entre os equipamentos e entre as freguesias, de forma a 

dinamizar sinergias entre eles. 

 

 

Da análise efetuada e atendendo à estratégia previamente definida, as propostas de novos equipamentos 

podem ser assim sistematizadas: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 – FECHAR A REDE 

 

Criação de um Pavilhão Desportivo na freguesia de Silves de forma a aliviar a sobrecarga que os 

equipamentos existentes apresentam e a reforçar a competitividade dos mesmos. Este equipamento 

Quadro V.3.12 

Análise SWOT aos equipamentos desportivos 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Aumento significativo dos hábitos desportivos da população 

residente; 

2. Elevados índices de utilização dos equipamentos existentes; 

3. Grande potencial ao nível dos espaços naturais; 

4. Peso considerável do associativismo na gestão dos 

equipamentos desportivos existentes; 

5. Índice de utilização das piscinas municipais muito elevado – 

elevada rentabilização do investimento; 

6. Corpo associativo desportivo muito dinâmico; 

7. Desporto identificado pela população residente como a 

principal atividade de recreio e lazer; 

8. Equipamentos desportivos identificados pela população como 

bons exemplos do concelho; 

9. Competitividade, no que concerne a recintos artificiais com as 

piscinas municipais, o estádio de Silves e o pavilhão de 

Armação de Pêra; 

10. Planos territoriais municipais com uma orientação para 

equipamentos desportivos; 

11. Hábitos desportivos da população residente com valores 

acima da média nacional. 

1. Reduzida diversificação e inovação da oferta de 

equipamentos; 

2. Elevada concentração dos equipamentos desportivos na 

sede de concelho; 

3. Reduzida oferta de equipamentos desportivos; 

4. A população residente identifica a falta de equipamentos 

desportivos como mau exemplo do concelho; 

5. Instalações desportivas municipais com necessidade de 

ampliação e apetrechamento; 

6. Elevada relação de masculinidade no associativismo 

concelhio; 

7. Cinco das seis freguesias do concelho apresentam 

valores inferiores a 4m2 de superfície desportiva útil por 

habitante. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Prática desportiva da população em crescendo, associada, de 

entre outras, a questões de saúde; 

2. Projetos regionais promotores da atividade desportiva com 

impacto local (ex.: Ecovias, Algarviana) 

 

1. Sedentarismo; 

2. Oferta desportiva de concelhos vizinhos. 

Fonte: CMS/DPTIG/DDJ (2011) 
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deverá, da mesma forma integrar caraterísticas compatíveis com a realização de jogos oficiais de Futsal e 

Andebol de âmbito nacional, de forma a otimizar o investimento e a adapta-lo às exigências atuais. 

 

Introdução de melhorias no funcionamento das piscinas municipais de Silves de forma a aumentar a sua 

capacidade instalada e a otimizar as valências existentes. Propõe-se assim o aumento da sala de ginásio e 

o aumento da profundidade do chapinheiro. 

 

Atendendo à crescente procura e utilização das piscinas municipais preconiza-se a instalação desta 

tipologia nas freguesias mais populosas e que geograficamente constituem eixos estratégicos, em concreto 

as freguesias de Armação de Pêra e de S. Bartolomeu de Messines. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – ESPECIALIZAÇÃO 

 

Consolidação do Complexo Desportivo na freguesia de Armação de Pêra com área de influência às três 

freguesias do setor Sul do concelho, com oferta especializada de espaços adequados a modalidades já em 

curso na freguesia, mas com limitações em termos de desenvolvimento. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – DIVERSIFICAÇÃO 

 

Aposta numa oferta de espaços destinados à prática do golfe, com caraterísticas diferenciadas, integrados 

em unidades turísticas, mas com complementaridades. Adaptação de espaços naturais a modalidades 

desportivas de reduzido impacte tais como marcação de percursos (cicláveis, pedestres, TT, BTT), 

definição de parques de aventura temáticos, criação de condições1 nas albufeiras para a prática de 

modalidades náuticas (remo, vela, pesca, entre outros). O quadro V.3.13 sistematiza as propostas de 

intervenção para os equipamentos desportivos. 

 

 

                                                
1 Referem-se ancoradouros e edifícios de apoio (armazém de material, instalações sanitárias, apoio de restauração, entre outros). 

Quadro V.3.13 

Necessidades de intervenção nos equipamentos desportivos 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO DO 
MUNICIPIO 

PRIORIDADE 

Grande 
Campo de 
Jogos 

Conclusão da construção do Complexo 
Desportivo de Armação de Pêra 

Município Execução Alta 

Piscinas 

Ampliação do Ginásio da Piscina de Silves Município Execução Média 

Aumento da profundidade do chapinheiro de 
40cm para 130 cm da Piscina de Silves 

Município Execução Baixa 

Pavilhão 

Construção de Pavilhão em Tunes Município Execução Média 

Construção de Pavilhão em Silves Município Execução Baixa 

Campos de 
Ténis 

Construção de Balneários ou relocalização Município Execução Alta 

Fonte: CMS/DOGU-OT (2018) 
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V.3.2.6. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

 

As opções educativas e formativas existentes no concelho de Silves apresentam uma relativa diversidade 

permitindo ao cidadão desenvolver o seu percurso pessoal e profissional desde os primeiros níveis de 

ensino ao ensino superior, contando com diversas estruturas que garantem as necessidades educativas.  

 

De acordo com o quadro V.3.14, o concelho integra 34 equipamentos de ensino distribuídos pelos 

diferentes níveis de ensino, de iniciativa pública e privada. 

 

Focalizando a análise nos estabelecimentos públicos é possível, numa perspetiva evolutiva, constatar que 

as sucessivas políticas de educação e a evolução/distribuição demográfica da população desde que o 

PDM95 entrou em vigor, se traduziram no encerramento de um número significativo de escolas, a par com 

a sua concentração nas sedes de freguesia e principais aglomerados. 

 

Com efeito o paradigma recente baseia-se na concentração de recursos a par com a sua otimização do 

ponto de vista da qualidade/diversidade do ensino. Nesta linha, o gráfico V.3.8 ilustra a evolução do parque 

escolar municipal no período em questão, de onde se evidencia com particular destaque a evolução 

negativa do número de escolas do ensino básico do 1.º ciclo (EB1)1, a evolução positiva do número de 

jardins-de-infância (JI)2 e a manutenção do número de escolas do ensino básico do 2.º e 3.º ciclo (EB 2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regista-se ainda que neste período, particularmente na 1.ª década do século XXI, foram efetuadas 

algumas intervenções de ampliação nos equipamentos existentes que se traduziram no aumento da 

capacidade instalada e na qualidade dos serviços prestados. Reporta-se em concreto a construção de 

novos estabelecimentos (espacialmente contíguos ou não aos existentes) e a ampliação do número de 

salas. Trata-se de 6 intervenções, 5 das quais em estabelecimentos do 1.º ciclo. 

 

                                                
1 O município passou de 38 para 12 EB1, o que corresponde a uma diminuição de 68%. 
2 O número de jardins-de-infância passou de 5 para 9, o que corresponde a um aumento de 44%. 

Quadro V.3.14 

Equipamentos de educação 

Nível de Ensino 
Estabelecimentos 

Públicos 

Estabelecimentos 

Privados 
Total 

Pré-escolar 9 7 16 

Ensino Básico do 1.º Ciclo 11 1 12 

Ensino Básico do 2.º e 3.º Ciclo 4 - 4 

Secundário 1 - 1 

Universitário - 1 1 

Total 25 9 34 

Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 
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Indo ao encontro das diretrizes nacionais que indicam a convergência entre o pré-escolar e o 1.º ciclo do 

ensino básico e entre estes e os 2.º e 3.º ciclos, neste período foram instituídos no concelho agrupamentos 

de escolas em articulação vertical1. Todos estes constituídos por escolas fisicamente separadas e 

dispersas territorialmente (vd. fig. V.3.4). Da análise da distribuição espacial dos equipamentos de ensino, 

pode-se verificar uma maior concentração na sede de concelho e na freguesia de S. B. de Messines. No 

último caso, motivado pela dinâmica demográfica (a 2.ª mais populosa do concelho) e pela presença do 

ensino de iniciativa particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 O de Armação de Pêra (freguesias de Armação de Pêra e de Alcantarilha e Pêra), o de Algoz (freguesia de Algoz e Tunes), o de S. 
Bartolomeu de Messines (freguesias de S. Bartolomeu de Messines e de S. Marcos da Serra) e o de Silves. 

Figura V.3.4 

Equipamentos de educação 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Gráfico V.3.8 

Evolução do parque escolar (1995-2011) 

 
Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 
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No ano de 2010/2011 o número total de alunos a frequentar estes níveis de ensino permite constatar que o 

2.º e 3.º ciclo concentram o maior número de alunos. Contudo esta realidade registou na década em 

análise um comportamento negativo, isto é, o número de alunos diminuiu em 7%. Em segundo lugar, com 

maior expressão estatística, destacam-se os alunos do 1.º ciclo que apresentam uma evolução positiva na 

ordem dos 6% (vd. gráfico V.3.10). 

 

A flutuação destes valores não tem uma expressão estatística muito significativa, ao contrário do número 

de alunos do ensino pré-escolar e do ensino secundário. No 1.º caso assiste-se a um aumento de 

praticamente 50% do número de alunos e na secundária a uma diminuição de 40%. No caso do ensino 

pré-escolar a situação é ainda mais notória quando os valores em análise se referem exclusivamente a 

estabelecimentos de ensino da rede pública, ou seja, o número real de alunos a frequentar este nível de 

ensino é significativamente superior. 

 

Em síntese, na década de 2000, o número de alunos no concelho de Silves, em estabelecimentos públicos 

diminuiu, em média, cerca de 2% (vd. gráfico V.3.9).Desta análise é ainda possível aferir uma outra 

realidade e que corresponde à trajetória dos alunos entre os vários níveis de ensino. Com efeito, constata-

se que o número de alunos do ensino pré-escolar para o 1.º ciclo e deste para o 2.º e 3.º ciclo é crescente, 

isto é, numa perspetiva cumulativa há progressão positiva de um nível de escolaridade para o outro. 

Contudo, do 2.º e 3.º ciclo para o secundário esta realidade é invertida com registo para a perda de alunos 

para outros estabelecimentos de ensino e consequentemente para outros concelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste cenário, analisam-se agora as dinâmicas de cada um dos diferentes níveis de ensino. O pré-escolar 

(JI), direcionado para as crianças dos 3 aos 6 anos, é representado no concelho tanto por 

estabelecimentos do ensino público como por estabelecimentos do particular1, cooperativo e de 

solidariedade social. No seu todo, são dezasseis estabelecimentos que oferecem esta valência, localizados 

em contexto urbano, com exceção de um privado localizado em Alcantarilha Gare. 

 

Na última década, o número de crianças nos jardins-de-infância públicos tem registado, tal como referido, 

um aumento muito significativo (cerca de 50%), com particular destaque os equipamentos localizados nos 

aglomerados de Armação de Pêra e do Algoz (vd. gráfico V.3.10). Este fato está relacionado com as suas 

                                                
1 Contabilizam-se 7 JI: 2 em Silves e em S. Bartolomeu de Messines e 1 em Armação de Pêra, outro em Pêra e outro em Alcantarilha. 

Gráfico V.3.9 

Alunos por nível de ensino (00/01 – 10/11) 

 
Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 



                                                                                    Plano Diretor Municipal de Silves 

 87 

dinâmicas demográficas, designadamente com a evolução e com a expressão do saldo migratório (vd. 

Cap. IV.1.), bem como com o aumento do número de estabelecimentos e com as orientações do Ministério 

da Educação de massificação deste ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No outro extremo, o equipamento da freguesia de S. Marcos da Serra que, não obstante apresente valores 

contínuos, regista o menor valor. Mais uma vez questões demográficas (desta feita relacionadas com o 

duplo envelhecimento) estão na base desta realidade. 

 

A par com esta evolução, importa perceber qual a capacidade instalada, na esfera do ensino público1 e 

quais as necessidades identificadas. Com efeito constata-se que a totalidade dos equipamentos se 

encontra muito próximo do seu limite de capacidade, estando em alguns casos a utilizar espaços de outros 

estabelecimentos de ensino. O número de alunos por sala é, para a generalidade dos estabelecimentos, de 

25 crianças. 

 

As situações mais sensíveis correspondem aos JI de Armação de Pêra para o qual será necessária uma 

ampliação de 3 a 4 salas e de uma sala de refeições e o de Algoz para o qual se estima a ampliação de 

mais 2 salas. Comuns a todos os equipamentos são as necessidades de requalificação do espaço exterior, 

designadamente da sua adaptação a espaço de jogo e lazer. De referir ainda a necessidade sentida no JI 

de Tunes de uma sala de refeições. 

 

No 1.º ciclo do ensino básico (1.º CEB), na sequência das disposições da administração central de 

encerrar as escolas com menos de 21 alunos, com o intuito de otimizar os recursos existentes melhorando 

a resposta educativa, o mapa de estabelecimentos de ensino foi alterado significativamente com o 

encerramento de 26 escolas2. Assim, atualmente estão em funcionamento 11 escolas públicas do 1.º CEB. 

 

Relativamente ao número de alunos nos estabelecimentos do 1.º CEB, de acordo com o gráfico V.3.11, 

constata-se que na década de 2000 a evolução positiva tem sido uma constante em todos os 

                                                
1 No domínio dos equipamentos privados, a informação disponível aponta para a existência de listas de espera na grande maioria dos 
equipamentos. 
2 Vd. gráfico V.3.9. 

Gráfico V.3.10 

Número de alunos por sala no pré-escolar (00/01 – 10/11) 

 
Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 
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estabelecimentos1, com exceção da EB1 de S. Bartolomeu de Messines e de S. Marcos da Serra,2 no 

primeiro caso trata-se de uma freguesia onde este nível de ensino tem cobertura no setor privado e no 

segundo caso são claramente questões demográficas que estão na base da evolução (vd. Cap. IV.1.). 

 

Do gráfico V.3.12 pode-se ainda constatar que a EB1 n.º 1 de Silves é o estabelecimento com maior 

número de alunos, seguida da de Armação de Pêra, de S. Bartolomeu de Messines e, mais recentemente, 

de Algoz. A expressão demográfica da sede de concelho e as recentes dinâmicas demográficas concelhias 

parecem estar na base desta evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aumento do número de alunos nem sempre tem sido acompanhado pelo aumento da capacidade 

instalada pelo que o recurso a horários duplos e/ou a utilização de espaço de outros estabelecimentos de 

ensino tem sido uma prática em algumas situações. 

 

Refira-se por exemplo a escola de S. Bartolomeu de Messines que atualmente tem 3 turmas na EB2,3 

João de Deus, a escola de Silves que tem algumas turmas na EB2,3 Domingos Garcia. Ainda na linha das 

necessidades de ampliação refira-se a EB1 de Alcantarilha para a qual seriam necessárias pelo menos 

mais 2 salas e a do Algoz, com um projeto de ampliação já elaborado. 

 

Relativamente aos espaços exteriores, a maioria das escolas do 1.º CEB não possui um espaço equipado 

especificamente destinado para o desenvolvimento da atividade física e de recreio e lazer, sendo esta 

situação particularmente preocupante nas EB1 de Alcantarilha, de Armação de Pêra, de S. Marcos da 

Serra e na n.º1 de Silves. Também para os dois primeiros estabelecimentos denotam-se necessidades de 

requalificação e criação, respetivamente, de espaços de refeição e uma cozinha para a EB1 n.º2 de Silves. 

 

                                                
1 O número total de alunos aumentou 6,3% nesta década. 
2 Taxas de variação (00\01 a 10\11) de -19,7% e -7,9% respetivamente. 

Gráfico V.3.11 

Alunos no 1.º CEB (00/01 – 10/11) 

 
Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 
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Em termos do 2.º e 3.º ciclo (EB23) existem no concelho um total de quatro estabelecimentos localizados 

nos aglomerados de Silves, S. Bartolomeu de Messines, Armação de Pêra e Algoz, com um total de 1.732 

alunos no ano letivo de 2010/2011. Este número, tal como referido, registou ao longo da última década um 

comportamento negativo de -7,2% sendo de destacar o estabelecimento de Silves como o que apresentou 

uma maior diminuição (cerca de 35%) e o de Armação de Pêra como o único a registar algum aumento (na 

ordem dos 17%)1 (vd. gráfico V.3.12). 

 

Destes, os que apresentam maiores necessidades de ampliação são a EB23. Dr. António da Costa 

Contreiras (Armação de Pêra) e a EB23 do Algoz. No primeiro caso, paralelamente à necessidade de 

ampliação do número de salas assiste-se ainda à necessidade de reforço de espaços de natureza diversa 

como salas para funcionários, arrecadações ou gabinetes de trabalho e à cobertura do polidesportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ensino Secundário encontra-se representado por uma escola secundária pública, localizada na 

freguesia de Silves, que leciona cursos gerais/científico-humanísticos, cursos tecnológicos, e ainda Cursos 

de Educação e Formação. Uma vez que é a única escola do concelho com esta tipologia, a sua área de 

influência estende-se por todo o concelho abrangendo ainda os concelhos limítrofes, embora com um 

número de alunos residual. O gráfico V.3.13 demonstra que a escola tem vindo a perder alunos o que 

poderá estar relacionado com a tipologia da oferta educativa e naturalmente com a 

atratividade/concorrência das escolas dos concelhos vizinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De referir que a diminuição visível nos dois últimos anos letivos nas EB2,3 de Armação de Pêra e de Algoz se deveu à perda de Cursos de 
Educação e Formação. 

Gráfico V.3.12 

Alunos no 2.º e 3.º CEB (00/01 – 10/11) 

 
Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 

Gráfico V.3.13 

Alunos da escola secundária de Silves (00/01 – 10/11) 

 
Fonte: CMS/DPTIG/DEASP (2011) 
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Atualmente este estabelecimento está a ser alvo de uma intervenção de requalificação no âmbito do 

projeto de modernização da rede pública de escolas secundárias promovido pela Parque Escolar E.P.E. 

que, se prevê venha a (re)posicionar a escola secundária no contexto regional da oferta educativa, 

reforçando a sua atratividade e competitividade. 

 

O Ensino Superior encontra-se representado pela Escola Superior de Saúde Jean Piaget, localizada na 

freguesia de Silves, autorizada em 2002 e que em 2010 contava com 550 alunos a frequentar cursos de 

Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 

 

Ainda no âmbito da educação escolar o concelho de Silves possui oferta no âmbito das modalidades 

especiais de educação nos domínios da formação profissional, ensino recorrente e ensino à distância. 

 

A Formação Profissional encontra-se representada por um Pólo de Formação do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) localizado na cidade de Silves. No seu interior possui quatro salas de 

formação, duas de informática e outra equipada com material de desenho e ainda uma sala polivalente 

onde, em caso de necessidade se podem desenvolver atividades de formação. 

 

O Ensino Recorrente no concelho é lecionado nos três ciclos do ensino básico e ainda no Ensino 

Secundário procurando-se claramente que a oferta seja descentralizada no sentido de abranger o maior 

número de alunos possível. Da dispersão espacial deste tipo de ensino sobressaem as ofertas ao nível do 

1.º CEB lecionados no estabelecimento prisional de Silves, na EB1 de S. Bartolomeu de Messines, no pólo 

de educação ao longo da vida de Fontes da Matosa e ainda na Escola Secundária de Silves, que reúne, na 

modalidade de ensino recorrente, todos os níveis de ensino. 

 

O Ensino à Distância encontra-se representado por um nível de educação superior – a Universidade 

Aberta. O pólo regional desta instituição encontra-se afeto à Divisão de Educação da Câmara Municipal de 

Silves usufruindo os alunos das instalações da Escola Secundária para a realização dos exames. 

 

O Centro de Novas Oportunidades (CNO), focalizado no aumento da qualificação da população adulta 

encontra-se representado no concelho pelo CNO da Escola Secundária de Silves1, que contava no ano de 

2009 com cerca de 170 inscritos. 

 

Em síntese, o concelho de Silves apresenta uma rede educativa diversificada, dispersa pelo território cujas 

principais caraterísticas se sistematizam no quadro V.3.15. 

                                                
1 Foi incluído na rede dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências em 17 de outubro de 2006, pelo Despacho 
conjunto n.º 20 846, de 2006, dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação. 
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O quadro V.3.16 sistematiza as necessidades de intervenção para os equipamentos de educação. 

 

Esta realidade foi objeto de caraterização e programação na Carta Educativa do Concelho de Silves1 

(CMS, 2007a), cuja monitorização, a par com as dinâmicas aqui identificadas, tem vindo a sugerir a 

necessidade da sua revisão. 

 

Neste contexto, a estratégia para com os equipamentos de educação poderá passar por concentrar o 

investimento (os recursos) nas escolas das sedes de freguesia, dotando-as de meios e recursos 

adequados à prática letiva e aos desafios que se lhe colocam, garantindo uma oferta de qualidade. 

 

Nesta linha preconiza-se a suspensão das escolas em meio rural, disponibilizando-as para apoio a 

atividades de desenvolvimento rural2 e o investimento nas escolas sede de freguesia, designadamente 

com intervenções de ampliação e de melhoria do espaço exterior. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Homologada a 27 de março de 2007. 
2 Vd. Cap. V. 2.. 

Quadro V.3.16 

Necessidades de intervenção nos equipamentos de educação 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO 

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Escola do 1.º 

Ciclo 

Ampliação da EB1 de Alcantarilha 

Municipal Execução 

Alta 

Ampliação da EB1 de Armação de Pêra Alta 

Ampliação da EB1 de S. Bartolomeu de 

Messines 
Alta 

Requalificação da EB1 n.º1 de Silves Alta 

 

Fonte: CMS/DOGU-OT (2018) 

Quadro V.3.15 

Análise SWOT nos equipamentos de educação 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Cobertura de todo o território municipal; 

2. Recentes intervenções de melhoria/ampliação do 

parque escolar. 

1. Perda de alunos ao nível do secundário; 

2. Sobrelotação de algumas escolas; 

3. Espaços exteriores com necessidades de 

requalificação; 

4. Carências ao nível de espaços de refeição e de 

apoio à atividade letiva. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Projetos em curso / previstos de requalificação do 

parque escolar. 

1. Atratividade de concelhos limítrofes (Portimão, 

Lagoa e Albufeira). 
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V.3.2.7. EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER 

 

As exigências do modo de vida contemporâneo remetem para os momentos de recreio e lazer, um 

processo de catarse individual (e social), promotor do equilíbrio e qualidade de vida. Num contexto em que 

o recreio e lazer se “desterritorializa”, muito em parte devido às novas tecnologias, a definição de espaços 

destinados especificamente ou em articulação com outras atividades ao recreio e lazer constitui um 

instrumento de qualificação do território e consequentemente de promoção da sua atratividade e 

competitividade. 

 

A prática do recreio e lazer, pelo seu caráter essencialmente informal, concretiza-se em espaços que 

privilegiam a articulação com outras valências, designadamente as desportivas. Na realidade, é importante 

refletir sobre o recreio e o lazer numa perspetiva do tipo de equipamentos que se podem oferecer à 

população, a forma como esses espaços (exteriores) ocupam o território e quais as necessidades reais das 

populações, no que concerne a esta tipologia tão diversificada. Os equipamentos de recreio e lazer 

suscitam, por um lado, uma reflexão sobre a sustentabilidade destes espaços no contexto social, e a sua 

importância na evolução estética e ecológica do território. Por outro lado, é reconhecida a importância 

social do espaço (público) como o lócus das relações de sociabilidade, sendo necessária a requalificação, 

a promoção e criação de espaços que “alberguem” este tipo de dinâmicas. 

 

No concelho de Silves podem identificar-se como equipamentos de recreio e lazer mais relevantes, a 

Quinta Pedagógica, o Parque de Lazer do Rio Arade em Silves, os Parques de Merendas nas Barragens, a 

frente mar de Armação de Pêra, o jardim de S.B de Messines, os parques infantis e os miradouros 

existentes. Muitas vezes, estes tipos de espaços confundem-se com os das sociabilidades (sendo que 

estes últimos podem ser equipados ou não), e é frequente a existência deste género de espaços públicos 

por todo o concelho, com mais predominância nos aglomerados populacionais mais relevantes (sedes de 

freguesia), uma vez que a própria estrutura da malha urbana, proporciona muitas vezes a existência dos 

mesmos. 

 

Na linha deste tipo de equipamentos deve ser dada relevância à iniciativa privada, pela importância na 

afirmação e projeção das atividades associadas ao recreio e lazer no concelho. Destacam-se a este nível, 

os Parques temáticos, Krazy World na freguesia de Algoz e Tunes (numa vertente mais zoológica), o 

Aqualand/The Big One (parque aquático) e mais recentemente o Zoomarine (parque temático de cariz 

zoológico) em Alcantarilha e Pêra. Este tipo de iniciativas, para além de proporcionarem contextos de 

recreio e lazer contribuem de forma significativa para a dinâmica e diferenciação da económica local (vd. 

Cap. IV.2.). 

 

Do ponto de vista das necessidades, há a ressalvar a importância que a tipologia destes espaços 

representa para o bem-estar das populações, sendo importante ampliar a rede de equipamentos 

associados ao recreio e lazer, sobretudo quando a questão espacial associada a esta tipologia, tem vindo a 

ser cada vez mais discutida (a sua importância) nas sociedades contemporâneas (mais urbanas) pelas 
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consequências provocadas pela relação – tempo de trabalho, tempo livre e tempo disponível para o recreio 

e lazer. 

 

As práticas de recreio e lazer da população residente revelam, numa primeira abordagem que, cerca de 

62% da população inquirida, afirma participar neste tipo de atividades. Quanto à tipologia das atividades 

praticadas, o desporto capta a preferência de cerca de 27% dos inquiridos, seguindo-se a atividade 

religiosa (13%) e o convívio (7%), como as mais relevantes. As atividades culturais (6%) e de passeio 

(5%), também têm alguma incidência nas opções dos inquiridos, sendo que as restantes tipologias 

apresentam valores muito residuais e pouco significativos. No que confere à área geográfica onde praticam 

as atividades de recreio e lazer, a cidade de Silves aparece no topo das preferências, sendo opção de mais 

de 12% da população inquirida, seguindo-se S. B. de Messines e Armação de Pêra com 7,5% e 6,2% 

respetivamente. Relevante, é igualmente o fato de quase 6% dos inquiridos, elegerem a sua habitação 

própria como local preferencial para as atividades de recreio e lazer. 

 

O quadro V.3.17 sistematiza as principais caraterísticas dos equipamentos de recreio e lazer existentes. 

 

Perante este quadro, a estratégia para os equipamentos de recreio e de lazer do concelho de Silves 

orienta-se sobretudo para um reforço da mesma, estimulando a prossecução de políticas públicas que 

promovam a criação de espaços a serem disponibilizados à comunidade, a par com intervenções de 

dinamização dos mesmos. 

 

O município deverá assim promover a componente física (de instalação) e de dinâmica deste tipo de 

espaços de proximidade numa ótica de valorização da interação dos cidadãos e destes com o espaço 

urbano, perspetivando a qualidade de vida urbana e a atratividade dos aglomerados. 

 

Nesta linha, a estratégia de ação para com esta temática poderá passar pela: 

Quadro V.3.17 

Análise SWOT nos equipamentos de recreio e lazer 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Existência de uma rede de equipamentos de Recreio 

e Lazer que se estende por grande parte do concelho; 

2. Requalificação recente de uma série de áreas 

urbanas, propícias a atividades ligadas ao recreio e 

lazer (Zona ribeirinha do Arade, Frente de mar de 

Armação de Pera; Jardim de S.B de Messines, etc.) 

3. Disponibilidade e propensão por parte da população 

para a prática de atividades de recreio e lazer. 

1. Grande dispersão geográfica da população, que 

dificulta uma distribuição equitativa de equipamentos 

propícios à prática de atividades recreativas e de 

lazer. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Dinamizar e divulgar a zona de serra do concelho, 

que tenha mais potencial para a prática de atividades 

de recreio e lazer; 

2. Aproveitar infraestruturas (biblioteca, museu do traje, 

etc.) para dinamização e diversificação de atividades. 

 

1. Atratividade de concelhos limítrofes (Portimão, 

Lagoa e Albufeira). 
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 diversificação da oferta de tipologias de espaços de recreio e lazer, na medida das necessidades 

inventariadas e da dinâmica associada; 

 qualificação da oferta existente através de medidas de manutenção e modernização dos espaços; 

 articulação dos diferentes equipamentos, designadamente dos de recreio e lazer com os 

desportivos e os culturais visando a promoção de sinergias e otimização de investimento. 

 

 

V.3.2.8. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

 

O direito à proteção da saúde1, consagrado na constituição2, operacionaliza-se no sistema de saúde. Este 

é “constituído pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e por todas as entidades públicas que desenvolvem 

actividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde, bem como por todas as entidades 

privadas” (DGOTDU, 2002). Estes serviços articulados com estabelecimentos privados e com profissionais 

em regime de profissão liberal constituem a Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde (RNPCS). 

 

Integrando SNS e com expressão supramunicipal destacam-se os Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES)3, dos quais fazem parte os Centros de saúde. Estes intervêm nos âmbitos: a) comunitário e de 

base populacional, b) personalizado, com base na livre escolha do médico de família pelos utentes e c) do 

exercício de funções de autoridade de saúde. Localizam-se genericamente nas sedes de concelho e 

apresentam unidades mais pequenas designadas por extensões dos centros de saúde, criadas com o 

objetivo de melhorar o acesso aos cuidados de saúde de toda a população. Estas extensões 

correspondem espacialmente a freguesias e principais aglomerados4. 

 

“Considerando o actual número de centros de saúde e respectivas extensões, o “ratio” habitantes/unidade 

de saúde é de 4 336. Pode-se assim afirmar que a população portuguesa estará, na sua generalidade em 

termos quantitativos, bem servida no que respeita à oferta de serviços.” (DGOTDU, 2002). 

 

O concelho de Silves dispõe de um centro de saúde localizado na sede de concelho e de 7 extensões do 

centro de saúde, correspondentes às freguesias do concelho e aos aglomerados de Tunes e Pêra. 

 

Neste cenário o ratio definido pela DGOTDU, no caso do concelho de Silves é de 4 228, ou seja, o 

concelho apresenta uma oferta de serviços de saúde, quantitativamente, suficiente. 

 

Do ponto de vista das necessidades5, destaca-se o reduzido número de recursos humanos, principalmente 

de pessoal médico. Por este motivo existe lista de espera (para que seja atribuído médico de família) em 

                                                
1 Aqui assumido, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de doenças. Assim, saúde engloba holisticamente todo o bem-estar da população, nas suas diversas vertentes: física, 
emocional/mental e socioeconómica (oficio 291/12 DSPP, de 4 de fevereiro de 2013, da ARS Algarve). 
2 Artigo 64.º da Constituição da Republica Portuguesa. 
3 Enquadrados pelo DL 28/2008, de 22 de fevereiro, na sua redação atual. No caso concreto, o ACES DO Algarve II – Barlavento que integra 
os serviços do centro de saúde de Silves, foi criado pela Portaria 272/2009, de 18 de março. 
4 Isto na sequência da reorganização administrativa. 
5 De acordo com as entrevistas efetuadas aos responsáveis pelos equipamentos. A este respeito ver ainda Cap. IV.3.4.. 
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todas as freguesias, contudo é em S. Bartolomeu de Messines (com 1 651 indivíduos inscritos sem médico 

de família, o que corresponde a 47,8%) e em Armação de Pêra (com 1 339 indivíduos inscritos sem médico 

de família, o que corresponde a 38,7%) que mais se faz sentir esta necessidade (vd. gráfico V.3.14). 

 

 

 

Analisando as instalações do centro de saúde e das suas extensões, estas são genericamente 

satisfatórias, com exceção da de S. Marcos da Serra, que se encontra desadequada e com dimensões 

reduzidas. 

 

O centro de saúde, atendendo aos programas em que é parceiro e às exigências administrativas tem 

necessidade de ampliação de áreas (para gabinetes, balneários para funcionários, sala de fisioterapia, 

entre outros) para otimizar as funcionalidades, assim como de intervenções de manutenção/conservação. 

Do ponto de vista do espaço exterior há alguma necessidade de reforço do número de estacionamentos e 

de qualificação dos espaços verdes existentes. 

 

Já na óptica dos utentes, as necessidades detetadas1 prendem-se com a «reduzida cobertura» das 

farmácias existentes2 e em 33% com o encerramento do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) no 

período noturno3. Residualmente surgem algumas questões relacionadas com a deficiente resposta da 

Extensão do Centro de Saúde de Armação de Pêra, principalmente na época alta. 

 

Apesar desta opinião negativa a respeito dos equipamentos de saúde, quando questionados acerca das 

eventuais soluções, apenas 5% dos inquiridos apresenta alguma solução. Destes, a grande maioria (75%) 

propõe intervenções na Extensão do Centro de Saúde de Armação de Pêra, especificamente o seu maior 

apetrechamento e ampliação e apenas 25% referem a necessidade de não encerrar o SAP. O quadro 

V.3.18 sistematiza as principais caraterísticas dos equipamentos de saúde do concelho. 

                                                
1 De acordo com os inquéritos aplicados à população residente. 
2 Vd. a este respeito Cap. IV.3.. 
3 Esta variável deverá ser alvo de uma relativização, dado que a aplicação dos inquéritos foi coincidente com o anúncio do encerramento do 
SAP, pelo que coincidiu com uma manifestação generalizada da população. 

Gráfico V.3.14 

Inscritos sem Médico de Família 

 
Fonte: Centro de Saúde de Silves (2007) 
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Perante este cenário, as necessidades para os equipamentos de saúde do concelho de Silves (vd. quadro 

V.3.19), não obstante as limitações institucionais do Município, orientam-se em torno do: 

 

a) fecho da rede de equipamentos, que consiste essencialmente em dotar a freguesia de S. Marcos 

da Serra com melhores instalações; 

 

b) aposta na especialização, designadamente em áreas da saúde geriátrica e desportiva 

(articulando com o ensino superior existente no concelho). 

 

 

 

 

 

 

Quadro V.3.19 

Necessidades de intervenção nos equipamentos de saúde 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO 

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Centro de 

Saúde 

Ampliação do Centro de Saúde 
Administração 

Central 
− 

2.ª 

Reforço do Pessoal Médico 2.ª 

Extensão do 

Centro de 

Saúde 

Novas instalações para a extensão do centro 

de saúde de S. Marcos da Serra 

Administração 

Central 

Definição de Área 

de Reserva 
1.ª 

Reforço do Pessoal Médico nas extensões 

do centro de saúde de Armação 
− 1.ª 

Reforço do Pessoal Médico nas extensões 

do centro de saúde de Messines 
− 1.ª 

 

Quadro V.3.18 

Análise SWOT nos equipamentos de saúde 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Taxa de cobertura dos equipamentos de saúde a 

100% (todas as sedes de freguesia dispõem de uma 

extensão do centro de saúde); 

2. Existência de serviços móveis de saúde; 

3.De acordo com o rácio definido pela DGOTDU, as 

instalações existentes são quantitativamente suficientes; 

4. Disponibilidade de solo para a instalação da nova 

extensão do centro de saúde de Silves em S. M. Serra. 

1. Instalações da extensão do centro de saúde de 

S. M. Serra pouco adequadas; 

2. Reduzido número de meios humanos 

(principalmente pessoal médico) em todo o 

concelho, mas mais problemático nas freguesias de 

Armação de Pêra e de S. Bartolomeu de Messines; 

3. Grande dispersão geográfica da população; 

4. Dimensão reduzida das instalações do centro de 

saúde de Silves (dado os novos programas). 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Sistema de saúde nacional em reestruturação. 
1. Atratividade de concelhos vizinhos (na oferta em 

termos de saúde, nomeadamente Portimão). 
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V.3.2.9. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA1 

 

Entendendo a saúde pública como o setor dos serviços de cuidados de saúde cujos objetivos são a 

proteção e o restabelecimento da saúde da população através de ações colectivas e sociais (INE, 2005), 

assume-se este como um setor muito abrangente, e em consequência de difícil operacionalização2. 

 

Para clarificar o domínio da saúde pública, recorre-se ao Programa Saúde para o Crescimento3, onde são 

definidos os seguintes objetivos: contribuir para sistemas de saúde inovadores e sustentáveis, melhorar o 

acesso a cuidados de saúde de melhor qualidade e mais seguros para os cidadãos da EU, prevenir 

doenças e favorecer uma boa saúde e proteger os cidadãos contra as ameaças sanitárias transfronteiriças. 

 

Assim, como equipamentos e serviços de saúde pública entende-se serem aqueles que contribuem para a 

promoção e manutenção do bem-estar coletivo, designadamente as unidades de saúde pública4, 

cemitérios, estações de tratamento de água (água residual e água para abastecimento)5, canil municipal, 

depósitos de sucata ou aterros. 

 

De entre os equipamentos de saúde pública, os cemitérios, pelo seu papel no sistema de saúde pública 

assim como pelo seu significado cultural, religioso e cívico, apresentam certas particularidades.  

 

Segundo LOBO et al. (1996), embora sendo um equipamento urbano, os cemitérios devem localizar-se no 

exterior dos aglomerados, integrados em espaços naturais, onde a expressão da vegetação possa 

prevalecer sobre os símbolos da morte. Assim, defende o autor, a sua localização deverá obedecer a um 

estudo prévio das condições geomorfológicas do sítio por forma a garantir condições sanitárias 

apropriadas. Apesar destas orientações, atualmente os cemitérios encontram-se integrados na malha 

urbana, o que decorre da evolução urbana dos últimos anos. 

 

As casas mortuárias têm, para além de uma função de saúde pública, uma natureza simbólica e de 

importante papel social e cultural no que diz respeito aos ritos fúnebres e à relação social e antropológica 

com a morte. Associado a esta natureza e essencialmente por questões de caráter religioso, as casas 

mortuárias têm coincidido largamente com equipamentos de culto, designadamente com capelas. 

 

As alterações sociais a que se tem vindo a assistir recentemente, vieram introduzir outro tipo de exigências 

a estes equipamentos, reforçando assim a desadequação (funcional e simbólica) das capelas às funções 

crescentemente exigentes que se lhe atribuem.  

 

                                                
1 Atender ao Cap. III.8. 
2 Nesta abordagem, direcionada para equipamentos, procura-se restringir este conceito, considerando que entre os equipamentos de saúde e 
os de saúde pública, existe uma proximidade muito significativa e que a grande diferença reside no fato de a saúde pública definir ações 
direcionadas sempre para o coletivo. 
3 Aprova o terceiro programa plurianual de ação da União Europeia (2014-2020). 
4 Artigo 12.º do DL 28/2008, de 22 de fevereiro na sua redação atual. 
5 Atendendo à relação que estes equipamentos mantêm com a rede de infraestruturas, a sua análise será efetuada no Cap. V.4.. 
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Os resíduos1 sejam eles de que natureza for, constituem uma realidade passível de afetar a saúde 

pública, daí que todas as soluções de gestão de resíduos, particularmente as reguladas pelo regime geral 

da gestão de resíduos2, representem áreas com uma particular sensibilidade ambiental e 

consecutivamente de saúde pública. 

 

A convivência com animais tem vindo a assumir uma importância crescente, pelo que a criação de 

condições para que desta convivência não resultem problemas de saúde pública é particularmente 

importante. Simultaneamente, as recentes alterações na legislação vigente atribuem às câmaras 

municipais as competências de captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos e de deliberar sobre a 

deambulação e extinção de animais nocivos3, concentradas nos canis municipais. 

 

Passa-se de seguida à análise dos equipamentos e serviços de saúde pública existentes no concelho, cuja 

distribuição geográfica a seguir se apresenta (vd. fig. V.3.5). 

 

Da sua leitura pode-se constatar que os cemitérios e as casas mortuárias possuem, no concelho de Silves, 

uma taxa de cobertura de 100%, ou seja, todas as freguesias e principais aglomerados possuem 

equipamentos desta natureza. 

 

Quanto aos restantes equipamentos, pela sua natureza, encontram-se centralizados na sede de concelho, 

designadamente a unidade de saúde pública encontra-se integrada no centro de saúde de Silves e o canil 

municipal localiza-se na periferia da cidade. 

 
                                                
1 A este respeito atender ao Cap. III.8. e V.4.. 
2 Decreto-lei 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual. 
3 Alíneas ii) e jj) do número 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º75/2012, de 12 de setembro. 

Figura V.3.5 

Equipamentos de Saúde Pública 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Relativamente às necessidades aferidas no que concerne aos cemitérios, (vd. quadro V.3.20) é possível 

destacar equipamentos com: 

 taxas de ocupação muito elevadas e consequente necessidade de ampliação; 

 taxas de ocupação reduzidas e consequentemente com necessidade de definição de área de 

reserva para ampliação/relocalização a longo prazo; 

 taxas de ocupação medianas mas com necessidades a outros níveis. 

 

 

 

Como reforço importa ainda atender ao índice de envelhecimento da população da área de intervenção de 

cada cemitério, de onde se poderá aferir a utilização previsível deste equipamento. O Cap. IV.1. 

desenvolve esta questão, contudo, da leitura do quadro V.3.21, é possível concluir que duas das freguesias 

com maior índice de envelhecimento (São Marcos da Serra e Silves)1 correspondem às que registam 

necessidade de ampliação dos seus cemitérios. 

 

Em síntese verifica-se uma correlação positiva entre as necessidades de ampliação do equipamento 

cemitério e os indicadores demográficos que traduzem o envelhecimento da população. 

 

A taxa de cobertura das Casas Mortuárias, como referido anteriormente, é de 100%, ou seja, todas as 

freguesias possuem um equipamento desta natureza. Na sua maioria coincidem com equipamentos de 

culto (Igrejas, Ermidas ou Capelas), registando-se apenas dois casos em que o equipamento não tem essa 

correspondência – Armação de Pêra e Silves. 

 

 

 

 

                                                
1 Com exceção da freguesia de São Bartolomeu de Messines que possui o segundo maior índice de envelhecimento. 

Quadro V.3.20 

Necessidades de intervenção nos cemitérios do concelho de Silves 

Localização 

Cemitérios 

Necessidades de Intervenção 

Médio Prazo Longo Prazo 

Alcantarilha Ampliação - 

Algoz Ampliação - 

Armação de Pêra - 
Definição de área de reserva para 

ampliação 

Pêra Ampliação 
Definição de área de reserva para 

nova localização 

S. B. Messines (novo) - 
Definição de área de reserva para 

ampliação 

S. B. Messines (velho) 
Transferência para o cemitério 

novo 
Adaptação a jardim público 

S. Marcos da Serra Ampliação - 

Tunes Regularização do trânsito - 

 

Fonte: DOGU-OT 
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A adequação destes espaços à função de casa mortuária nem sempre é a melhor, motivada 

essencialmente por questões de capacidade, funcionalidade e de conforto térmico. O quadro V.3.22 

sistematiza a situação relativa a este equipamento por aglomerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante este quadro, identificam-se dois aglomerados com necessidade de relocalização e 

redimensionamento do equipamento – Alcantarilha e São Bartolomeu de Messines. 

 

A (re)localização destes novos equipamentos, atendendo ao que são as caraterísticas do culto à morte1, 

deverá ter em consideração: 

 Circulação pedonal e automóvel da localidade; 

 Proximidade ao cemitério; 

 Atividades e funções compatíveis. 

 

Assim, de acordo com as entrevistas efectuadas com os presidentes de junta, a localização ideal para 

qualquer uma das situações é a proximidade ou coincidência deste equipamento com o cemitério. 

 

A autoridade de saúde pública no concelho de Silves é exercida pelo Delegado de Saúde, apesar de 

existirem funções diferenciadas para ambos. Estes dois serviços deveriam ter assim uma atividade 

                                                
1 O culto à morte na sociedade atual carateriza-se por momentos em que se vela o corpo, seguido por cerimónia (mais ou menos religiosa) e 
romaria até ao cemitério onde é depositado o corpo. 

Quadro V.3.21 

Índice de envelhecimento (2011) 

Freguesias 
Índice de 

Envelhecimento (%) 

Alcantarilha e Pêra 139,2 

Algoz e Tunes 108,9 

Armação de Pêra 106,9 

S. B. Messines 239,0 

S. Marcos da Serra 449,6 

Silves 168,7 

 

Fonte: INE (2011) 

Quadro V.3.22 

Casas mortuárias 

Aglomerados 
Local de 

Funcionamento 
Adequação Nova Localização 

Alcantarilha Capela Não No cemitério 

Algoz Anexo à igreja Sim - 

Armação de Pêra Casa Mortuária Sim - 

Pêra Igreja Sim - 

S. B. Messines Capela Não No cemitério 

S. Marcos da Serra Anexo à igreja Sim - 

Silves Casa Mortuária Sim - 

Tunes Anexo à igreja Razoável - 

Fonte: DPTIG / Entrevistas aos presidentes da junta de freguesia, Julho de 2007; Atualização da 2014. 
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complementar, mas na realidade a autoridade não tem meios próprios, daí que é o serviço de saúde 

pública que integra as competências de ambos. Este serviço encontra-se instalado no Centro de Saúde de 

Silves, exercendo a sua atividade no concelho todo através das extensões do Centro de Saúde existentes 

nos diferentes aglomerados. De entre as necessidades identificadas (vd. quadro V.3.23), a reduzida 

disponibilidade de meios (humanos e materiais) foi identificada como o principal obstáculo ao trabalho 

desenvolvido pelo serviço de saúde pública concelhio. 

 

Os Serviços Urbanos e de Ambiente do município de Silves integram o Canil Municipal1. As suas 

instalações funcionam em anexo ao parque de máquinas na freguesia de Silves e têm como área de 

intervenção a totalidade do concelho. O tipo de serviços que o canil municipal desenvolve passa por 

vistorias e inspeções, recolha de cães vadios e/ou doentes e tratamento e assistência clínica veterinária. O 

volume de trabalho é muito significativo2 para os meios e instalações de que dispõe. Estas, apesar de 

terem sido alvo de uma ampliação (criação de um gabinete e de uma enfermaria), continuam insuficientes 

face àquilo que são as exigências legais3 (atuais e futuras). 

 

Neste cenário as principais necessidades do canil municipal podem ser assim sintetizadas: 

a) ampliação e adequação das atuais instalações (áreas adjacentes, área para colocar uma arca 

congeladora, área para colocar contentores de recolha de material hospitalar e de medicina); 

b) aquisição/afetação de uma viatura ao serviço municipal de veterinária. 

 

Para os próximos anos seria interessante repensar a estrutura dos serviços públicos de veterinária. A 

solução mais interessante seria a de criação de serviços intermunicipais que aproveitassem soluções de 

associativismo para melhorar os serviços prestados e otimizar recursos (vd. quadro V.3.24). 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Existe ainda referência a 4 clínicas veterinárias privadas instaladas no concelho. 
2 Por ano em média são abatidos 60 cães e passam pelo canil aproximadamente 150 canídeos. 
3 De entre essas destaca-se a obrigatoriedade de conservar os cadáveres dos animais abatidos numa arca congeladora antes de serem 
recolhidos (por uma empresa a contratar) para eliminação. 

Quadro V.3.23 

Análise SWOT nos equipamentos de saúde pública 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Taxa de cobertura dos cemitérios e casa 

mortuária a 100%; 

2. Existência do serviço de canil municipal; 

3. Articulação de serviços de saúde com os de 

saúde pública. 

1. Existência de necessidades de expansão dos cemitérios; 

2. Necessidade de relocalização de casas mortuárias; 

3. Coincidência de casas mortuárias com equipamentos de 

culto; 

4. Canil municipal com necessidades de ampliação e 

modernização. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Sistema de saúde nacional em reestruturação. 1. Riscos para a saúde pública. 
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V.3.2.10. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Os equipamentos de segurança pública, de acordo com a DGOTDU (2002), integram os equipamentos 

associados às forças policiais (Polícia de Segurança Pública1 - PSP e Guarda Nacional Republicana2 - 

GNR) e aos bombeiros3. 

 

As forças de segurança pública se distribuem no concelho de forma coincidente com as sedes de freguesia 

mais populosas, designadamente Silves, São Bartolomeu de Messines e Armação de Pêra. 

 

No que concerne aos bombeiros voluntários, o concelho encontra-se abrangido por duas corporações, 

sendo as freguesias de Armação de Pêra, Algoz e Tunes, Alcantarilha e Pêra e Silves da responsabilidade 

da corporação de bombeiros de Silves e as restantes da corporação de bombeiros de S. Bartolomeu de 

Messines. A primeira para além do quartel central possui ainda uma extensão no aglomerado de 

Alcantarilha. Do ponto de vista espacial destaca-se ainda a presença de um estabelecimento prisional na 

sede de concelho (vd. quadro. V.3.25). 

 

 

                                                
1 Destina-se ao policiamento de áreas urbanas, em aglomerados com mais de 10 000 habitantes. 
2 Destina-se ao policiamento de áreas rurais ou de aglomerados com menos de 10 000 habitantes. 
3 Os equipamentos dos bombeiros designados por Quartéis destinam-se a congregar serviços de âmbito operacional e associativo, com o 
objetivo de apoiar as Corporações de Bombeiros na sua missão de socorro, nomeadamente no combate ao fogo, no transporte de feridos, etc. 
(DGOTDU, 2002) 

Quadro V.3.24 

Necessidades de intervenção nos equipamentos de saúde pública 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO 

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

Unidade de 

Saúde Pública 
Reforço de meios (humanos e materiais) 

Adm. 

Central 
− 2.ª 

Cemitério 

Ampliação do cemitério de Alcantarilha 

Municipal 

Definição de Área 

de Reserva 

1.ª 

Ampliação do cemitério de Algoz 1.ª 

Ampliação do cemitério de S. Marcos da 

Serra 
1.ª 

Ampliação do cemitério de Silves 2.ª 

Regularização de trânsito nas imediações do 

cemitério de Tunes 
Execução 2.ª 

Definição de área de reserva para a 

ampliação do cemitério de Messines Definição de Área 

de Reserva 

3.ª 

Definição de área de reserva para o novo 

cemitério de Pêra 
3.ª 

Canil Municipal 

Melhoria das condições de funcionamento 

(ampliação e apetrechamento) 
Municipal Execução 2.ª 

Criação de um serviço intermunicipal − − − 
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Atendendo às principais necessidades aferidas, destaca-se o número de efetivos das forças de 

segurança pública como uma carência, principalmente para o posto territorial da GNR de S. B. de 

Messines e para a corporação de bombeiros voluntários da mesma freguesia. No primeiro caso a 

insuficiência deve-se essencialmente ao considerável número de efetivos que estão indisponíveis para 

trabalho efetivo (8 num total de 21) e à dimensão e dispersão da área a cobrir; no segundo caso esta 

insuficiência está diretamente relacionada com o volume de solicitações. 

 

Relativamente às outras forças, apenas o posto territorial de Armação de Pêra apresenta alguma carência 

associada ao período de férias e à consequente afluência de turistas a Armação de Pêra. 

 

As instalações de cada uma das forças policiais são identificadas, quase unanimemente, como a sua 

principal fragilidade. A situação mais satisfatória encontra-se nas instalações da GNR, dado que o quartel 

de Silves foi recentemente alvo de obras de beneficiação e o de Armação de Pêra foi recentemente 

inaugurado. Contudo, tanto para o posto de Silves como para o de S. B. de Messines, a relocalização das 

atuais instalações é apresentada como uma proposta a médio prazo, motivada essencialmente por 

questões de acessibilidade e de circulação e ainda, no caso de Silves, pela indisponibilidade de área de 

enquadramento ao quartel (parada) para a função de guardar viaturas apreendidas. 

 

A realidade das corporações de bombeiros é apresentada pelos seus responsáveis como insustentável. No 

caso da de bombeiros de Silves, os problemas com as atuais instalações prendem-se com: 

a) a implantação do quartel em área sujeita a cheias e as implicações1 associadas; 

b) as caraterísticas do material de combate a incêndio urbano, designadamente a auto-escada e o 

carro de combate a incêndios urbanos, que pela sua dimensão implicam instalações maiores; 

c) a insuficiência/desadequação das instalações face ao crescimento da corporação2. 

 

Contudo, a recente intervenção de ampliação de que o quartel dos bombeiros voluntários de Silves foi 

objeto, veio minorar alguns destes constrangimentos. 

                                                
1 Em caso de cheia os bombeiros sendo os primeiros a ser afectados têm que socorrer os seus bens antes de poder ir socorrer terceiros; todo 
o sistema de comunicações está localizado no r/c, pelo que (já aconteceu) a cheia deixa a corporação sem comunicações; estão também no 
r/c espaços como a oficina, a arrecadação ou as camaratas. 
2 Não tem áreas para receber os grupos de 1.ª intervenção no período dos incêndios, não tem salas, não há gabinetes, os sanitários/balneários 
estão desadequados, a camarata feminina não tem condições, as viaturas ficam no exterior porque já não têm lugar no edifício. 

Quadro V.3.25 

Equipamentos de segurança pública 

Freguesia GNR Bombeiros 
Estabelecimento 

Prisional 

Alcantarilha e Pêra  x  

Algoz e Tunes    

Armação de Pêra x   

São Marcos da Serra  x  

São B. de Messines x x  

Silves x x x 
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No caso da de S. B. de Messines, os problemas com as atuais instalações prendem-se com: 

a) a necessidade de uma cobertura na parada para que as viaturas fiquem mais protegidas e que 

esse espaço possa ser mais utilizado; 

b) a necessidade de uma sala de formação; 

c) a inexistência de um posto médico; 

d) os sinais de degradação exterior que o edifício apresenta; 

e) a necessidade de ampliar a cozinha e a WC da área social, para a confeção de alimentos; 

f) a necessidade de adaptar um espaço existente a lavandaria. 

 

Comuns a ambas a corporações existem ainda questões de localização e acessibilidade das instalações 

atuais. Esta necessidade é particularmente importante atendendo a que a eficácia e eficiência da 

intervenção estão seriamente relacionadas com a rapidez da mesma. 

 

Assim, em síntese, como se pode constatar no quadro V.3.26, as necessidades sentidas localmente pelas 

forças de segurança pública prendem-se com: 

a) a criação de novas instalações para praticamente todas elas, sendo que as corporações de 

bombeiros apresentam uma situação mais problemática. 

b) as necessidades de apetrechamento de entre as quais se destacam a dotação das corporações de 

bombeiros com mais equipamento de combate a incêndio, particularmente para intervenção em 

áreas históricas, mais ambulâncias e os postos da GNR de mais viaturas; 

c) as necessidades de reforço de meios humanos pela generalidade das forças policiais. 

 

Perante este cenário, e atendendo à centralidade da prevenção dos riscos na estratégia do PDM, é 

importante reforçar os equipamentos e as competências das forças de segurança pública, designadamente 

através da construção de um novo quartel de bombeiros na zona sul do concelho e do apetrechamento das 

corporações de bombeiros. 

 

A área a abranger por cada corporação, a par com as caraterísticas que apresenta (e.g. no setor Norte a 

extensão de floresta, uma rede viária com um volume de tráfego significativo; no setor Sul as caraterísticas 

da malha urbana, a taxa de urbanização e sua ocupação sazonal) determina um esforço muito significativo 

para ambas as corporações, pelo que este reforço é determinante para a prossecução de uma política de 

prevenção e segurança municipal (vd. quadro V.3.27). 
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V.3.2.11. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL 

 

Num contexto social em que emergem novos desafios e novas problemáticas como o duplo 

envelhecimento da população, as alterações nas estruturas familiares e consequentemente nas formas e 

modos de vida, os riscos emergentes do mercado de trabalho, designadamente os associados à 

globalização, a realidade da proteção social assume um papel cada vez mais importante. Verifica-se assim 

um cenário em que os fenómenos de exclusão social e pobreza constituem um desafio para a sociedade 

global1. 

                                                
1 Vd. a este respeito Cap. IV.3.. 

Quadro V.3.26 

Análise SWOT nos equipamentos de segurança pública 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Novas instalações para o posto territorial 

da GNR de Armação de Pera; 

2. Instalações do Comando de Silves com 

obras de remodelação; 

3. Existência de um reforço de efetivos no 

Verão. 

1. Reduzido número de efetivos das forças de segurança 

pública (GNR e Bombeiros); 

2. Localização das instalações da GNR de Silves e de Messines 

pouco funcional (acessos, circulação e disponibilidade de área); 

3. Insuficiência de material de combate a incêndio em áreas 

urbanas antigas (Silves) e de ambulâncias (Messines); 

4. Localização das instalações dos Bombeiros Voluntários de 

Silves em leito de cheia; 

5. Instalações dos bombeiros voluntários de Messines 

desadequadas às atuais necessidades. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Quadro legal e financeiro direcionado 

para as questões dos riscos e da segurança 

pública 

1. Crescendo da violência associado a questões sociais. 

 

Quadro V.3.27 

Necessidades de intervenção nos equipamentos de segurança pública 

TIPOLOGIA NECESSIDADE RESPONS. 
INTERVENÇÃO 

DO MUNICIPIO 
PRIORIDADE 

GNR 

Reforço de efetivos (Silves, Messines e Armação) Adm. Central − 2.ª 

Criação de novas instalações para a GNR de Silves 

Administração 

Central / 

Municipal 

Definição de 

Área de 

Reserva 

3.ª 

Criação de novas instalações para a GNR de 

Messines 
3.ª 

Reforço de meios de transporte (Silves, Messines e 

Armação) 
Apoio 1.ª 

Bombeiros 

Voluntários 

Reforço de efetivos (Silves e Messines) Privado − 2.ª 

Criação de novas instalações para os bombeiros de 

Messines Municipal / 

Privados 

Definição de 

Área de 

Reserva 

2.ª 

Criação de novas instalações para os bombeiros de 

Silves (Silves e Alcantarilha) 
1.ª 

Apetrechamento de meios de combate a incêndio 

em áreas históricas Privado Apoio 
1.ª 

Apetrechamento de meios - ambulâncias 1.ª 
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Para fazer frente a esses desafios, o sistema de segurança social1 através do seu subsistema de ação 

social, definiu uma Rede de serviços e equipamentos que integra respostas sociais transversais às 

diferentes áreas de intervenção. 

 

A oferta de equipamentos sociais no concelho de Silves, do ponto de vista das áreas de intervenção, 

apresenta uma elevada concentração ao nível do apoio às crianças e jovens e aos idosos com cerca de 

85% do total de respostas sociais existentes. O gráfico V.3.15 demonstra que as restantes áreas de 

intervenção apresentam valores residuais ou nulos, como é o caso dos equipamentos e serviços de apoio 

a pessoas infetadas com VIH/Sida e famílias e pessoas com doença mental ou psiquiátrica2. 

 

Da análise do gráfico destaca-se, tal como referido, a concentração das respostas sociais existentes no 

concelho, num número reduzido de áreas de intervenção. Contudo estas áreas de intervenção são as que 

permitem a cobertura do maior número de indivíduos, dado que são as que têm maior procura. 

 

Esta distribuição informa ainda que a população com necessidades de proteção ao nível das restantes 

áreas de intervenção não encontra nas respostas sociais existentes no concelho, proteção adequada às 

suas necessidades, tendo por isso que se deslocar a outras localidades. Conclui-se assim que a 

satisfação das necessidades da população local não está, na sua totalidade, assegurada na unidade 

territorial do concelho de Silves3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando agora a uma abordagem mais descritiva da oferta dos equipamentos e serviços sociais 

existentes no concelho de Silves, constata-se que a mesma se traduz em 33 respostas sociais com a 

distribuição que se pode observar no quadro V.3.28. 

                                                
1 Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, alterada pela Lei 83-A/2013, de 30 de dezembro. 
2 Veja-se a este respeito o Cap. IV.3., designadamente nas questões da saúde e da proteção social. 
3 A este nível seria ainda importante analisar com maior pormenor as necessidades efetivas da população residente ao nível das restantes 
áreas de intervenção. 

Gráfico V.3.15 

Área de intervenção (Serviços e Equipamentos) 
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Destacam-se desta análise os equipamentos de apoio à infância1 e de apoio ao idoso2 que totalizam, cada 

um, cerca de 44,4% dos equipamentos (gráfico V.3.16). 

 

Do ponto de vista da sua distribuição no território, ou seja, da taxa de cobertura das 6 freguesias do 

concelho constata-se que nenhuma das respostas sociais apresenta uma taxa de cobertura de 100%, isto 

é, a oferta dos equipamentos sociais do concelho de Silves não possui uma correspondência geográfica 

com os limites administrativos das freguesias, atendendo à área de influência dos mesmos. Com efeito a 

proximidade relativa de algumas freguesias e as suas caraterísticas sociais e demográficas permitem a 

optimização inter-freguesia dos equipamentos existentes. 

 

De entre os equipamentos existentes, é o «Centro de ATL» aquele que apresenta a maior taxa de 

cobertura no concelho, logo seguido dos equipamentos creche, centro de dia e lar de idosos (vd. fig. V.3.6). 

Da sua análise destaca-se a sede de concelho com uma cobertura a 100%, ou seja, trata-se de uma 

freguesia onde coincidem todas as respostas sociais existentes no concelho, fato que encontra relação 

com a natureza administrativa e demográfica da freguesia. 

 

No outro extremo posiciona-se a freguesia de S. Marcos da Serra onde, decorrente da sua estrutura 

demográfica e área de influência, apenas se registam duas respostas sociais dirigidas à população idosa. 

 

Alcantarilha e Pêra e São Bartolomeu de Messines surgem como as freguesias com maior cobertura de 

equipamentos depois da sede de concelho. No primeiro caso, a sua posição geográfica e acessibilidade 

constituem os principais fundamentos para esta oferta, a par com a iniciativa do setor privado de apoio 

social; no segundo, esta concentração decorre da densidade populacional e do dinamismo social da 

freguesia. 

 

                                                
1 Neste caso são as respostas sociais creche e centro de ATL. 
2 Neste caso são as respostas sociais lar, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. 

Quadro V.3.28 

Serviços e Equipamentos Sociais 

Serviços e Equipamentos Sociais N.º % 

Creche 8 24,2 

Centro de dia 5 15,2 

Lar de Idosos 5 15,2 

Serviço de Apoio Domiciliário 4 12,1 

Unidade de Cuidados Continuados 2 6,1 

Intervenção Precoce 1 3,0 

Apoio Domiciliário Integrado 1 3,0 

Clínica de Reabilitação 1 3,0 

Centro de ATL 6 18,2 

TOTAL 33 - 
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Esta análise carece ainda de uma perspetiva direcionada para as taxas de ocupação dos equipamentos 

existentes. Desta forma será possível identificar o nível de resposta dos equipamentos sociais do concelho 

face às necessidades de proteção da população residente. Esta variável atenta ao número de utentes de 

cada resposta social pela capacidade que a mesma possui, demonstrando assim a sua lotação, bem como 

as carências dos equipamentos e respostas sociais existentes (vd. gráfico V.3.16). 

 

De uma forma genérica salienta-se da análise do gráfico a elevada lotação da maioria dos 

equipamentos, com exceção do equipamento «centro de dia» e de «serviço de apoio domiciliário 

(SAD)»1. 

 

                                                
1 Em qualquer caso são sempre superiores a 60%. 

Figura V.3.6 

Equipamentos e serviços de segurança social 
 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 

Gráfico V.3.16 

Taxa de ocupação dos equipamentos sociais 
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No primeiro caso, o reduzido número de utentes encontra relação com a complexidade de funcionamento 

deste equipamento. Trata-se de uma resposta de transição entre o «apoio domiciliário» com maior grau de 

independência e o internamento em «lar» com menor grau de independência por parte do utente. Na 

prática implica uma grande disponibilidade de recursos humanos e de desgaste de viaturas no transporte 

da população uma vez que a população que usufrui deste equipamento reside maioritariamente em áreas 

dispersas e com difíceis acessos. É ainda uma população com reduzidos recursos financeiros, pelo que a 

sua comparticipação financeira, proporcional aos recursos existentes, é muitas vezes reduzida. Por este 

conjunto de razões, as instituições não investem muito nesta resposta social, segundo se pode constatar 

pelas entrevistas realizadas aos responsáveis. 

 

Na mesma linha o serviço de «apoio domiciliário» com caraterísticas de funcionamento idênticas ao 

«centro de dia» regista uma taxa de ocupação de aproximadamente 62%. 

 

Relativamente aos equipamentos de «intervenção precoce» e «clínica de reabilitação», não é possível falar 

de taxa de ocupação, uma vez que se trata de atendimentos personalizados, com uma duração específica 

e cujo volume de trabalho depende do número de utentes com necessidades a este nível. Deste fato 

resulta, em termos genéricos, a inexistência de lista de espera ou de uma lotação muito significativa. 

 

Os equipamentos e serviços de apoio à 3.ª idade existentes no concelho (Centro de Dia, Serviço de Apoio 

Domiciliário e Lar) apresentam uma elevada taxa de ocupação, com a exceção já referenciada. Esta 

elevada taxa de ocupação deverá ainda ser analisada em articulação com outra informação como seja a 

existência de listas de espera ou os indicadores demográficos indicativos do envelhecimento da população 

do concelho e consequentemente das necessidades de proteção desta população. 

 

O equipamento «lar» regista no concelho um valor de 290 indivíduos1 em lista de espera, valor que supera 

a oferta atualmente existente no concelho (corresponde a 116%). Paralelamente a esta evidente 

insuficiência constata-se, do ponto de vista dos indicadores demográficos2: 

1. a cobertura destes serviços e equipamentos é de 6,0%3 da população (potencial) com necessidade 

de proteção no concelho; 

2. o índice de envelhecimento do concelho é de 162,7 indivíduos com 65 ou mais anos por cada 100 

indivíduos com idades iguais ou inferiores a 14 anos num cenário em que a média regional é de 

131%; 

3. a percentagem de população com 65 ou mais anos é de 22,5% num cenário em que a média 

regional é de 19,5%; 

                                                
1 Este valor refere-se exclusivamente a dois dos lares. Relativamente aos restantes não foi possível recolher informação. 
2 Tendo por base os dados dos censos 2011. 
3 Dos 8.343 indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos (de acordo com os censos 2011), apenas 502 encontram algum tipo de proteção 
social no concelho (6,0%). De referir que este valor resulta da soma dos utentes dos diferentes serviços e equipamentos existentes. 



                                                                                    Plano Diretor Municipal de Silves 

 110 

4. o índice de dependência de idosos é de 35 indivíduos com 65 ou mais anos por cada 100 

indivíduos em idade ativa num cenário em que a média regional é de 29,6%,logo, as necessidades 

a este nível têm tendência a aumentar de forma significativa. 

O serviço «unidade de cuidados continuados» que corresponde à transição dos utentes acamados dos 

serviços de saúde para os de segurança social possui capacidade para 50 utentes distribuídos pelas 

freguesias de Silves e do Algoz e Tunes. Existe contudo uma necessidade crescente deste tipo de serviços 

atendendo ao aumento da esperança média de vida, à melhoria dos cuidados médicos e às exigências 

familiares que o atual contexto económico apresenta. 

 

Relativamente ao «centro de ATL», seria interessante obter informações relativamente à evolução da taxa 

de ocupação, dado que, de acordo com as entrevistas aos responsáveis pelas instituições, as recentes 

alterações legislativas vieram alterar significativamente esta situação. Até aqui os centros de ATL 

existentes constituíam a única resposta social para as crianças e jovens nos períodos extra-escolar, com 

as recentes alterações, os estabelecimentos de ensino passaram a integrar atividades pós período letivo, 

reduzindo assim o número de utentes dos centros de ATL. Neste cenário, a atual oferta satisfaz as 

necessidades existentes, remetendo assim as possíveis intervenções para o nível do apetrechamento, da 

diversificação e necessariamente de uma complementaridade à oferta pública de ocupação de tempos 

livres. 

 

A taxa de ocupação existente no equipamento «creche» (vd. gráfico V.3.17) apresenta valores muito 

próximos dos 100% o que por si só demonstra a necessidade de reforço de equipamentos desta natureza. 

Contudo, atendendo a um conjunto de outra informação estatística, designadamente a existência e 

dimensão da lista de espera, a taxa de cobertura das freguesias e alguns indicadores demográficos, as 

necessidades a este nível tornam-se significativamente mais evidentes. 

 

De acordo com a informação recolhida, o número de utentes dos equipamentos existentes em lista de 

espera totalizam 257 indivíduos. Este valor corresponde a 69,8% da oferta existente. 

 

A área de influência deste equipamento1 corresponde à freguesia e a uma população base de 5.000 

habitantes. Ora no concelho de Silves existem duas freguesias (Algoz e Tunes e S. Marcos da Serra) onde 

este equipamento é inexistente. 

 

Do ponto de vista da programação, a proximidade entre os aglomerados de Algoz e de Tunes e o 

acentuado processo de envelhecimento e de abandono de S. Marcos da Serra, podem constituir 

fenómenos de base justificativos da criação de novos equipamentos. 

 

Relativamente aos indicadores demográficos é possível constatar que a cobertura deste equipamento é de 

aproximadamente 22%2 da população com necessidade de proteção no concelho. 

                                                
1 DGOTDU (2002). 
2 Dos 1.664 indivíduos com idades entre os 0 e os 4, apenas 368 encontram lugar nas creches do concelho (22,1%). Note-se que a população 
alvo é dos 0 aos 3, mas pelas características da informação estatística disponível, referimo-nos ao grupo quinquenal dos 0 aos 4 anos. 
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Paralelamente à constatação das necessidades existentes, e em resultado das entrevistas de 

caraterização realizadas obteve-se um conjunto de informação prospetiva que retrata a consciência que as 

instituições possuem das necessidades que cada freguesia apresenta. Desta abordagem resultam 

propostas de criação/ampliação de equipamentos e serviços de apoio social, em diferentes fases de 

concretização. Na essência traduzem-se em propostas de ampliação/construção de equipamentos que vão 

desde creches, lares, centros de dia, entre outros. 

 

O quadro V.3.29 sistematiza as principais caraterísticas dos equipamentos e serviços sociais e fundamenta 

a estratégia a definir que assentará nos seguintes princípios: 

a) eliminar as listas de espera em equipamentos de base – creches e lares; 

b) diversificar a oferta para outros domínios / setores; 

c) potenciar a promoção de sinergias inter equipamentos e inter freguesias. 

 

 

Em concreto, esta estratégia no PDM, considerando que a iniciativa neste domínio é privada, traduz-se na 

definição de regras de discriminação positiva para a instalação de equipamentos e serviços de segurança 

social. 

 

 

 

 

V.3.2.12. EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

 

O desenvolvimento do setor dos transportes e comunicações veio configurar um quadro de relações que se 

reparte entre o individual e o global, exigindo um reequacionamento dos conceitos de espaço e tempo. A 

consolidação da hierarquia de redes territoriais e dos respetivos sistemas (transportes e comunicações) 

Quadro V.3.29 

Análise SWOT nos Equipamentos e Serviços Sociais 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Existência de equipamentos cuja população alvo é a 

mais numerosa; 

2. Áreas de influência dos equipamentos descoincidentes 

com limites geográficos; 

3. Existência de um corpo associativo / institucional com 

projetos e dinamismo; 

4. Disponibilidade de solos para implantar os equipamentos 

sociais previstos. 

1. Reduzida diversidade na oferta de equipamentos; 

2. Distribuição dos equipamentos muito desigual no 

concelho; 

3. Reduzida empatia social (noção do outro – 

promoção de sinergias); 

4. Equipamentos sociais (na generalidade) com 

taxas de ocupação muito elevadas, isto é, lotados e 

com lista de espera. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Existência de enquadramento institucional (legal e 

financeiro) para a execução dos equipamentos previstos; 

2. Silves como concelho onde a oferta de equipamentos de 

apoio à família seja completa e daí o concelho mais 

atrativo. 

1. Oferta de equipamentos nos concelhos vizinhos 

(competitividade e atratividade); 

2. Contexto demográfico de duplo envelhecimento. 
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faz-se acompanhar pelo aumento e valorização crescente da mobilidade e dos sistemas de comunicação, 

gerando mais-valias económicas e sociais nas populações. 

 

Os equipamentos de transporte e de comunicação assumem assim, num contexto social e económico cada 

vez mais marcado pelas novas tecnologias, uma importância muito significativa, marcada por um 

considerável ritmo de modernização. Assim, no que concerne à comunicação e paralelamente às 

tradicionais estações de correio ou postos de telefone público, importa atender a centros de novas 

tecnologias e à difusão de pontos de acesso às mesmas (e.g. mapas interativos de localização urbana, 

cyber cafés, entre outros), tal como aos jornais e rádios de cariz local como meios de comunicação 

privilegiada com os cidadãos. 

 

Relativamente aos transportes, considerando as alterações na mobilidade, designadamente a 

diversificação e o grau de exigência crescente, a modernização assume também aqui um papel 

preponderante. 

 

Dadas as caraterísticas e especificidades do concelho de Silves, sobretudo em termos de distância 

(relativa) entre os principais aglomerados populacionais, a existência de elevados padrões de mobilidade é 

fundamental num processo de desenvolvimento territorial. A existência de um sistema de transportes e de 

comunicações eficiente é uma pedra basilar na criação de janelas de oportunidade para promover 

equilíbrios espaciais (no território), através de uma minimização das assimetrias (internas) existentes. 

 

O concelho de Silves, dentro do quadro das suas caraterísticas geográficas, dispõe de um sistema de 

transportes e de comunicações que visa dar uma resposta às necessidades da sua população.  

 

Numa perspetiva macro, o território apresenta as seguintes caraterísticas: uma cobertura a 100% 

relativamente a estações de correios ou representações das mesmas1 e praças de táxis; uma cobertura a 

100% da rede de rodoviária (vd. Cap. V.5.) e uma rede ferroviária de onde se destacam as 

estações/apeadeiros de Silves, S. B. de Messines, de Alcantarilha e a mais relevante, até pela sua 

importância geoestratégica na Região do Algarve, a estação de Tunes. (vd. fig. V.3.7). 

 

Numa abordagem mais comunicacional, tem-se assistido a um incremento das novas tecnologias, 

sobretudo no que concerne ao acesso à internet. 

 

Este investimento coincide com equipamentos municipais, e em zonas wireless distribuídas um pouco por 

todo o concelho (vd. fig. V.3.7), com particular destaque para a sede de concelho e para as duas 

freguesias mais populosas (Armação de Pêra e S. Bartolomeu de Messines). 

                                                
1 No concelho de Silves existem três lojas CTT localizadas nas sedes de freguesia mais populosas (Silves, S. B. de Messines e Armação de 
Pêra) e cinco lojas CTT em parceria localizadas no aglomerado de Algoz, Alcantarilha, Pêra, Tunes e S. Marcos da Serra. 
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Perante esta distribuição, as principais caraterísticas dos equipamentos de transportes e comunicações 

podem ser sistematizadas tal como consta no quadro V.3.30. 

 

 

 

Atendendo à importância do conceito – mobilidade – relacionado com um sistema de transportes e 

comunicação eficaz, é fundamental para qualquer território estar dotado de infraestruturas associadas a 

este tipo de equipamentos, no sentido de potenciar a sua capacidade de atratividade económica, e ao 

mesmo tempo, poder esbater algumas assimetrias territoriais (internas e externas) através de uma 

melhoria substancial da mobilidade.  

 

Uma estratégia eficaz passará por um melhoramento da rede de transportes; por uma melhor articulação 

da mesma (relação comboio-autocarro) e por um reforço da rede de wireless, ampliando a mesma com o 

intuito de melhorar a acessibilidade à informação (requisito essencial para o exercício da cidadania). 

Quadro V.3.30 

Análise SWOT nos equipamentos de transportes e comunicação 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Cobertura de equipamentos em todas as sedes 

de freguesia; 

2. Investimentos recentes no concelho nas novas 

tecnologias de comunicação. 

1. Dimensão do concelho (dificulta a existência 

de uma rede de transportes mais eficiente); 

2. Pouca articulação entre o sistema de 

transportes (rodoviário e ferroviário). 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Oferta crescente de zonas wireless; 

2. Inovação e desenvolvimento dos serviços 

associados às telecomunicações e aos 

transportes. 

1. Oferta de equipamentos nos concelhos 

vizinhos (competitividade e atratividade) 

2. Tendência para um desfasamento ainda mais 

acentuado no sistema de transportes atual. 
 

Figura V.3.7 

Equipamentos de transportes e comunicações 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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Do ponto de vista de necessidades concretas, destaca-se a criação de terminais rodoviários na sede de 

concelho (Silves) e em Armação de Pêra. 

 

 

V.3.2.13. UMA VISÃO GLOBAL 

 

Uma vez finalizada a análise a cada um dos setores de equipamentos, sistematiza-se uma análise global à 

oferta de equipamentos e suas principais fragilidades, na ótica de informar a programação. 

 

O concelho de Silves ao nível da oferta de equipamentos apresenta uma situação pouco diversificada em 

termos de tipologias de equipamentos a par com uma concentração espacial dos mesmos na sede de 

concelho e nas principais sedes de freguesia. A estes fatores pode ainda acrescentar-se a reduzida 

inovação da oferta existente, na medida em que se trata essencialmente de equipamentos de satisfação 

das necessidades primárias, não perspetivando, no geral, atividades de escala supraconcelhia, regionais 

ou até mesmo nacionais. 

 

Esta situação tem vindo a registar uma melhoria nos últimos anos, com um aumento da oferta 

existente, com a sua diversificação e consequentemente com o aumento da sua taxa de cobertura. 

Contudo, apesar deste esforço, o concelho de Silves apresenta ainda algumas carências em termos de 

cobertura de equipamentos. 

 

Aquilo que são as necessidades ao nível dos equipamentos de natureza primária, das diferentes 

tipologias, encontram-se praticamente satisfeitas. Refira-se, a título de exemplo, os equipamentos de 

saúde, os de educação ou os de segurança pública com uma taxa de cobertura de 100%. No entanto a 

este nível existem algumas situações que apresentam taxas de ocupação muito elevadas, a par com 

listas de espera. Enquadram-se nesta situação tipologias de equipamentos como os de apoio à terceira 

idade (lar, centro de dia ou apoio domiciliário) ou os de apoio à 1.ª infância (principalmente as creches). 

 

Com um cenário significativamente diferente encontram-se os equipamentos de cultura e de recreio e 

lazer que apresentam um valor muito residual no concelho, estando concentrados em algumas sedes de 

freguesia e limitados a determinadas valências. Este fato vem demonstrar mais uma vez o reduzido 

caráter inovador e diferenciador da oferta de equipamentos existente no concelho. É ainda de referir, 

relativamente a estas tipologias uma certa falta de dinamismo que se traduz em alguns casos no seu 

subaproveitamento. 

 

O estado de conservação dos equipamentos está relacionado com a sua idade de construção. A este nível 

salienta-se o fato de muitos dos equipamentos existentes no concelho datarem da última década. Esta 

situação é muito mais evidente no que concerne aos equipamentos públicos. Assim, é possível aferir que 
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as tendências recentes da evolução do concelho o posicionam num cenário de dinamismo e de 

iniciativa no que diz respeito à oferta/cobertura dos equipamentos. 

 

Relativamente à iniciativa privada, esta concentra-se essencialmente nos equipamentos desportivos 

(associado a clubes e associações desportivas), nos equipamentos de segurança social – proteção à 

infância e à terceira idade – (nestes casos com particular relevo para as Santas Casas e IPSS) e nos de 

culto (onde toma particular relevância a igreja católica). As restantes tipologias são essencialmente de 

natureza pública central e local. 

 

Tal como referido, a distribuição espacial dos equipamentos existentes traduz uma centralidade 

significativa da sede de concelho e de duas das sedes de freguesia mais populosas – São Bartolomeu 

de Messines e Armação de Pêra. Ao mesmo tempo assiste-se a uma cobertura mais residual na freguesia 

de São Marcos da Serra, relacionado com as caraterísticas demográficas e de dinamismo da população 

residente. 

 

Em síntese, a oferta de equipamentos no concelho de Silves apresenta as seguintes caraterísticas: é 

pouco diversificada ou seja, funcionalmente muito limitada, apresenta alguma concentração espacial, uma 

reduzida inovação, taxas de ocupação (principalmente ao nível das necessidades primárias) muito 

elevadas e pouco dinamismo. Contudo, esta situação apresenta taxas de variação muito positivas, na 

medida em que nos últimos anos se tem assistido à criação de novos equipamentos. 

 

 

 

V.3.3. A REDE DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 

 

 

V.3.3.1. O COMPROMISSO - ESTRATÉGIA E PRINCÍPIOS 

 

O compromisso para a programação de equipamentos resulta da relação entre o que é desejável e 

necessário com o que é sustentável e possível1. Desta forma aferimos o que é a viabilidade e 

exequibilidade e simultaneamente, ao hierarquizar o compromisso, é definida a estratégia do concelho para 

a área dos equipamentos. 

 

Assim, atendendo a este cenário, perspetiva-se para o concelho, para os próximos anos: 

 

 o fecho da rede de equipamentos de primeira necessidade, isto é, aumentar a capacidade dos 

equipamentos existentes e/ou criar novos equipamentos de forma a eliminar taxas de ocupação 

superiores a 100% e listas de espera muito numerosas; 

                                                
1 Considerando aquilo que são as competências do município e o âmbito do Plano Diretor Municipal. 
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 a diversificação da oferta de equipamentos através da aposta na diferenciação e inovação com 

recurso a tipologias que atendam às caraterísticas de cada freguesia e do concelho e às 

complementaridades que o mesmo pode desenvolver no seio da região; 

 

 o reforço do dinamismo dos equipamentos existentes numa ótica de potenciar os recursos 

existentes, aumentando assim a competitividade e a atratividade do concelho; 

 

 a introdução da discriminação positiva na lógica de criação de equipamentos de forma a inverter 

tendências de despovoamento e a melhorar as condições de vida da população em locais menos 

densamente povoados. 

 

 

Transversal a todas estas iniciativas está a estratégia concelhia de potenciar sinergias inter-

freguesias. Esta preocupação com a sustentabilidade económica, ambiental e social dos investimentos de 

natureza pública ou privada traduz-se, na prática, na criação de equipamentos programados para uma área 

de influência supra freguesia, promovendo assim uma lógica de complementaridade e consequente 

aumento da competitividade. 

 

A partir destas premissas, a distribuição espacial dos equipamentos constituirá mais um mecanismo para a 

promoção de um povoamento polinucleado, fortemente assente nas complementaridades demográficas, 

económicas, sociais, geográficas e de infraestruturas, tal como se preconiza no PROT Algarve. 

 

 

 

V.3.3.2. AS NECESSIDADES E AS PROPOSTAS 

 

Neste exercício estabelece-se uma relação entre aquilo que são as necessidades identificadas e as 

propostas com escala e âmbito do PDM, atendendo assim às limitações da ação do município e ao alcance 

da mesma (vd. quadro V.3.31). 

 

Quadro V.3.31 

Propostas de intervenção nos equipamentos 

TIPOLOGIA PROPOSTA 

Administrativos 

Junta de Freguesia Melhoramentos nas sedes da junta de freguesia 

Câmara Municipal 
Intervenções de conservação/manutenção 

Melhoria ao nível das acessibilidades 

Turismo 
Melhoria das condições de funcionamento do posto de turismo de 

Armação de Pêra (integrado na intervenção ao Casino da Praia) 

Comércio 
Mercado Municipal Reabilitar e requalificar os mercados municipais de Silves, São 

Bartolomeu de Messines e Armação de Pêra 
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Espaço de Feiras 
Requalificação paisagística / infraestruturação do espaço de feiras de 

Silves, Algoz, Alcantarilha e S. Marcos da Serra 

Culto (sem 

intervenção 

municipal direta) 

Igrejas 

Conservação do edificado - Igreja N.ª Sr.ª do Pilar (Algoz) 

Recuperação do edificado – Ermida de S. Pedro (Silves) 

Conservação do edificado - Igreja de S. Sebastião (Alcantarilha) 

Construção de uma nova igreja em Armação de Pêra 

Centro Paroquial Construção do Centro Paroquial de Armação de Pêra 

Cultura 

Museu 

Museu do mar em Armação de Pêra 

Núcleo Museológico do Arrabalde 

Núcleo Museológico da Almedina 

Museu Etnográfico em Alcantarilha 

Salas de Espectáculo 
Casa das Artes (Reabilitação do Casino da Praia) 

FISSUL 

Centro Interpretativo 

Centro interpretativo do Lince Ibérico 

Casa Mãe dos Vinhos 

Centro de interpretação arqueológica da Vila Fria 

Centro de interpretação e qualificação paisagística das necrópoles e 

menires de Vale Fuzeiros 

Centro de interpretação paisagística da Praia Grande 

Desporto 

Grande Campo de Jogos Complexo Desportivo de Armação de Pêra (consolidação) 

Pavilhão 
Construção de Pavilhão em Silves 

Construção de Pavilhão em Tunes 

Educação Escola do 1.º Ciclo 

Ampliação da EB1 de S. Bartolomeu de Messines 

Ampliação da EB1 de Armação de Pêra 

Requalificação da EB1 n.º1 de Silves 

Ampliação da EB1 de Alcantarilha 

Saúde Pública 
Cemitério 

Ampliação do cemitério de Alcantarilha 

Ampliação do cemitério de Algoz 

Ampliação do cemitério de S. Marcos da Serra 

Ampliação do cemitério de Messines 

Regularização de trânsito nas imediações do cemitério de Tunes 

Canil Municipal Melhoria das condições de funcionamento 

Segurança 

Pública 
GNR 

Criação de novas instalações para a GNR de S. B. de Messines 

(sensibilização junto da administração) 

Transportes Terminal Rodoviário 
Construção do Terminal Rodoviário de Silves 

Construção do Terminal Rodoviário em Armação de Pêra 

 

A partir desta base de trabalho, e já em contexto de ordenamento, deverá ser promovida a reflexão a 

propósito da programação destes equipamentos, designadamente a sua localização, a definição de 

parâmetros urbanísticos, de possíveis fontes de financiamento e a sua calendarização tendo por base a 

definição de prioridades de ação. 
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V.4.1. INFRAESTRUTURAS. DOS FUNDAMENTOS DE ELABORAÇÃO 

 

 

O PDM tem subjacente a realização de estudos setoriais, que de uma forma sistematizada e integrada 

permitem uma adequada caraterização do concelho. De entre os estudos a considerar, incluem-se as 

infraestruturas, temática considerada fundamental para a satisfação de necessidades fundamentais das 

populações e pela competitividade e atratividade que cumulativamente incutem no território. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 21.º do DL 80/2015, de 14 de maio1, “as redes de infra-estruturas e 

equipamentos de nível fundamental (…) são identificadas nos (…) planos territoriais”, e, nesse âmbito, 

cabe ao PDM a definição de um modelo de organização municipal do território, estabelecendo 

designadamente, e.g., “do sistema urbano e das redes de transportes (…) os sistemas de 

telecomunicações, de abastecimento de energia, de gás, de captação, de tratamento e abastecimento 

de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, depósito e tratamento de resíduos” 

(alínea a) do n.º1 do artigo 96.º do RJIGT). 

 

A elaboração do presente capítulo procura articular os instrumentos de gestão do território (IGT) de nível 

superior com os valores subjacentes aos objetivos estratégicos do município de Silves, consubstanciados 

na missão do município (CMS, 2006) e no PEDS (CMS/DPTIG, 2009) que preveem o incremento e 

reforço das diferentes infraestruturas municipais. 

 

A identificação/distribuição das infraestruturas e dos elementos que as constituem, a avaliação atual e 

prospetiva do seu desempenho, os estrangulamentos e potencialidades que evidenciam, intrínsecos ou 

externos, deverão consubstanciar, no final: a formulação de propostas de ordenamento de âmbito 

regulamentar, a definição de orientações de projeto que em sede própria deverão ser avaliados e a 

identificação de servidões e restrições de utilidade pública que constituem condicionantes. 

 

 

                                                
1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
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DOS OBJETIVOS 

 

O presente relatório visa estabelecer relativamente às infraestruturas de nível fundamental e para o 

período de vigência do PDM em elaboração, opções de ordenamento estratégicas e sustentáveis para o 

território municipal (regulamentares ou não), procurando que, a introdução de medidas corretivas às 

infraestruturas já existentes, associadas a uma maior cobertura e à salvaguarda dos condicionantes 

identificados, permitam melhorar as condições de vida da população em geral e, em complementaridade 

com outros vetores estratégicos, projetar a imagem do concelho no contexto regional e nacional, 

desenvolvendo assim uma política de ordenamento do território que valorize a posição geoestratégica do 

município (CMS, 2006). As principais conclusões de diagnóstico e as propostas síntese preliminares 

deverão informar os relatórios fundamentais relativos aos condicionantes e ao ordenamento. 

 

 

DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O desenvolvimento do capítulo implica a adoção de vários procedimentos que constituem a sua 

referência metodológica: 

 

a. identificar para cada infraestrutura, o modelo de gestão/funcionamento e competências e localização 

dos seus componentes. Obter a distribuição das redes e dos demais componentes que as constituem 

(análise espacial) e das interligações intrínsecas e exógenas que lhes estão subjacentes 

(subsistemas internos e externos, parcerias e sistemas intermunicipais estabelecidos) onde se 

inserem ou com os quais interagem; 

 

b. caraterizar e proceder ao diagnóstico da situação existente e avaliação das necessidades de forma 

autónoma para cada infraestrutura (indicadores síntese de desempenho), variando o nível de 

pormenorização em função da infraestrutura analisada; 

 

c. por último, identificar projetos estruturantes e definir propostas de ordenamento que, para o 

conjunto das infraestruturas analisadas, e de acordo com a visão estabelecida, permitam: 
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1. servir/satisfazer as necessidades básicas das populações com garantias de qualidade e 

princípios de sustentabilidade associados (das populações e das infraestruturas); 

2. consolidar as infraestruturas já existentes, melhorando a sua eficiência e articulando-as 

com novas opções adotadas (do sistema e dos recursos disponíveis); 

3. capacitar o concelho de novas infraestruturas estruturantes, a implantar estrategicamente 

no território, com o intuito de potenciar o concelho face à região e, desta forma, ganhar 

vantagens competitivas relativamente à concorrência dos territórios vizinhos (de acordo 

com o estabelecido no PEDS); 

4. aproximar o concelho do resto do país (reduzir distâncias relativas). 

 

 

 

V.4.2 INFRAESTRUTURAS. CARATERIZAÇÃO 

 

V.4.2.1 REDE VIÁRIA 

 

A infraestrutura viária articula um conjunto heterogéneo de estradas e caminhos, classificados ou não, 

intervencionados por entidades distintas: município, juntas de freguesia, Infraestruturas de Portugal 

S.A. (IP, S.A.)1 e concessionárias. O sistema viário que constituem, sua articulação e desempenho, são 

fundamentais na organização e gestão do território, condicionando e determinando: 

 

a. a acessibilidade interna e externa, através da articulação de uma determinada área com os sistemas viários 

de âmbito regional e nacional adjacentes; 

b. a estruturação urbana e a organização económico-social do território através das diferentes funcionalidades 

e atividades que direciona e orienta no espaço (residenciais, turísticas, industriais, logísticas, agrícolas; com 

consequências demográficas e sociais associadas); 

c. estruturação de infraestruturas fundamentais, e.g., abastecimento de água, saneamento, eletricidade, 

recolha de resíduos sólidos urbanos, fibra ótica, telecomunicações (em vias ou arruamentos urbanos); 

d. a georreferenciação de atividades e pessoas (topónimo de arruamento ou designação de caminho rural); 

e. o condicionamento de importantes áreas do território (corredores e áreas de servidão); 

f. a descontinuidade de áreas com interesse ambiental, agrícola ou florestal que provoca. 

                                                
1 Da responsabilidade das Estradas de Portugal, IP, agora Infraestruturas de Portugal (DL 91/2015, de 29 de maio). 
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A infraestrutura viária do concelho foi, e ainda é, estruturada por dois aspetos fundamentais: 

 

a. a posição geográfica muito favorável, que possibilitou a “captação” dos principais eixos de atravessamento 

N/S de acesso ao Algarve e das vias longitudinais de distribuição para o barlavento e sotavento, e 

consequentemente o acesso a Espanha; 

b. a desigual ocupação e povoamento do território e suas consequências, designadamente 

socioeconómicas, que constituem, “determinantes” fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de eixos 

viários, principalmente os de âmbito municipal. 

 

Estes processos, que ocorreram em paralelo, intensificaram-se nas últimas décadas, muito 

provavelmente devido à intensa urbanização do litoral e à consequente pressão da ocupação dispersa 

do território que se seguiu, desenvolvendo-se assim uma acessibilidade externa impar na região, 

mas, com importantes assimetrias internas. 

 

CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIA 

 

Atualmente, o sistema viário que ocorre no município desenvolve uma rede com cerca de 2 696 km, 

repartidos por vias classificadas1 de âmbito nacional e regional – autoestradas incluídas (AE), 

itinerários principais (IP) e complementares (IC), estradas regionais (ER) e estradas nacionais (EN), e 

pela rede classificada municipal – estradas municipais (EM) e caminhos municipais (CM) e outras 

vias sem classificação oficial atribuída (atente-se ao mapa da fig. V.4.1). A rede viária integra também 

os arruamentos que apresentam caraterísticas distintas dos demais, i.e., urbanas. Esta 

heterogeneidade de vias é organizada em função dos seus atributos e desempenho demonstrado, ou 

seja, a hierarquia da rede (vd. fig. V.4.2). 

 

A rede rodoviária nacional, autoestradas incluídas e estradas regionais concedem ao concelho uma 

fortíssima acessibilidade, enquanto plataforma de inserção e conexão entre os principais eixos viários 

latitudinais estabelecidos de e para o algarve (A2/IP1 e IC1) e os eixos longitudinais da região com 

ligação a Espanha (A22/IC4, ER125 e ER124). 

 

                                                
1 E ainda por vias desclassificadas que se mantêm sob jurisdição da IP, SA, no caso do Município de Silves, por orientação 
da IP e do IMT são troços da EN124, da EN124-1, da EN124-3 e da EN270. 
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A rede municipal, extensa e bastante ramificada, como se pode verificar na fig. V.4.1, ocorre no 

território de forma assimétrica. Enquanto os setores NE e NW apresentam coberturas baixas e muito 

baixas respetivamente, em particular, no que às estradas e caminhos municipais (EM e CM) concerne, 

o setor S, delimitado “grosso modo” pela ER124 apresenta uma cobertura relativamente densa ou 

mesmo muito densa, evidenciando uma estruturação que se foi organizando em resposta à ocupação 

do território assente na dispersão da edificação e demais atividades conexas à urbanização. 

 

No geral, o desempenho da rede viária é considerado adequado (vd. quadro V.4.1), destacando-se 

pela negativa o mau estado de conservação de alguns troços que integram a ER124 e a ER125 (de 

acordo com a IP, S.A. está prevista uma intervenção para a ER125 no âmbito da subconcessão do 

Algarve Litoral, não existindo porém, qualquer intervenção prevista para a ER124), bem assim como a 

existência de uma extensão considerável de caminhos municipais (CM) que, independentemente do 

tipo de pavimento, apresentam-se degradados (88 km). Este tipo de via apresenta ainda uma grande 

extensão em terra batida (124 km) caraterística que, de um modo geral, ocorre em áreas 

demograficamente deficitárias, no setor N do concelho, nas freguesias de Silves, São Bartolomeu de 

Messines e São Marcos da Serra. 

 

Quadro V.4.1 

Classificação da Rede Viária – Principais Caraterísticas 

Tipo de Via 
km 

(totais parciais) 
% 

km 
(asfaltado) 

% 
km 

(terra batida) 
% 

km 
(degradado) 

% 

Itinerário Principal (IP) – Autoestrada* 25 0,9 25 0,9 0 0,0 0 0,0 

Itinerário Complementar (IC) – Autoestrada* 15 0,6 15 0,6 0 0,0 0 0,0 

Itinerário Complementar (IC) 41 1,5 41 1,5 0 0,0 0 0,0 

Estrada Regional (ER)  45 1,7 45 1,7 0 0,0 0 0,0 

Estrada Nacional (EN) 15 0,6 15 0,6 0 0,0 0 0,0 

Estrada Municipal (EM) 152 5,6 152 5,6 0 0,0 3 0,1 

Caminho Municipal (CM) 260 9,6 134 5,0 124 4,6 88 3,3 

Arruamentos 164 6,1 124 4,6 13 0,5 12 0,4 

Outras Vias 1979 73,4 264 9,8 938 34,8 467 17,3 

TOTAL 2696 100,0 815 30,2 1075 39,9 570 21,1 

* No território municipal estas classificações coexistem no mesmo traçado. 
 

Fonte: Rede viária (CMS, 2013) 
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A diferenciação N/S evidenciada na densidade de cobertura é, em termos gerais, concordante com as 

caraterísticas mais qualitativas que informam o desempenho das vias, designadamente no que ao 

pavimento e ao estado de conservação concerne, verificando-se assim uma diferenciação substancial 

nos atributos apresentados, com evidente prejuízo para o norte do concelho. 

 

Constata-se, por outro lado, um peso muito significativo de “outras vias”, que representam 73% da 

rede viária existente no município. Estas vias, não classificadas caraterizam-se, em geral, pela 

informalidade associada à sua génese e a funções estabelecidas posteriormente correspondendo no 

essencial a aceiros em áreas florestais e a acessos ao meio rural (edificações isoladas e atividades 

agrícolas dispersas).  

 

Porém, nesta vasta rede, ocorrem vias com caraterísticas muito específicas (largura, estado de 

conservação ou tipo de piso) que lhe conferem funcionalidades e acessibilidades que justificam a sua 

preservação e manutenção através de uma jurisdição pública. Para estes casos foi elaborada uma 

proposta de (re)classificação municipal (a aprovar em simultâneo com o PDM), i.e., as Vias de 

Acesso Local (VAL) que complementam a rede municipal (EM e CM) já estabelecida. 

 

A nova classificação municipal de domínio público (fig. IX.1.1ft) foi atribuída a vias não 

classificadas, intervencionadas pelo município ou pelas juntas de freguesia e cuja utilização 

pública que, independentemente do tipo de pavimento, apresentam uma faixa de rodagem com 

largura igual ou superior a 2,5 m. 

 

Como resultado desta proposta (vd. quadro V.4.2), foram classificados 731 km (27% do total), 

reduzindo assim substancialmente as vias sem classificação, que passam a representar cerca de 46% 

do total, mas que, em geral, constituem vias estruturalmente pouco importantes. 

Quadro V.4.2 

Classificação da Rede Viária – Principais Caraterísticas 

Tipo de Via 
km 

(totais parciais) 
% 

km 
(asfaltado) 

% 
km 

(terra batida) 
% 

km 
(degradado) 

% 

Outras Vias 1248 46,3 13 0,5 467 17,3 263 9,8 

Vias de Acesso Local (VAL) 731 27,1 251 9,3 471 17,5 204 7,6 

TOTAL 1979 73,4 264 9,8 938 34,8 467 17,3 

 

Fonte: Rede viária (CMS, 2017)  
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ESTRUTURA FUNCIONAL (Hierarquia) 

 

A importância relativa de uma via no sistema viário onde se insere (ordem) é determinada pela 

vocação estabelecida aquando da sua criação (classificação legal), mas também, pelo desempenho 

real demonstrado, como reflexo da dinâmica do território, que condiciona o enquadramento 

funcional e estratégico da via, modificando, deteriorando ou potenciando as suas caraterísticas, 

ao nível dos perfis, pavimentos, largura e sinalética, e.g., que por sua vez condicionam fluxos, tipos 

de tráfego, principalmente e, portanto a vocação efetiva da via. 

 

A estrutura funcional da rede viária utilizada neste capítulo ‘difere’ da hierarquia proposta do Plano 

Rodoviário Nacional (PRN)1 em termos de designações utilizadas, uma vez que se pretendeu 

interpretar e analisar a sua distribuição num contexto alargado de vias existentes, i.e., a rede viária que 

ocorre no município independentemente da sua classificação, sustentando-a em critérios de ordem e 

de coerência para a leitura geográfica das vias. Deste modo e em atenção ao PRN, as vias 

referenciadas como “Rede fundamental”, “Rede Nacional Complementar” e “Estradas Regionais” 

são designadas, neste relatório, por “Rede Rodoviária Principal”. 

 

Identifica-se assim, uma rede estruturante principal inerente aos “fluxos” externos de enquadramento 

e de atravessamento que designámos por “rede rodoviária principal” e uma rede secundária, 

também ela estruturante, ligada sobretudo à circulação interna entre os principais aglomerados e a 

áreas de edificação dispersa e espaços rurais adjacentes, doravante designada de “rede rodoviária 

distribuidora”. Num terceiro plano, surge a “rede rodoviária local”, constituída essencialmente por 

vias que asseguram a ligação a espaços predominantemente agrícolas e florestais e a algumas 

habitações isoladas. Por último, os “arruamentos” que ocorrem nas sedes de freguesia, nos principais 

aglomerados, áreas industriais e outras similares que apresentam, no geral, caraterísticas muito 

específicas, i.e., urbanas. Este sistema é designado de estrutura funcional da rede viária (vd. fig. 

V.4.2)., que se sintetiza e carateriza em pormenor: 

 

a. REDE RODOVIÁRIA PRINCIPAL; 

b. REDE RODOVIÁRIA DISTRIBUIDORA; 

c. REDE RODOVIÁRIA LOCAL; 

d. ARRUAMENTOS. 

                                                
1 DL 222/98, de 17 de julho na sua redação atual. 
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REDE RODOVIÁRIA PRINCIPAL 

 

São consideradas vias estruturantes e estratégicas, de “charneira”, para o ordenamento e 

desenvolvimento do território pela: 

a. acessibilidade que proporcionam ao concelho (fluxos de entrada e saída); 

b. escoamento de “fluxos” externos de atravessamento que permitem, (potencialmente geradores de 

investimentos económicos, industriais, turísticos e.g.); 

c.     conexão interna devido à interação entre freguesias que estabelecem. 

 

A multifuncionalidade que as carateriza torna-as estruturantes no sistema viário concelhio, das quais a 

A2/IP1, IC1, EM264 e EM270 (eixos predominantemente N/S) e a ER125, ER124, EM269 e EM269-1 

(eixos longitudinais) (vd. fig. V.4.1), são exemplos. 

 

A A2/IP1 e o IC1 configuram eixos nacionais (eixos N/S) de entrada e saída no Algarve com 

importantes nós de ligação no concelho: em S. B. de Messines – interface com a ER124, S. Marcos da 

Serra e Tunes. O IC1, com vários nós secundários em toda a sua extensão facilita as ligações entre o 

litoral e o interior, mas também entre o barlavento e o sotavento através de outros eixos longitudinais 

nacionais e municipais estabelecidos (vd. fig. V.4.1). A EM264 e a EM270, por outro lado, ligam o 

interior ao litoral, estabelecendo nós de ligação com outros eixos longitudinais existentes de 

importância regional e municipal (ER124, principalmente). 

 

A A22/IC4 e a ER125 são eixos longitudinais por excelência na distribuição viária no litoral algarvio, 

recebendo principalmente os fluxos nacionais dos eixos N/S (A2/IP1 e IC1) e redistribuindo-os de, e 

para o Barlavento e Sotavento (Espanha) (vd. fig. V.4.1). A ER124, importante nas deslocações 

internas apresenta também um enorme potencial na captação de fluxos associados às deslocações 

regionais da serra e do barrocal, mas sobretudo nacionais, provenientes do Norte e Centro do País, 

pelo IC1 e A2/IP1, com origem e destino no barlavento algarvio. O seu posicionamento geográfico 

confere-lhe assim vantagens significativas em termos de distância-tempo em relação às principais 

ligações longitudinais do Algarve (A22/IC4 e ER125), aproximando significativamente as principais vias 

de acesso ao S do País (IC1 e A2/IP1) ao barlavento algarvio e, potenciando, por outro lado, a 

dinamização da sede de concelho que se encontra no seu percurso. Mais a norte, a redução de 

distâncias com o barlavento (Monchique e Costa Vicentina) é assegurada pela ER267 (via classificada 
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como regional mas de jurisdição municipal) que estabelece ligação entre o IC1 (nó de São Marcos da 

Serra) com Alferce, já no concelho de Monchique (vd. fig. V.4.1). 

 

A EM269 e a EM269-1 consubstanciam o eixo Silves/Tunes/Algoz/Albufeira, distribuindo fluxos 

viários internos (intra-freguesias e intra-concelhos) servindo também de alternativa à A22/IC4 e à 

ER125 nas ligações entre o sotavento e o barlavento algarvio, principalmente pela recente introdução 

de portagens na A22/IC4 e pelo crescente congestionamento da ER125. Do ponto de vista setorial são 

de enorme importância para as áreas industriais existentes no concelho, em particular na freguesia de 

Algoz e Tunes. 

 
Em síntese, podem-se definir 5 eixos viários estruturantes no concelho (vd. fig. V.4.1), 

designadamente: 

 
1. acessibilidade nacional e regional (internacional): 

a. eixos N/S (IC1 e A2/IP1); 

b. eixos  longitudinais (A22/IC4 e ER125). 

2. conetividade interna “Triângulo Estruturante Interno”: 

c.     eixo S. B. de Messines/Silves (ER124); 

d. eixo Silves/Algoz/Tunes/Albufeira (EM269 e EM269-1); 

e. eixo S. B. de Messines/Algoz (EM264). 

 
Em termos de desempenho as vias principais apresentam os seguintes estrangulamentos: 

 
1. a ER124, eixo Porto de Lagos/Silves1 apresenta um piso degradado, com lombas e sem bermas ou com 

bermas altas em quase toda a sua extensão. Por este motivo, gera alguns estrangulamentos à circulação 

sendo nalgumas zonas relativamente perigoso, o que faz aumentar a distância relativa entre o Porto de 

Lagos e a cidade de Silves e com a A2/IP1 - Nó de Messines; 

2. não obstante o seu caráter estruturante, a ER125 assume em quase toda a sua extensão caraterísticas 

similares às de um arruamento urbano, em particular no interior das sedes dos aglomerados de Pêra e de 

Alcantarilha, com evidentes fragilidades ao nível da segurança, designadamente nos nós de ligação; 

3. quanto ao IC1, apresenta um traçado relativamente extenso sem nós de ligação, entre S. B. de Messines 

e Tunes. 

 

                                                
1 De onde decorre inclusive a Resolução da Assembleia da Republica n.º 208/2018, de 24 de julho de 2018 referente à urgência da 
requalificação desta via. 
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REDE RODOVIÁRIA DISTRIBUIDORA 

 

Este tipo de rede assegura a circulação e interligação entre as diferentes unidades territoriais do 

concelho, articulando as vias de nível superior com as vias locais de nível in ferior. Estabelece a 

ligação entre as sedes de freguesia e os principais aglomerados, áreas de atividades 

económicas, interpenetrando e estruturando o meio rural adjacente, estruturando e 

consolidando áreas de edificação dispersa. Estas vias correspondem a estradas e caminhos 

municipais maioritariamente (EM e CM) (vd. fig. V.4.2). 

 

Em termos de desempenho as vias estruturantes secundárias apresentam um estado de 

conservação predominantemente adequado à vocação viária estabelecida, porém ocorrem algumas 

anomalias, como sejam: 

 

1. vias ou segmentos de vias com pavimento em mau estado; 

2. deficiências ao nível de bermas; 

3. deficiências em algumas “obras de arte”, designadamente nas freguesias do N do concelho. 

 

 

REDE RODOVIÁRIA LOCAL 

 

Caraterizada pela informalidade das suas vias, é essencialmente constituída por vias de acesso local 

(VAL), caminhos agrícolas, asfaltados ou em terra batida. Este tipo de rede desenvolve-se em área não 

urbana (vd. fig. V.4.1). No Norte do concelho, em particular no setor NE, a rede asfaltada é muito 

reduzida. A função viária deste tipo de rede é dupla: servir áreas de edificação dispersa ou habitações 

isoladas existentes em meio rural e apoiar as atividades associadas ao setor agrícola e florestal. Os 

principais problemas destes caminhos traduzem essencialmente: 

 

1. necessidade de melhoria do pavimento; 

2. correção de alguns perfis das vias e nas travessias de linhas de água, designadamente nas 

freguesias de São Marcos da Serra, São Bartolomeu de Messines e Silves. 
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ARRUAMENTOS 

 

Incluem todas as vias internas que distribuem o trânsito nos principais aglomerados urbanos. Os 

condicionalismos impostos devem-se essencialmente às dificuldades de circulação automóvel, 

pedonal e de estacionamento que se verificam nas áreas mais antigas e que decorrem da morfologia 

urbana existente e da herança histórica. Estes constrangimentos devem-se aos seguintes aspetos: 

 

1. reduzida dimensão das vias e passeios (largura, traçado e perfis) – centros históricos; 

2. ângulos de curvatura pouco funcionais (centros históricos); 

3. estacionamento informal desordenado (centros urbanos no geral); 

4. sinalética e sentidos de trânsito existentes (centros históricos); 

5. pressão exercida na circulação e estacionamento nas áreas sujeitas aos efeitos da sazonalidade 

(áreas urbanas do Sul do concelho); 

6. sobrecarga das vias urbanas com elevado tráfego de atravessamento (dificuldades em planear no 

sentido da reabilitação integrando projetos de pedonalização e cicláveis atendendo à falta de 

alternativa ao automóvel em vias fundamentais); 

7. acumulação de água ou escorrência anormal devido ao escoamento deficiente (inexistência de 

coletores ou mau funcionamento dos existentes – centros históricos); 

8. vias em mau estado de conservação. 

 

Como consequência as anomalias detetadas refletem: 

 

1. uma coabitação permanente e perigosa entre automóveis e os velocípedes sem motor e peões; 

2. sobrecarga das vias e passeios; 

3. degradação da imagem dos centros urbanos pela poluição excessiva exercida pela presença física do 

automóvel, mau ambiente urbano com poluição gasosa e sonora, excessiva e desnecessariamente 

concentrada. 

 

No que concerne à referenciação espacial dos arruamentos, foram identificadas incongruências 

generalizadas na atribuição toponímica das diversas vias/ruas e na própria definição dos 

arruamentos (definição de início e fim), sobretudo no interior das áreas urbanas. As lacunas detetadas 

devem-se, por um lado, à expansão urbana dos aglomerados, mas também a alterações toponímicas 
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ocorridas na área urbana consolidada. Em ambos os casos não houve a devida retificação ou 

consolidação no terreno atempadamente. 

 

A esta anomalia somam-se as insuficiências detetadas na atribuição da numeração de polícia, que 

de um modo generalizado ocorrem um pouco por todo o concelho, influenciando negativamente a 

referenciação de pessoas e atividades. Cerca de 40% das portas não tem número de polícia atribuído 

CMS/DPTIG (2003/2004). 

 

As orientações de ordenamento preconizadas relativamente à rede viária encontram-se enunciadas no 

ponto V.4.4, onde as propostas e orientações de projeto são identificadas de forma integrada e em 

maior pormenor. 

 

 

V.4.2.2 REDE FERROVIÁRIA 

 

 

A utilização da via-férrea, num contexto de profundas e imprevisíveis mutações da estrutura económica 

e social e de crescente valorização ambiental, surge como uma oportunidade a desenvolver e valorizar. 

 

Tal como sucede com a rede viária, a posição central de Silves, determinou a instalação neste 

concelho do eixo ferroviário de e para o Algarve (Eixo N/S – Linha do Sul) e eixo regional (Eixo 

longitudinal – Linha do Algarve) que se encontram interligados na plataforma ferroviária de Tunes 

(vd. fig. V.4.1) com importantes fluxos de passageiros e mercadorias associados. Um século após a 

sua construção, a importância da infraestrutura ferroviária, com as devidas adaptações, continua a ser 

estratégica para o concelho e região, nos seguintes aspetos: 

 
1. acessibilidade à região e intra região que permite; 

2. mais-valia em termos logísticos para a instalação de entrepostos logísticos (Plataformas 

Logísticas); 

3. benefícios no transporte de mercadorias (volumes transportados vs custos associados); 

4. movimentos pendulares que pode gerar (intermodalidade); 

5. alternativa aos fluxos rodoviários (A22/IC4 e ER125); 

6. no desenvolvimento de fluxos turísticos. 
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A linha do Sul, recentemente intervencionada ao nível das caraterísticas físicas da via (eletrificação e 

regularização de travessias - conversão em passagens desniveladas) obteve ganhos ao nível da 

segurança, dos serviços disponibilizados em termos de rapidez (benefícios distância-tempo) e conforto, 

em particular nos serviços de longo curso. 

 

Porém, não obstante o potencial evidenciado por este tipo de infraestrutura e serviços disponibilizados, 

esta apresenta um conjunto de debilidades que condicionam a sua utilização e desenvolvimento e que 

deverão ser mitigados de forma articulada entre a região e as instituições centrais que a tutelam. 

 

1. insuficiente articulação do modo rodoviário com as estações ferroviárias existentes; 

2.  baixa frequência de composições (horários pouco flexíveis). 

 

As medidas corretivas e propostas preconizadas neste âmbito encontram-se enunciadas no ponto 

V.4.4 com maior pormenor. 

 

 

V.4.2.3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL E FUNCIONAL 

 

O sistema de abastecimento assegura a distribuição de água potável em quantidades suficientes ao 

consumo doméstico, às necessidades comerciais, industriais e demais utilizações públicas da autarquia 

e do Estado. Atualmente a gestão do abastecimento de água é assegurada de forma conjunta entre a 

empresa multimunicipal Águas do Algarve, S.A. (AdA) e o Município de Silves (CMS), cabendo à 

primeira o fornecimento de água potável ao município - “gestão em alta” onde se inclui a captação e 

tratamento - assumindo a segunda a distribuição direta à população - “gestão em baixa” (vd. fig. 

V.4.3). Com o atual sistema de gestão, a água de abastecimento passa a ter uma origem 

predominantemente superficial com proveniência da albufeira da barragem de Odelouca, mas também, 

em menor escala, das captações subterrâneas existentes no barrocal eminentemente calcário, onde 

existem importantes recursos hídricos subterrâneos (Aquífero Querença – Silves principalmente) (vd. 

fig. V.4.3). 
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Após a captação, os caudais são encaminhados para a Estação de Tratamento de Águas (ETA) de 

Alcantarilha e enviados através do sistema adutor para os reservatórios da AdA e da CMS, nos pontos 

de entrega. Aqui inicia-se a distribuição “em baixa” à população através de uma complexa e 

heterogénea rede de dimensão assinalável como se pode observar na fig. V.4.4 (geral) e fig. V.4.5 

(pormenor). Esta rede estrutura-se através de vários subsistemas municipais (nem todos 

interligados) que se passa a especificar: 

Figura V.4.3 

Percurso da água – Modelo de gestão 

 
 

Fonte: CMS (2010) 
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1. Monte de São José: sistema que abastece parte da freguesia de S. Bartolomeu de Messines (eixo 

ER124 e áreas de edificação dispersa adjacentes) e a sede de freguesia de S. Marcos da Serra e área 

envolvente; 

2. Medeiros: sistema responsável pelo abastecimento à cidade de Silves, a parte do eixo da ER124 e 

setor sul e sudoeste da sede concelhia; 

3. Algoz: abastece as sedes de freguesia de Algoz e Tunes, eixo EM269 e áreas do barrocal 

envolventes; 

4. Vale de Lousas: abastece as freguesias de Alcantarilha e Pêra e de Armação de Pêra e, eixo 

ER125 e áreas envolventes. 

 

Em determinadas áreas, junto aos limites do concelho, o abastecimento é garantido por outros 

municípios, verificando-se também a situação oposta, otimizando-se deste modo recursos1. 

 

CARATERIZAÇÃO E DESEMPENHO DO SISTEMA 

 

A infraestrutura municipal conta com uma rede de condutas com cerca de 500 km de extensão2 

(pequenos ramais incluídos) organizada por condutas adutoras principais e de distribuição, 

contemplando captações (desativadas), estações elevatórias e reservatórios de abastecimento (vd. fig. 

V.4.4 e quadro V.4.3). 

                                                
1 O município de Silves também fornece água potável a outros municípios, designadamente Loulé, e por isso, também é considerada uma 
entidade gestora em “alta” ainda que a uma pequena escala. 
2 Valor aproximado com base nos levantamentos realizados pelo município nos últimos anos (DSUA/DPTIG, 2007/2008), mas que ainda 
não se encontram integrados na totalidade. Estes levantamentos permitem a referenciação espacial das infraestruturas, bem como dos 
principais atributos que as caraterizam, como sejam: o tipo de material, o diâmetro ou ainda o ano de instalação e.g. 

Quadro V.4.3 

Infraestrutura de abastecimento – Síntese 

Rede e Outros Elementos de Apoio 

Ano de referência 2011 
Rede 
(km) 

 

Outros componentes de apoio (nº) 

Captações* Reservatórios Estações de Tratamento Estações Elevatórias 

Entidade 
gestora 

Águas do Algarve, S.A. 87 17 3 1 4 

Município de Silves 477   13**      26*** 0 10 

Total 564 30 29 1 14 
 

*as captações que ocorrem no território municipal incluem 4 captações da autarquia de Lagoa (desativadas). Estas captações 
não integram o sistema de abastecimento de água de Silves. 
** inclui 9 furos (todos desativados) e outras captações públicas de abastecimento (1 mina e 1 nascente) 

*** nº de células      
Fonte: CMS/DPTIG/DOMEA (2010); AdA (2020) 
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REDE (CONDUTAS ADUTORAS E DE DISTRIBUIÇÃO) 

 

A rede municipal (vd. fig. V.4.4) estruturante (adutora de maiores dimensões) interliga as captações 

(furos)1 aos reservatórios municipais, permitindo nalguns casos a troca de caudais entre reservatórios 

de ordem diferente, i.e., entre subsistemas de abastecimento municipais distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo adutor assenta num sistema de grandes condutas iguais ou superiores a 200 mm ativadas 

através de estações elevatórias instaladas junto das captações, nos reservatórios ou ao longo do 

percurso adutor. Nalguns casos a altitude relativa de determinados pontos permite um abastecimento 

por gravidade, não obstante o facto de se verificarem diferentes pressões devido a diferenças 

altimétricas, com consequências em determinados setores ao nível dos quantitativos disponibilizados. 

 

                                                
1 Atualmente encontram-se desativadas e constituem reservas estratégicas (no passado constituíam a principal fonte de abastecimento 
de água do município). 

Figura V.4.5 

Infraestrutura de Abastecimento por Entidade Gestora – Pormenor da Rede 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP, 2018); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015) 
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A rede é constituída por vários materiais, com especial incidência para os materiais plásticos do tipo 

“PVC” (82%), ocorrendo também o fibrocimento (11%), o ferro fundido (1,5%) e ferro galvanizado (4%). 

O ferro galvanizado e o ferro fundido encontram-se entre os materiais mais antigos, e o fibrocimento foi 

utilizado sobretudo entre os anos 50-70, enquanto os materiais plásticos só surgiram a partir dos anos 

70, sendo atualmente o material mais frequente. O ferro dúctil e o ferro galvanizado apresentam 

valores residuais e correspondem a situações muito particulares, encontrando-se normalmente 

associados a “travessias” de pontes ou de vias. 

 

O ferro fundido, que se encontra na generalidade dos centros históricos, pode, a prazo, reduzir a 

qualidade da água nestas áreas como resultado da degradação das tubagens verificada ao longo dos 

anos e da inerente acumulação de calcário. Este último fator pode também diminuir os diâmetros das 

condutas e, deste modo, contribuir para o subdimensionando da rede nestas áreas mais antigas. O 

fibrocimento, por outro lado, apresenta o risco de infiltração pelas constantes ruturas que apresenta. 

 

O tipo de material, os diâmetros, per si ou conjugados com o ano de instalação (desgaste temporal) 

e a sazonalidade (pressões demográficas/consumos), introduzem assim, deficiências ao normal 

funcionamento da rede, gerando situações de subdimensionamento e consequentes perdas, podendo 

também contribuir para a degradação qualitativa da água. Assim, a rede considerada envelhecida (ferro 

fundido e fibrocimento) e/ou subdimensionada deverá ser substituída e/ou redimensionada em sede 

própria (vd. quadro V.4.10). 

 

QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO 

 

O Município de Silves, enquanto entidade gestora do sistema de abastecimento público de água em 

baixa, procede ao regular controlo da qualidade da água distribuída no Município, elaborando 

anualmente, em conformidade com o DL 306/2007, um Programa de Controlo de Qualidade da Água 

(PCQA), que submete à aprovação da entidade competente – Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR). Para efeitos de controlo de qualidade da água de consumo humano, e em 

conformidade com o artigo 2º do DL 306/2007, foram definidas duas zonas de abastecimento1: 

 

                                                
1 “área geográfica servida por um sistema de abastecimento na qual a água proveniente de uma ou mais origens pode ser considerada 
uniforme” (alínea ad) do artigo 2.º do DL 306/2007). 
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Não obstante a qualidade da água ser considerada adequada, existem situações que, a prazo, podem 

revelar-se preocupantes, que devem ser identificadas e, em sede própria, corrigidas, isto é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMOS 

Os volumes comprados ascenderam em 2010 a cerca de 5 219 830 m3, o que representa um 

acréscimo de 8,4% e 1,8% face a 2008 e 2009, respetivamente (vd. quadro. V.4.4). 

 

Verifica-se também, comparativamente (2009/2010), uma tendência de decréscimo nos pontos de 

entrega que abastecem o centro/norte do concelho (Monte de São José e Medeiros) e tendência 

inversa no centro/sul (Vale de Lousas e Algoz) como se vê no quadro V.4.4. De realçar a tendência 

1. Zona de abastecimento geral (ZAG)  

Toda a área do Município de Silves, servida por abastecimento público de água em que a água 

distribuída é comprada à Águas do Algarve, S.A., exceto os lugares de Assumadas, Canais, Guiné e 

Gateiras, da freguesia de Algoz e Tunes. 

 

2. Zona de abastecimento de Albufeira (ZAA) 

Os lugares de Assumadas, Canais, Guiné e Gateiras, da freguesia de Algoz e Tunes, em que a água 

distribuída é comprada à Câmara Municipal de Albufeira. 

1. numa eventual mobilização dos mananciais subterrâneos das captações municipais 

O recurso às captações municipais em caso de necessidade pode revelar-se preocupante a prazo, 

face à incapacidade evidenciada pelo sistema municipal no tratamento “químico” ou de outro tipo de 

tratamento, que não seja a desinfeção por cloro, normalmente aplicada à saída das captações. Esta 

situação decorre da própria localização das captações, que, pela sua localização, na envolvente de 

explorações intensivas de citrinos, podem ficar “vulneráveis“ ao tratamento fitossanitário aplicado 

nessas áreas, o que poderá alterar os padrões recomendados para a água de abastecimento. 

 

2. pelas caraterísticas da rede 

O tipo de material utilizado na execução da rede em determinadas épocas (ferro fundido e 

fibrocimento) que, para além das perdas que provocam devido a constantes rupturas, põem ainda 

em risco a qualidade da água para abastecimento. O fibrocimento, material composto por amianto, 

foi sinalizado pela OMS – Organização Mundial de Saúde como um material potencialmente 

cancerígeno, e pela União Europeia incorporando ainda o risco de ocorrerem infiltrações, pelas 

constantes rupturas que apresenta. O ferro fundido como material bastante envelhecido é 

particularmente constrangedor ao nível da degradação da qualidade da água em função da 

acumulação de calcário e da própria degradação do ferro. 
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transversal a todos os pontos de entrega, para a forte oscilação sazonal, com picos de consumo a 

verificarem-se nos meses de verão (vd. gráfico V.4.1 (geral) e gráfico V.4.2, Vale de Lousas). 

 

 

O efeito da sazonalidade é particularmente evidente no ponto de entrega de Vale de Lousas (vd. 

gráfico V.4.2) que abastece Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha, com um acréscimo superior a 

300% no mês de maior consumo (agosto, com 245 000 m3) relativamente ao mês de menor consumo 

(janeiro, com 78 670 m3). 

Quadro V.4.4 

Volumes consumidos por sistema municipal 

Sistema Municipal 

 

Volumes Consumidos (m3) 

2007* 2008 2009 2010 
Variação (2008 - 2010) Variação (2009 - 2010) 

V. Abs. Taxa. Var. V. Abs. Taxa. Var. 

Monte de São José 876277 881230 917400 851400 - 29830 - 3,4 - 66000 - 7,1 

Medeiros* 1429197 1577880 1609690 1513480 - 64400 -4 - 92210 - 5,7 

Vale de Lousas 975060 1696660 1790058 1805240 108580 6,4 15182 0,8 

Algoz* 543110 654970 996290 1049710 394740 60 5342 0,5 

  

Município 3823644 4810740 5313438 5219830 409090 8,4 93608 1,8 

* não incluí a totalidade dos meses        
Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2010) 

Gráfico V.4.1 

Volumes fornecidos - Variação intra-anual 

 
Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2010) 
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PERDAS (VALORES NÃO FATURADOS) 

 

Na impossibilidade de obter dados concretos que permitam quantificar os volumes faturados para todo 

o concelho, recorre-se aos dados relativos à freguesia de Silves (2004), utilizados no âmbito da 

elaboração do Plano de Urbanização de Silves (PUSLV – documento de estudo). 

 

A água captada para consumo na freguesia de Silves totalizou 1 390 291 m3 em 2003, sendo que 

deste valor apenas 658 167 m3 foram efetivamente faturados. As perdas verificadas, superiores a 

50% poderão dever-se a vários fatores, nomeadamente à utilização não contabilizada de água para 

rega de espaços ajardinados e demais utilizações da autarquia, a ruturas ou ainda a eventuais 

ligações clandestinas à rede pública. 

 

Considerando o total de água faturada para as diferentes utilizações na freguesia de Silves, em 2004 a 

capitação foi na ordem dos 78 m3/hab/ano, i.e., 216 l/ habitante. Considerando o total de água faturada 

em relação aos consumidores domésticos, verificam-se em 2004 capitações de 51,67 m3/hab/ano, i.e., 

um consumo diário de 142 l/dia/por habitante, repartidos de acordo com o exposto no quadro V.4.5. 

 

 

 

Gráfico V.4.2 

Variação intra-anual – Vale de Lousas 

 
Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2010) 
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São vários os fatores que de forma isolada ou cumulativa, podem contribuir para a ocorrência de 

perdas, que se passa a enumerar: 

 

a. envelhecimento das condutas; 

b. tipo de material inadequado e degradação subjacente; 

c. diâmetros e pressões insuficientes; 

d. eventuais ligações indevidas à rede; 

e. crescimento urbano (sub-dimensionamento); 

f. flutuações sazonais (sub-dimensionamento). 

 

A manutenção destes pressupostos origina pressões diversas sobre a infraestrutura gerando 

frequentes rupturas e consequentemente perdas de água. A ocorrência de ruturas conduz por outro 

lado, a diferenças substanciais entre volumes fornecidos e volumes efetivamente faturados, ou seja, às 

anomalias na prestação do serviço prestado somam-se custos elevadíssimos para o município com 

origem em perdas substanciais. 

 

TAXAS DE COBERTURA E ÁREAS DEFICITÁRIAS OU SEM ABASTECIMENTO 

 

Apesar de parte considerável do concelho se encontrar servido pela rede de abastecimento de água, a 

rede de abastecimento municipal ocorre no território de forma assimétrica (vd. fig. V.4.4). Se é 

significativamente representativa no centro/sul, é praticamente inexistente no setor Norte, onde se 

encontra restrita à sede de freguesia de São Marcos da Serra e área envolvente, fruto da também 

desigual ocupação de território e das tipologias de povoamento que lhe estão subjacentes.  

Quadro V.4.5 

Volumes faturados por tipo de consumidor 

Tipo de consumidor Volume faturado 

Consumidores domésticos 431 090 

Consumidores comerciais e industriais 121 847 

Entidades particulares sem fins lucrativos 10 620 

Previdência social 259 

Estado 28 360 

Autarquia 17 724 

TOTAL 609 904 
 

Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2004) 
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De acordo com o INE/INSAAR1 a população abastecida pela rede pública cifrava-se em 2006 em 85%. 

Se utilizarmos os dados do municipio relativos a 2008 (cruzamento da rede de distribuição com a 

subsecção estatistica da BGRI/2001 – valores aproximados) o valor sobe ligeiramente para os 87%. De 

qualquer modo, a referência cifra-se ligeiramente inferior à média regional, de 93%. 

 

Assim, no centro/sul do concelho, áreas do barrocal e litoral, balizadas “grosso modo” a Norte pela 

depressão periférica e ER124, a área coberta é relativamente densa (vd. fig. V.4.4), designadamente: 

 
1. eixo estruturante ao longo da ER124 (Silves/São Bartolomeu de Messines) de onde irradiam 

extensões de rede (paralelas ou não) para as áreas edificadas contíguas; 

2. eixo estruturante organizado pela EM269 e áreas adjacentes que se prolongam até ao litoral. 

 

Entre os referidos eixos, não obstante a existência de eixos secundários de orientação N/S, que com os 

primeiros estabelecem ligações, ocorrem ainda áreas deficitárias (vd. fig. V.4.4), como são exemplos: 

 

1. eixo Benaciate/Calvos; 

2. eixo Miões/Amendoeira; 

3.  eixo Miões/Foral/concelho de Albufeira; 

4.  eixo N/S ao longo da EM270 (Portela/Monte Branco) 

 

Em todo o setor Norte do território, nas freguesias de S. M. da Serra e S. B. de Messines, a cobertura 

restringe-se à sede de freguesia e área envolvente, encontrando-se excluídas áreas edificadas com 

algum significado populacional (vd. fig. V.4.4), a saber: 

 

1. eixo N/S que se desenvolve ao longo do IC1 (S. M. da Serra/S. B. Messines); 

2. eixos longitudinais no setor NE do território que se desenvolveram ao longo dos principais cursos 

de água e vias de comunicação: 

 

a. eixo Boião/Azilheira; 

b. eixo Perna Seca; 

c. eixo Vale Figueira. 

                                                
1 Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR) de responsabilidade do Instituto Nacional 
da Água (INAG). 
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Para Ocidente (vd. fig. V.4.4), destaca-se: 

 

1. o troço ER124/limite de concelho com Portimão; 

2. os eixos longitudinais Odelouca/Dobra, ao longo do CM1077 e Enxerim/Bastos, estruturado pela 

EM502. 

 

São estas as áreas onde se deverá promover a extensão da rede como orientação de projeto e em 

consonância com o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

(POSEUR - 2014-2020), e de acordo com a hierarquia de prioridades a estabelecer pelo Município. 

Esta, e outras propostas encontram-se descriminadas no quadro V.4.9. 

 

 

V.4.2.4. REDE DE SANEAMENTO (ÁGUAS RESIDUAIS) 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL E FUNCIONAL 

 

A infraestrutura de saneamento assegura a recolha, encaminhamento e tratamento dos efluentes 

domésticos produzidos no concelho1. Trata-se de um sistema bipartido processado em fases distintas 

através de entidades também elas diferenciadas, como mostra a fig. V.4.6. 

 

A captação das águas residuais nos pontos de emissão é efetuada pela rede de drenagem municipal 

que, em regra, encaminha os efluentes para posterior tratamento nas estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR) da empresa AdA, e diretamente para sistemas autónomos da CMS. Em ambos os 

casos, após tratamento, os efluentes são encaminhados para o meio hídrico nos pontos de rejeição. 

 

Prevê-se a prazo, a transferência de parte substancial da componente de adução e de tratamento 

municipal para a competência da empresa AdA ficando a gestão municipal restrita ao sistema 

autónomo de Vale Fuzeiros (vd. fig. V.4.7). 

                                                
1 As águas industriais deverão ser tratadas por sistemas próprios de acordo com a legislação em vigor. 
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Figura V.4.6 

Percurso dos efluentes – Modelo de gestão 

 
 

Fonte: CMS (2010) 
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CARATERIZAÇÃO E DESEMPENHO DO SISTEMA  

 

A infraestrutura coletora de águas residuais desenvolve uma rede com cerca de 212 km1 (pequenos 

ramais incluídos) organizada por condutas e adutoras/emissários principais apoiados por estações 

elevatórias (muito embora também ocorram áreas drenadas por gravidade) e estações de tratamento 

de águas residuais (vd. quadro V.4.6 e fig. V.4.8). 

 

 

 

 

 

                                                
1 Não inclui a infraestrutura da empresa multimunicipal Águas do Algarve, S.A. (AdA). 

Figura V. 4.7 

Infraestrutura de saneamento (águas residuais) – Pormenor da rede 

 
 

 Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2010); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 



#*

#*

#*
#*

SILVES

ALGOZ E TUNES

ARMAÇÃO DE PÊRA

SÃO MARCOS DA SERRA

ALCANTARILHA E PÊRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE

ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Plano Diretor Municipal de SILVES

Fontes:
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)
Infraestruturas Diversas (Águas do Algarve, 2010)
Ortofotomapa 1:10 000 (resolução 0,5m, CMS/DGT, 2015)
Rede Coletora de Águas Residuais (CMS/DPTIG/DSUA, em validação).
Nota: A rede coletora de águas residuais (CMS) encontra-se em fase de integração e validação 
em ambiente SIG

´

INFRAESTRUTURA DE
SANEAMENTO (ÁGUAS

RESIDUAIS) POR ENTIDADE
GESTORA - SISTEMA GERAL

0 2.500 5.000
Metros

Fig. V.4.8 Pág. 150

Estação de Tratamento de Águas Residuais
#*

Rede de Saneamento (Águas Residuais) 
Águas do Algarve (existente/em execução)
Municipais (rede prevista/em execução)
Municipais (existentes)

Rede Hidrográfica
Albufeiras

Limites Administrativos
Concelho
Freguesia

Toponímia
CONCELHO
FREGUESIA

DOGU - Ordenamento, 2020

Projeção Transversa de Mercator; 
Elipsóide  GRS 80; PT-TM06 / ETRS89



                                                                             Plano Diretor Municipal de Silves 

 
151 

 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) 

 

O sistema apresenta estações de tratamento com caraterísticas e capacidades distintas tuteladas pelas 

duas entidades gestoras referidas (vd. fig. V.4.6). As estações de tratamento com maior capacidade de 

processamento são as do Falacho (Silves) e de S. Bartolomeu de Messines. A ETAR de Pêra encontra-

se desativada, tendo sido substituída pela ETAR no concelho de Albufeira. Completam o sistema a 

ETAR de Vale Fuzeiros, propriedade do Município de Silves e São Marcos da Serra da 

responsabilidade da AdA. 

 

 

 

A ETAR do Falacho (Silves), não obstante cumprir o normativo de descarga imposto pela APA, 

apresenta ocasionalmente maus cheiros que provêm dos órgãos de tratamento os quais não são 

desodorizados (em particular associados ao tratamento da fase sólida). Importa por isso monitorizar e 

avaliar a situação e proceder à respetiva correção, caso necessário. A ETAR de Algoz-Tunes não se 

encontra em funcionamento, sendo os efluentes desta bacia a ser encaminhados para a ETAR de 

Albufeira Poente. Recomenda-se também a demolição ou entulhamento dos órgãos da antiga ETAR de 

Pêra por questões de segurança e para minimizar possíveis impactes ambientais. 

 

 

Quadro V.4.6 

Estações de Tratamento de Águas Residuais  

(ETAR) 

  

Volumes Tratados (m3) 

2007 2008 2009 2010 
Variação (2009 - 2010) 

v. abs. taxa. var. 

Silves (Falacho) 564996 576360 646432 654302 8000 1,2 

S. B. de Messines 323803 263845 321772 402723 80951 20 

Vale Fuzeiros* (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Poente de Albufeira*** (-) (-) (-) 842450 (-) (-) 

  

Município** 888799 840205 968204 1899475 (-) (-) 

* sem dados        

** não inclui Algoz, Vale Fuzeiros e São Marcos da Serra    
*** refere-se a volumes captados no concelho de Silves, mas não inclui os três primeiros meses do ano. 

Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2010) 
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REDE (CONDUTAS E ADUTORES/EMISSÁRIOS) 

 

A rede encontra-se estruturada por diferentes diâmetros consoante a sua funcionalidade. As muito 

representativas condutas de 200 mm (184 km, isto é, 87% do total) permitem a captação e 

encaminhamento dos efluentes em baixa, enquanto os diâmetros superiores, em menor número, 

correspondem a condutas “mestras” que possibilitam o escoamento da rede coletora dominante de 200 

mm até às estações de tratamento (em alta). 

 
Verifica-se que entre os diferentes tipos de material existente, a tubagem em PVC, mais recente, 

também utilizada na constituição de novas redes, possui uma dimensão significativa com cerca de 172 

km de extensão, i.e., 81% do total. A sua maior utilização ocorre em áreas de expansão urbana. 

Ocasionalmente, a rede em PVC ocorre em áreas mais antigas, devido a posteriores correções ou à 

substituição da rede antiga. Esta rede (antiga) em manilha cerâmica ou “grés”, como é vulgarmente 

designada (24 km e 11% do total), ocorre nas principais nas áreas urbanas mais antigas (Pêra, S. M. 

da Serra, Alcantarilha e S. B. de Messines)1. Nestas áreas, é possível que ainda persistam ramais 

ligados à rede de águas pluviais, situação que carece de monitorização. 

 
Face ao exposto, é previsível que nos próximos anos a rede coletora registe uma baixa de eficiência, 

tendo em conta o tipo de material e a idade do mesmo (apesar do estado de conservação da rede 

existente ser considerado predominantemente razoável ou bom - 179 km, isto é, 85% do total). Esta 

situação aplicar-se-á sobretudo às áreas urbanas mais antigas (nas sedes de freguesia) que se 

encontram servidas pelas velhas condutas de “manilha cerâmica”. Verifica-se também uma importante 

rede no eixo da EM269 entre as localidades de Poço Barreto e Algoz, com cerca de 7 km de extensão, 

que se encontra executada, mas inoperacional, a corrigir. 

 
VOLUMES 

 

Os volumes tratados (2010) correspondem no total a 1 899 475 m3 (vd. quadro V.4.6), verificando-se 

uma tendência de crescimento dos efluentes tratados. Tal como sucede no sistema de abastecimento 

de água, também aqui se verificam oscilações sazonais, com picos de consumo a verificarem-se nos 

meses de Verão. Porém, a sazonalidade é particularmente evidente na ETAR Poente de Albufeira que 

                                                
1 Silves e Armação de Pêra foram intervencionadas recentemente ao abrigo de Programa POLIS e outras intervenções. 
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serve Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha (vd. gráfico V.4.3), com um acréscimo de 200% no mês de 

maior consumo (agosto, com 148 211 m3) e o mês de menor consumo (novembro, com 58 940 m3). 

 

 

 

TAXAS DE COBERTURA E ÁREAS DEFICITÁRIAS 

 

Constata-se uma maior densidade de rede nas áreas onde se privilegiou a concentração urbana, e por 

regra, a infraestrutura encontra-se implantada nas vias existentes ou nas imediações das mesmas. 

Apesar da rede de águas residuais abranger grande parte da área urbana do concelho e áreas 

contíguas, persistem grandes áreas sem rede (os dados do INSAAR para 2006 apontam para uma 

cobertura de 65% de alojamentos servidos pela rede de águas residuais). A utilização dos dados do 

municipio relativos a 2008 (cruzamento da rede de distribuição com a subsecção estatistica da 

BGRI/2011 – valores aproximados) revela uma subida ligeira para os 68%, inferior contudo à média 

regional (79%). Nestas áreas, os efluentes são direcionados, muito provavelmente, para fossas 

convencionais, sem tratamento associado. 

 

A utilização de fossas estanques permitiria a recolha dos efluentes e posterior tratamento dos mesmos. 

No entanto, atendendo ao ano de construção da edificação dispersa do concelho (em geral), é provável 

que a maioria das habitações não as possua, impossibilitando assim o tratamento das águas residuais. 

 

Gráfico V.4.3 

ETAR poente de Albufeira (volumes tratados) 
 

 
Fonte: CMS (2010) 
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Excluindo os principais aglomerados, verifica-se que parte significativa do concelho não se encontra 

servido pela rede de águas residuais. As lacunas verificadas correspondem essencialmente à 

habitação dispersa localizada na periferia dos principais aglomerados em espaços onde a ocupação do 

solo é predominantemente rural: 

 

1. eixos prioritários: 

- eixo E/O São Bartolomeu de Messines/Silves estruturado pela ER124; 

- alinhamento E/O Calvos/Bem Parece/Benacite/Vendas. 

 

2. eixos complementares: 

- eixo N/S que se desenvolve ao longo do IC1 (São Marcos da Serra/S. B. de Messines); 

- alinhamento N/S Estação de Alcantarilha/Fonte de Louzeiros; 

- alinhamento Monte de São José/Barrocal/Amendoeira; 

- alinhamento Miões/Carrasqueira. 

 

Nestes eixos preconiza-se, a instalação de novas redes de captação de águas residuais. Para as áreas 

remanescentes, associadas à habitação dispersa e difusa não estruturada, preconiza-se a instalação 

de fossas estanques que permitam a recolha dos efluentes para posterior tratamento. Estas e outras 

medidas são identificadas no ponto V.4.4. 

 

 

V.4.2.5 SISTEMA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

As infraestruturas coletoras de águas pluviais têm como objetivo captar e drenar a água precipitada, 

impedindo a acumulação de água sobre a superfície topográfica e no extremo evitar inundações 

urbanas, dificuldades de circulação e mobilidade interna nas áreas diretamente afetadas e a jusante 

destas (sobre o tema vd., e.g., OLIVEIRA, (2003); TELHADO, (1998)). A infraestrutura de drenagem de 

águas pluviais ocorre em contexto urbano nos principais aglomerados do concelho, registando-se 

contudo, pequenos setores onde a rede não ocorre ou é insuficiente. A rede é composta por vários 

tipos de materiais, destacando-se o fibrocimento e o PVC. Os troços degradados são residuais e 

coincidem genericamente com a rede mais antiga que ocorre nos setores antigos dos aglomerados. 
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TAXAS DE COBERTURA E ÁREAS DEFICITÁRIAS 

 

Nas áreas atualmente servidas pela rede de águas pluviais, o sistema de drenagem canalizado drena 

graviticamente para as principais linhas de água existentes na envolvente. A deficiente rede coletora 

instalada é de um modo geral coincidente com as áreas de construção mais antigas (centros históricos 

e áreas adjacentes). Nestas áreas, as águas pluviais chegam aos coletores (linhas de água) através de 

um escoamento livre, concordante com a morfologia da bacia hidrográfica. Esta é uma situação pouco 

desejável, pois as diversas intervenções antrópicas existentes ao longo desse percurso condicionam 

consideravelmente o escoamento, diminuindo a capacidade de infiltração do solo e incrementando a 

concentração de água e o escoamento superficial urbano. 

 

A inexistência ou insuficiência de rede coletora em parte dos centros históricos, que constituem áreas 

fortemente impermeabilizadas e com declives acentuados (nalguns casos), favorece a concentração de 

água e a escorrência em toalha e/ou concentrada através dos arruamentos em períodos de 

precipitação intensa. Esta situação, condicionada por um escoamento do “tipo centrífugo” com origem 

nos setores topograficamente mais elevados, gera acumulações de água nas áreas mais baixas, onde 

a excessiva impermeabilização da área e a própria capacidade dos coletores podem ocasionar 

inundações urbanas (Silves e São Bartolomeu de Messines, principalmente). De anotar, contudo, que 

estas situações podem ser agravadas, se associadas a episódios de cheias rápidas e ao efeito de maré 

no Arade, como sucede na cidade de Silves (rio Arade) e em Armação de Pêra (ribeira de Alcantarilha). 

 

São duas as situações fundamentais que deverão ser solucionadas de forma integrada, i.e.: 

 

1. a inexistência de rede em determinados setores do centro histórico de Silves e S. Bartolomeu de 

Messines, e.g.; 

2. a capacidade de resposta da rede já existente, i.e., áreas topograficamente mais baixas – S. 

Bartolomeu de Messines e Algoz. 

 

Nesse sentido, qualquer intervenção a tomar no futuro deverá privilegiar a implantação de novas redes 

em áreas a urbanizar ou na área urbana consolidada ainda não servida pelo sistema coletor, intervindo, 

por outro lado, em alguns troços de rede já existentes, dotando-os de um sistema coletor eficiente ao 
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nível da captação, que em ambos os casos deverá estar em consonância com as principais 

caraterísticas físicas da área (e.g., topográficas, impermeabilização, materiais utilizados). 

 

Face ao deficiente funcionamento do sistema coletor existente nos centros históricos, a 

implantação/substituição de novos sumidouros deverá obedecer a uma localização e dimensionamento 

adequado (necessidade de recorrer a determinadas soluções técnicas que diminuam a velocidade das 

águas e possibilitem uma eficiente captação dos caudais). Nas áreas mais baixas de Silves, S. B. de 

Messines, Armação de Pêra e Algoz, dever-se-á proceder a uma manutenção atempada e frequente 

das condutas e sumidouros e, sempre que se justifique, proceder ao redimensionamento da rede. 

 

Dada a dificuldade em detetar as condutas indevidamente ligadas à rede de águas residuais, propõe-se 

a reconversão da rede coletora existente nas áreas mais antigas dos centros históricos, suscetíveis 

portanto de se encontrarem ligadas à rede de águas pluviais. Estas e outras medidas são identificadas 

como outro pormenor nas propostas de ordenamento (vd. Cap. V.4.4.). 

 

 

V.4.2.6 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E FUNCIONAL 

 

O sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos é efetuado de forma bipartida entre o Município de 

Silves, responsável pela recolha dos resíduos indiferenciados e a ALGAR, com competências na 

recolha seletiva, como se pode observar na fig. V.4.9. 

 

CARATERIZAÇÃO E DESEMPENHO DO SISTEMA 

 

O sistema municipal implementado para a recolha indiferenciada de resíduos sólidos urbanos 

domésticos é constituído por pontos de deposição, que incluem diferentes tipo de contentores, 

designadamente os de superfície que, de um modo geral, apresentam uma reduzida capacidade 

unitária (entre 100 e 800 litros) e contentores semi-enterrados de maiores dimensões (3000 e 5000 

litros). O município e as juntas de freguesia (em menor escala) procedem também à recolha de outros 

tipos de resíduos (e.g., entulhos diversos, verdes). De modo a melhorar este serviço, o Município 
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pretende instalar Ecocentros nas freguesias para a deposição deste tipo de materiais por parte dos 

munícipes. A utilização de contentores de superfície de baixa capacidade, em pontos de deposição 

com grande procura, leva à proliferação do número de contentores, situação que dificulta o tempo de 

recolha, aumenta o espaço ocupado e o impacte visual associado ao ponto de deposição. 

 

 

 

Os sistemas de recolha seletivos “ecopontos” ou “ilhas ecológicas” permitem recolher vidro, cartão, 

embalagens plásticas e metal. De um modo geral ocorrem em áreas estratégicas e apresentam uma 

elevada capacidade de recolha unitária possibilitada pela utilização de contentores semi-enterrados de 

grandes dimensões. Os pontos de deposição utilizados na recolha seletiva são muitas vezes 

coincidentes com os pontos de recolha dos resíduos sólidos urbanos domésticos. Os resíduos 

indiferenciados e selectivos são recolhidos e transportados até ao aterro sanitário do Barlavento, 

instalado próximo da localidade de Porto de Lagos (concelho de Portimão) onde são tratados em 

conformidade (vd. fig. V.4.9). 

 

VOLUMES 

 

Os volumes relativos à recolha indiferenciada correspondem, no total, a 22 785 toneladas para o ano 

de referência (2007) (vd. quadro V.4.7). Na recolha seletiva os valores de 2010 refletem um acréscimo 

de 26% face a 2007 totalizando 1279 toneladas, fundamentalmente devido ao vidro e ao cartão. 

Figura V.4.9 

Percurso dos resíduos – Modelo de gestão 

 
 

Fonte: DPTIG (2010) 
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Considerando os efeitos da sazonalidade, verifica-se, à semelhança do que sucede com as outras 

redes, picos assinaláveis nos meses de verão. A recolha seletiva apresenta valores acima de 300% 

quando comparado o mês de agosto com o mês de novembro (vd. gráfico V.4.4) e a recolha 

indiferenciada apresenta diferenças de aproximadamente 200% entre o mês de agosto, o mais 

representativo e fevereiro, o mês que regista o valor mais baixo (vd. gráfico V.4.5). 

 

 

 

 

 

Quadro V.4.7 

Infraestrutura de RSU – Tabela síntese 
 

Volumes recolhidos por tipo de resíduo (ton) 

Tipo de recolha (entidade) 
 

2007 2010 
Variação (2007 - 2010) 

 v. abs. taxa. var.% 

Recolha indiferenciada 

rsu  19946 (-) (-) (-) 

monos  2226 (-) (-) (-) 

verdes  518 (-) (-) (-) 

entulhos  19 (-) (-) (-) 

outros  76 (-) (-) (-) 

Total  22785 (-) (-) (-) 

Recolha seletiva 

plásticos/metal  110 188 78 71 

papel/cartão  272 416 144 53 

vidro  558 629 71 12.7 

embalagens/madeira  (-) 46 (-) (-) 

 

Total  940 1279 339 26 

TOTAL  23725 (-) 339 (-) 

Fonte: CMS/DSUA/DPTIG (2010) 

Gráfico V.4.4 
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Fonte: CMS/DSUA/DPTIG, 2010 
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TAXAS DE COBERTURA E ÁREAS DEFICITÁRIAS 

 

Com uma abrangência territorial e populacional assinalável (cobre todas as sedes de freguesia e 

principais aglomerados), bem como grande parte das áreas envolventes às principais vias (EM e CM 

incluídos), identificam-se áreas relativamente deficitárias, reflexo da capacidade instalada por ponto 

de deposição, frequência na recolha e/ou do efeito da sazonalidade, em particular: 

 

1. alinhamentos localizados a norte do concelho (freguesia de S. B. de Messines); 

2. áreas urbanas na época estival (freguesias do sul, Armação de Pêra principalmente). 

 

Atualmente, o número elevado de pontos de recolha associados à componente indiferenciada é 

excessivo, pois representam importantes focos de poluição, impacte visual e morosidade no processo 

de recolha. A redução dos pontos de deposição, comparativamente ao sistema atual, deverá tornar o 

processo de recolha mais célere e, de um modo geral, poderá contribuir também para a melhoria do 

ambiente urbano, com menores custos associados de recolha, manutenção e desgaste de material. 

 

O impacte visual será igualmente reduzido e minimizar-se-ão as situações de acumulação de resíduos 

que ocasionalmente ocorram durante os fins de semana e sazonalmente em épocas festivas e 

períodos de férias. A diminuição dos pontos de recolha poderá nalguns casos aumentar a distância a 

percorrer pelos utentes para depositarem os resíduos, situação que deverá ser ponderada em sede de 

projeto. Assim, tendo em vista a melhoria do sistema existente, dever-se-á conciliar o aumento da 

Gráfico V.4.5 
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Fonte: CMS/DSUA/DPTIG, 2010 
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capacidade de deposição de resíduos (maior carga unitária) com a diminuição dos pontos de recolha, 

designadamente nas áreas urbanas. Nesse sentido, dever-se-á privilegiar a instalação de contentores 

de grandes dimensões enterrados ou semienterrados, com uma capacidade unitária aproximada de 

3000 litros, em “ilhas ecológicas”. 

 

A concretização dos referidos pressupostos implica a aquisição de novos contentores enterrados ou 

semienterrados para repor a situação existente, muito embora estes últimos apresentem algumas 

desvantagens face aos primeiros, designadamente em termos de espaço que ocupam à superfície (o 

que impede, por exemplo a sua colocação em passeios), e da maior exposição visual. 

Independentemente das opções a considerar será desejável enquadrar, em sede de ordenamento e em 

termos regulamentares, a intenção de incluir as infraestruturas de deposição de resíduos sólidos 

urbanos (contentores de utilização coletiva situados na via pública) nos projetos de loteamento. 

 

A implementação e/ou reforço do sistema, assim como a introdução de outras propostas que visem 

melhorar a eficiência da infraestrutura encontram-se sintetizadas no ponto referente às propostas de 

ordenamento (vd. Cap. V.4.4.). 

 

 

V.4.2.7 INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO APROVEITAMENTO 

HIDROAGRÍCOLA 

 

No concelho de Silves identificam-se vários aproveitamentos hidroagrícolas cuja análise é tratada em 

pormenor no capítulo relativo à economia (Cap. IV.2.), designadamente: o Aproveitamento 

Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP) e o Aproveitamento Hidroagrícola do Barlavento 

Algarvio - bloco de Benaciate (AHBA) pela área ocupada e níveis de consolidação que apresentam. 

Estas áreas de aproveitamento hidroagrícola e respetivas infraestruturas, por força da legislação em 

vigor, constituem condicionantes ao uso do solo, como tal deverão salvaguardar-se faixas de proteção 

às infraestruturas de rega e drenagem para permitir a sua preservação e manutenção, assim como 

restrições á utilização destes solos, de forma a salvaguardar o investimento efetuado. 
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Se excluirmos o Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP) que recorre a 

águas superficiais da barragem do Arade, utilizando para o efeito importantes infraestruturas 

hidráulicas (canais de grandes dimensões), todos os outros utilizam águas subterrâneas extraídas 

localmente, não necessitando de infraestruturas hidráulicas relevantes (canais superficiais ou condutas 

de grandes dimensões), pelo que a nossa abordagem em sede de infraestruturas incidirá sobre o 

Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP). 

 

A Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão é a entidade responsável pela 

sua manutenção, competindo-lhe e.g., a articulação com os proprietários integrados no perímetro de 

rega legalmente estabelecido e a entidade tutelar, a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR). 

 

CARATERIZAÇÃO E DESEMPENHO DO SISTEMA 

 

O AHSLP integra várias infraestruturas (barragem, seus órgãos de operação e segurança, canal 

condutor geral, sifão de Silves, estação elevatória de Mata Mouros, canais de rega do Arade e 

Odelouca, canais de Vila Fria e Lagoa e rede secundária de rega, etc.). O canal de rega e a barragem 

do Arade (vd. fig. V.4.10) constituem os elementos infraestruturais mais notáveis do AHSLP que irriga 

importantes áreas agrícolas nos concelhos de Silves, Lagoa e Portimão, num total de 2300 hectares, 

correspondendo a 1155 hectares ao bloco de Silves e 1145 hectares ao bloco de Lagoa, sendo que: 

 

1. Bloco Silves, integra áreas do concelho de Silves (eixo Arade/Odelouca) e do concelho de 

Portimão (parte do Vale de Odelouca); 

2. Bloco Lagoa, irriga o setor a sul do concelho de Silves entre a Estação de Silves e Vila 

Fria/Morgado da Lameira, com prolongamento para o concelho de Lagoa. 

 

O canal permite o aproveitamento agrícola de regadio de extensas áreas do concelho de Silves, 

designadamente na cultura intensiva de citrinos, e hortícolas em geral, estruturando-se, grosso modo, 

de E para O (canal principal) entre a barragem do Arade e o vale da ribeira de Odelouca/concelho de 

Portimão. Sensivelmente a meia distância, no aglomerado do Pinheiro (setor N da cidade de Silves) 

estrutura-se um canal subterrâneo (N/S) com cerca de 1000 m de extensão que abastece as áreas de 

Vila Fria e o Morgado da Lameira (Fontes da Matosa) no concelho de Silves principalmente, e restante 
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bloco de Lagoa. O canal de rega apresenta inúmeras especificidades técnicas, designadamente ao 

nível da posição e largura, que se podem sintetizar do seguinte modo: 

 

1. troços superficiais (constituem a maior parte do canal – largura variável); 

2. troços subterrâneos (vários, destacando-se o troço de ligação entre o bloco de Silves e Lagoa – 

atravessa a cidade de Silves de N para S); 

3. troços aéreos (pontuais). 

 

A diminuição do rendimento associado a fatores intrínsecos (escala das explorações e o incremento de 

outras áreas do barrocal possibilitada pelo acesso a recursos hídricos subterrâneos e.g.) e a fatores 

externos, reduziu substancialmente a importância agrícola desta cultura nas áreas servidas pela 

infraestrutura. Contudo, o novo paradigma económico com a crescente valorização da atividade 

agrícola e a perspetiva de reformulação do perímetro de rega através da implementação de um 

sistema de bombagem e distribuição em pressão que complementa o sistema gravítico já instalado, 

com intervenções nas infraestruturas associadas, designadamente no canal, substituindo as valas a 

céu aberto por um sistema de condutas, permitindo um uso mais eficiente da agua, deixa antever um 

incremento substancial da importância económica do AHSLP e por inerência da infraestrutura que o 

serve1.  

 

As diferentes propostas que se preconizam para o canal de rega encontram-se sistematizadas no 

quadro V.4.9 relativo às propostas de ordenamento do presente capítulo. 

 

 

V.4.2.8. REDES ENERGÉTICAS (ELÉTRICA, EÓLICA, SOLAR E GÁS) 

 

REDE ELÉTRICA 

 

A rede elétrica é uma infraestrutura que transmite energia entre a produção e o consumidor final. É 

composta por vários elementos, designadamente linhas de transporte, linhas de distribuição, 

subestações e postos de transformação principais. As linhas, que podem ser aéreas ou 

                                                
1 Em virtude da implementação desta nova infraestrutura e da previsão da sua entrada em funcionamento e visando a sua salvaguarda, o 
PDM define esta rede como um limite ao regime de uso (vd. cap. IX.12.4). 
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subterrâneas assumem várias classificações (baixa, média, alta e muito alta tensão) em função do 

nível de tensão (kV)1. As subestações e os postos de transformação (PT) permitem estabelecer a 

ligação entre dois ou mais níveis de tensão. 

 

Nos últimos anos, e de acordo com o INE, o consumo de energia elétrica no concelho de Silves 

sofreu um considerável acréscimo na ordem dos 20% entre 2008 e 2011, ano em que o consumo 

totalizou 154 055 475 kWh. 

 

O concelho de Silves é atravessado por importantes linhas de muito alta tensão da Rede Nacional de 

transporte de eletricidade (RNT) que estabelecem ligações de e entre 3 subestações principais, 

respetivamente subestação de Portimão, subestação de Tunes (no concelho de Silves) e subestação 

de Tavira. Existem ainda no concelho um conjunto significativo de linhas de alta e média tensão, 

subestações e postos de transformação que permitem a distribuição da energia na região incluindo o 

concelho de Silves. Existe ainda a rede de baixa tensão que permite que a energia eléctrica chegue 

aos diversos tipos de consumidores no concelho de Silves. 

 

A infraestrutura elétrica no concelho apresenta as seguintes componentes: 

1. subestações; 

2. postos de transformação (PT); 

3. linhas de transporte e distribuição de muito alta e alta tensão (vd. fig. V.4.11) e média e 

baixa tensão. 

 

Relativamente às linhas de muito alta e alta tensão (com servidões associadas), e subestações 

pertencentes à Rede Nacional de Transporte de electricidade (RNT) identificadas na fig. V.4.11, 

distinguem-se no concelho dois eixos principais, a saber:  

1. eixos E/O, ligando as subestações de Portimão, subestação de Tunes e subestação de 

Tavira; 

2.  eixo N/S, ligando as subestações de Ourique e Tunes, as subestações de Sines e de 

Tunes e as subestações de Sines e Portimão. 

                                                
1 As linhas de baixa tensão (LBT) de tensão menor ou igual a 1kV, permitem a alimentação eléctrica dos consumidores domésticos e 
pequenas unidades comerciais e industriais; as linhas de média tensão (LMT), de tensão superior a 1kV e menor ou igual a 45kV, e de 
alta tensão (LAT), tensão superior a 45 kV e menor ou igual a 110 kV permitem a distribuição de energia elétrica numa determinada 
região e as linhas de muito alta tensão (LMAT), de tensão superior a 110 kV, permitem o transporte de energia entre os grandes centros 
produtores e as redes de distribuição existentes nos grandes centros consumidores. 
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A rede de distribuição (média e baixa tensão) ocorre, de um modo geral, de forma aleatória no território, 

privilegiando, quando possível, as vias existentes.  

 

Nas áreas urbanas a rede de distribuição encontra-se implantada no subsolo, continuando a verificar-

se pontualmente a distribuição aérea que ocorre em paralelo com a iluminação pública e redes de 

telecomunicações várias. Nos centros históricos em particular, ainda que de forma residual, parte da 

instalação elétrica encontra-se fixa à fachada dos edifícios. 

 

 

Os principais problemas que estão associados à rede, e de um modo geral, devem-se a: 

 

1. iluminação pública deficiente (pontos de luz insuficientes) em determinadas áreas urbanas e 

aglomerados rurais  (eventual reformulação da distribuição dos pontos de luz); 

2. estado de degradação dos focos de luz; 

Figura V.4.12 

Rede elétrica – Pormenor 
 

 

  Fonte: Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015) 
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3. utilização de lâmpadas pouco económicas em edifícios e  equipamentos públicos (da 

autarquia); 

4. falta de controladores e/ou reguladores de intensidade; 

5. travessias aéreas e cabos fixados à fachada dos edifícios. 

 

A implementação e/ou melhoria do sistema de distribuição existente, bem como a introdução de outras 

propostas que visem melhorar a eficiência da infraestrutura encontram-se sintetizadas no ponto V.4.4. 

 

OUTRAS REDES 

 

Em relação ao aproveitamento dos recursos eólicos existentes, e não obstante o potencial eólico do 

concelho (vd. Cap. III.6.), existe apenas um parque instalado no Pico Alto (junto a S.B. Messines), com 

uma capacidade instalada reduzida (três aerogeradores).  

 

Relativamente às redes de distribuição de gás, não foram identificadas infraestruturas de distribuição 

estruturantes no concelho, não obstante a existência de algumas redes domésticas e/ou de 

condomínios privados, sem escala no contexto do concelho. 

 

No que concerne à energia solar, o Algarve pelas suas caraterísticas climáticas, i.e., elevado número 

de horas de sol (insolação), é uma das “regiões” europeias com melhores condições para a instalação 

de projetos de captação de energia solar que permitem a produção de uma energia “limpa” e sem a 

emissão de dióxido de carbono (CO2) (PEIXOTO, 1981). 

 

Em Alvaledes, entre Tunes e Algoz, foi recentemente instalado, em 2012, um parque fotovoltaico que 

ocupa uma área de cerca de 41,3 hectares, com mais de 60 mil módulos e uma capacidade de 

produção de 15,6 MWp (unidade de medida de potência elétrica). A par com o de Ferreiras (no 

concelho vizinho de Albufeira), de menor dimensão, os dois novos parques deverão evitar a emissão 

de mais de 14 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, eletricidade equivalente ao consumo 

doméstico de mais de 17 mil pessoas (EXPRESSO, 2012). 
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V.4.2.9. REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA ÓTICA E WIRELESS) 

 

As redes de telecomunicações constituem um conjunto de meios físicos, denominados infraestruturas, 

ou electromagnéticos que permitem a transmissão, receção ou emissão de sinais, representando 

símbolos, escrita, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por fios, por sistemas óticos, por 

meios radioelétricos e por outros sistemas electromagnéticos (ANACOM, 2008). 

De acordo com a ANACOM (2008), as redes de telecomunicações classificam-se em redes públicas de 

telecomunicações (as que suportam, no todo ou em parte, serviços de telecomunicações de uso 

público) e em redes privativas. 

Deste modo, as redes de telecomunicações configuram uma oferta de serviços diversificada, onde se 

incluem: a rede telefónica, as redes de televisão por cabo, bem como os diferentes sistemas de 

telecomunicações móveis, mas também os centros de transmissões de diversas entidades, onde se 

incluem as forças de segurança (G.N.R.), Autoridade Nacional de Protecção Civil, o município, radares 

militares (Foia/Monchique), e.g.. 

 

Os serviços (fixos ou móveis), telefónico, televisivo ou o acesso à internet (banda móvel, banda larga 

fixa, banda estreita fixa), e.g., permitem uma diversificada forma de comunicação e acesso à 

informação a nivel local, nacional e global. A maior penetração destes serviços, sobretudo os serviços 

de fibra óptica ou de wireless, que apresentam vantagens ao nivel da rapidez/capacidade da 

informação veiculada, permitem que um determinado território possa obter vantagens competitivas face 

a outros, não obstante as melhorias qualitativas no acesso à informação que permite à população em 

geral, e às escolas e jovens em particular. 

 

No concelho de Silves foi instalada uma rede de fibra óptica que se desenvolve ao longo dos principais 

eixos viários (IC1 e A22/IC4), que possibilitará o acesso da rede à região e concelho. Identifica-se um 

troço de telecomunicações na área entre a estação termoelétrica de Tunes e na estação de caminhos-

de-ferro da mesma localidade. Esta linha é subterrânea minimizando as questões estéticas que 

poderiam advir.  

 

Relativamente ao serviço wireless, existe um conjunto de pontos de acesso nos principais centros 

urbanos e na rede de escolas do concelho. 
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Para além do incremento da rede de fibra óptica e wireless, bem assim como a melhoria na cobertura 

de redes móveis e outras, preconiza-se a instalação de redes subterrâneas em detrimento das 

travessias aéreas que ocorrem, muitas vezes com efeitos dissonantes na paisagem urbana, em 

determinados locais. 

 
A utilização de sistemas individuais para a captação de sinais televisivos (parabólicas e antenas) gera 

dissonâncias visuais, sobretudo nos centros históricos e áreas envolventes. Para todas as estruturas 

lineares existentes preconiza-se a instalação subterrânea daquelas onde tal solução seja possivel. Por 

outro lado, dever-se-á considerar a remoção e substituição das inúmeras antenas individuais existentes 

mediante a utilização de soluções técnicas adequadas. 

 
Como orientação de caráter regulamentar, sempre que surjam novas urbanizações ou alterações 

urbanísticas em áreas urbanas consolidadas em solo urbano e novas edificações em solo rural os 

custos inerentes à sua instalação e/ou reestruturação deverão incidir sobre os promotores. 

 

 

V.4.3 DESEMPENHO GLOBAL 

 

Com base no diagnóstico efetuado e da análise integrada das diferentes temáticas que 

transversalmente constituem o Plano, foram identificados alguns projetos considerados estruturantes 

(vd. quadro V.4.8) e as principais potencialidades e debilidades (vd. quadro V.4.9) consideradas 

determinantes para o desenvolvimento do concelho. Da sua avaliação conjunta estabeleceram-se 

propostas regulamentares e orientações de projeto a integrar em ordenamento (vd. quadro V.4.10). 

Estas propostas, orientações de projeto, pressupostos e intenções em geral, deverão ser equacionadas 

à escala adequada e de forma integrada com outros capítulos, em sede de ordenamento, onde deverá 

ser estabelecida uma hierarquia de intervenção (calendarização) em função do caráter estruturante da 

intervenção e dos recursos disponíveis. 

Quadro V.4.8 

Projetos âncora / estruturantes 
 

Regularização do traçado longitudinal da ER124, troço SLV – Porto de Lagos  

Modernização da Linha do Algarve 

Rede de mobilidade suave (ciclovias e circuitos pedonais) 

   Fonte: CMS/DPTIG, 2010 (adaptado) 
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Quadro V.4.9 

Desempenho global 
 

PONTOS FORTES 

Rede rodoviária e Rede Ferroviária – Excelentes acessibilidades ao concelho: eixos N/S (IC1, A2/IP1 e Rede Ferroviária) e eixos 

longitudinais (A22/IC4 e ER125 e Linha do Algarve) 

Interface regional – Localização privilegiada para a articulação de infraestruturas regionais – viárias/energéticas/logísticas), ou seja, o 

concelho já é mas poderá potenciar-se como uma “plataforma” de conetividade regional 

Condições físicas favoráveis à instalação de energias alternativas/renováveis 

Recursos hídricos disponíveis utilizados internamente e em benefício da região (região central do Algarve) para abastecimento 

(infraestrutura das Águas do Algarve, S.A.) e para rega (barragem do Arade e canal associado) 

Encerramento da ETAR de Pêra e entrada em funcionamento da ETAR Poente de Albufeira – Águas do Algarve, S.A. 

 

PONTOS FRACOS 

Dimensão territorial e ocupação do território isotrópica (implica vastas e onerosas redes de infraestruturas) 

Povoamento disperso intercalar/linear e difuso (implica vastas e onerosas redes de infraestruturas) 

Reduzida taxa de cobertura de infraestruturas no interior do concelho (bolsas rurais) 

Modelos de gestão de algumas infraestruturas (não é integrado - várias entidades tutelares) 

Culturas intensivas de citrinos (poluição difusa, degradação dos recursos hídricos e consequente degradação da água de abastecimento) 

Problemas na classificação da rede rodoviária e extensão da mesma (deficiências na jurisdição formal e na referenciação espacial) 

Subdimensionando e deterioração da rede de abastecimento de água e rede coletora de águas residuais 

Intermodalidade reduzida entre as diferentes infraestruturas/modos de transporte 

Existência de obstáculos à mobilidade interna nas áreas urbanas e centros históricos principalmente 

Congestionamentos à circulação viária, estacionamento e mobilidade em geral em algumas sedes de freguesia 

Baixos recursos financeiros disponíveis (conjuntura financeira interna) 

Baixa eficiência na utilização da energia elétrica (equipamentos e infraestrutura municipal de distribuição elétrica vs EDP) 

Perdas assinaláveis de água (água comprada vs água faturada) 

Deficiente funcionamento da ETAR do Falacho 

Graves deficiências de segurança na infraestrutura do canal de rega 

Serviço ferroviário existente desadequado às necessidades da população do concelho 

 

OPORTUNIDADES 

Acessibilidade (para todos) como um vetor de desenvolvimento estratégico nacional e internacional 

Aposta governamental nas energias renováveis e nos princípios de sustentabilidade dos recursos 

Conjuntura económica e política desfavorável, mas em retoma (a crise económica pode potenciar alternativas mais sustentáveis) 

 

AMEAÇAS 

Crescente competitividade dos territórios vizinhos (ao nível das infraestruturas com amplitude regional e/ou nacional) 

Poucas alternativas em termos energéticos (dependência externa) 

Conjuntura económica/financeira e política desfavorável a investimentos estruturantes (valorização da componente corretiva) 

Desinvestimento setorial na área dos transportes, infraestrutura rodoviária e ferroviária principalmente 

 

Fonte: CMS/DPTIG – 2010 (adaptado); PROT (2007); PEDS (CMS/DPTIG, 2009) 
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V.4.4 PROPOSTAS E ORIENTAÇÕES DE PROJETO 

 

Quadro V.4.10 

Propostas e orientações de projeto (global) 

REDE RODOVIÁRIA 

VIAS EXISTENTES 

 

1. ER124 (eixo Porto de Lagos/Silves/Messines): 

 beneficiar/redefinir perfil longitudinal em áreas pontuais - troços com declives acentuados, sinuosos ou 
coincidentes com pontos negros (sinistralidade rodoviária) (e.g., Cumeada e Pedreira) e introdução de 
sinalização, muito embora a Infraestruturas de Portugal, SA não tenha prevista, no seu planeamento, 
nenhuma intervenção a prazo para esta via; 

 

2. ESTRADAS E ALGUNS CAMINHOS MUNICIPAIS (EM e CM): 

 intervencionar/monitorizar, e.g., repavimentação e/ou pavimentação nas vias degradadas, 
principalmente nas freguesias de Silves, S. Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra; 

 

3.  ARRUAMENTOS URBANOS, em particular nos espaços centrais, sugere-se: 

 reperfilar vias (e.g., intervencionar curvas com ângulos difíceis); 

 pedonalizar troços/arruamentos (libertar espaço para o peão e ciclovia); 

 reestruturar/ordenar os estacionamentos; 

 reformular o sistema de drenagem dos arruamentos; 

 reclassificar vias com caraterísticas urbanas ou periurbanas; 

 redefinir sentidos de trânsito (áreas urbanas) e sinalética (concelho em geral); 

 introduzir rotundas para maior fluidez do tráfego; 

 referenciar espacialmente arruamentos e edificado (toponímia e numeração de polícia). 
 

NAS VIAS/ARRUAMENTOS PROPOSTOS 

 construção de circulares/variantes: atendendo aos estrangulamentos que a rede viária evidencia 
relativamente à circulação automóvel em parte substancial dos centros urbanos e às consequências 
funcionais, ambientais e de segurança associada (Silves, Algoz, Pêra e Alcantarilha); 

 a interseção das novas variantes com a rede viária existente deverá ser feita, preferencialmente, 
por meio de rotundas; 

 novos arruamentos: definir os tipos de pavimento em função do comportamento térmico/ruído, 
porosidade dos materiais, grau de impermeabilização e valor estético associado atendendo às 
categorias funcionais definidas para a área (residenciais, equipamentos de saúde publica, centro 
histórico ou outras); 

 abertura de novas vias (arruamentos urbanos): promover condições de circulação (perfis, larguras) 
em consonância com unidade urbana onde se inserem, i.e., um compromisso entre as caraterísticas 
existentes na envolvente com as orientações determinadas pela vocação funcional atribuída à área a 
intervencionar; 

 consolidação da referenciação espacial dos arruamentos em sede de loteamento; 

 criação de bolsas de estacionamento em todas as sedes de freguesia e aumentar os 
estacionamentos por fogo independentemente da tipologia (âmbito regulamentar); 

 promoção de um projeto global de acessibilidade e mobilidade para todos (modos suaves, 
segregação de tipologias, pisos menos ruidosos e mais sensoriais., disciplinar trânsito local, etc). 
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REDE FERROVIÁRIA 

a. promover a intermodalidade e concertação de horários; 
b. investir nos locais de espera (estações e apeadeiros) ao nível do conforto e segurança; 
c. aumentar a frequência de composições afetas ao transporte de passageiros (mais horários); 
d. reduzir o custo das assinaturas mensais e/ou adequação ao serviço efetivamente prestado. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

a. clarificar a gestão institucional da água (Município de Silves vs Águas do Algarve, S.A.); 
b. promover a substituição da rede em mau estado de conservação e/ou subdimensionada; 
c. privilegiar a instalação de galerias técnicas mistas que otimizem o espaço e incrementem a eficiência das redes; 
d. aumentar a capacidade dos reservatórios municipais (maior autonomia); 
e. aumentar a pressão em determinadas áreas (reformulação dos processos elevatórios); 
f. incrementar a articulação entre os sistemas municipais vizinhos, otimizando os recursos; 
g. corrigir situações irregulares, minimizando perdas; 
h. prolongar a rede para áreas não servidas; 
i. criar sistemas autónomos para áreas de edificação dispersa; 
j. cessar a utilização da água da rede para rega de superfícies ajardinadas; 
k. potenciar e incentivar mecanismos para a utilização sustentável da água (cisternas, reutilização, etc.). 

SANEAMENTO 

a. clarificar a gestão institucional (Município de Silves vs Águas do Algarve, S.A. ); 
b. substituir rede em mau estado/degradado e expandir rede em áreas deficitárias edificadas ou a edificar; 
c. tornar operacional o sistema Poço Frito-Algoz com eventual ligação à infraestrutura das Águas do Algarve, S.A.; 
d. promover a instalação de soluções autónomas (em construções antigas e em novos projetos em solo rústico); 
e. promover a articulação com sistemas municipais vizinhos (otimização de infraestruturas); 
f. criar mecanismos de tratamento e reutilização das águas residuais nos sistemas; 
g. fomentar a valorização de lamas (aproveitamento para agricultura e/ou espaços verdes); 
h. remodelar a rede de águas pluviais em áreas deficitárias em contexto urbano. 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RECOLHA SELETIVA E INDIFERENCIADA) 

a. promover a articulação com sistemas dos municípios vizinhos (otimização de custos, ambientais, etc); 
b. aumentar a capacidade instalada ao nível da recolha indiferenciada em áreas deficitárias bem como em áreas 

sujeitas a picos sazonais (Armação de Pêra e.g.); 
c. aumentar a capacidade de deposição dos pontos de recolha (ilhas ecológicas) utilizando contentores enterrados 

ou semienterrados (maior capacidade, menor impacto visual e maiores benefícios ambientais); 
d. vincular juridicamente a inclusão das infraestruturas de deposição de resíduos sólidos urbanos (contentores de 

utilização coletiva situados na via pública) nos projetos de desenvolvimento urbano; 
e. equacionar, para os contentores, o aspeto funcional preconizado para a área e o tipo de resíduo produzido 

espectável (papel, vidro) em relação às novas áreas urbanas (capacidade individual e acessibilidade); 
f. aumentar o número de papeleiras nas áreas urbanas; 
g. aumentar os pontos de recolha de oleões e promover a sua divulgação. 

INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DE REGA (CANAL) 

a. colocar proteções ao longo das suas margens, nas extremidades dos sifões e travessias, em particular nas áreas 
urbanas atravessadas (Pedreira, Enxerim, Monte Branco, Pinheiro, entre outros); 

b. reestruturar algumas travessias pedonais e viárias dotando de maior funcionalidade e segurança; 
c. promover o enquadramento paisagístico do canal e infraestruturas associadas, sobretudo nas áreas urbanas; 
d. impedir a utilização do canal como depósito de todo o tipo de resíduos sólidos e efluentes domésticos. 

REDES ENERGÉTICAS 

a. avaliar pontos de distribuição de luz (reforço nuns locais e redução noutros); 
b. aumentar mecanismos que promovam sustentabilidade energética (introdução de painéis solares associados à 

iluminação, materiais mais económicos, materiais sensíveis ao movimento, temporizadores); 
c. remover cabos elétricos fixados às fachadas dos edifícios e nas travessias aéreas; 
d. instalar sistemas autónomos na edificação isolada e nas áreas de edificação dispersa; 
e. criar pontos de carregamento eléctrico auto.  

TELECOMUNICAÇÕES, WIRELESS e FIBRA ÓTICA 

a. instalação subterrânea das estruturas lineares, designadamente nos espaços centrais; 
b. substituição de antenas individuais existentes mediante a utilização de soluções técnicas adequadas; 
c. aumentar a cobertura dos pontos de wireless. 
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