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VII.1.1. OS FUNDAMENTOS E ALCANCE DA ABORDAGEM 

 

 

A revisão do PDM de Silves1 pressupõe a prévia avaliação e amadurecimento das opções estratégicas 

e do modelo de desenvolvimento que o suporta e a adaptação integral ao contexto atual económico e 

financeiro, social, ambiental, político, conceptual e legal, entre outros, significativamente diferente do 

que esteve na base da sua elaboração no início da década de 90. 

 

Com efeito, a dinâmica do território, nas suas diversas dimensões e escalas, exige que o planeamento 

decorra enquanto um processo, e por isso, cíclico, sujeito a uma constante monitorização e adaptação, 

na condição de garantir a adequabilidade prospetiva que se deseja para os IGT. Contudo, este 

procedimento é potenciado em função do conhecimento que existir da sua execução, implementação, 

dos seus desvios e estrangulamentos, assim como das potencialidades e soluções, sem prejuízo de 

serem salvaguardadas as diferenças do quadro legal vigente. 

 

Deste modo, dispondo-se no momento de um claro quadro da realidade territorial do concelho de 

Silves, antes da concretização da estratégia para o desenvolvimento e da elaboração da proposta de 

ordenamento, é oportuno definir o “estado do ordenamento do território de Silves2”, para o que (1) se 

avaliará a execução3 dos diferentes IGT eficazes no concelho, com destaque para o PDM de Silves 

(PDM95) de “primeira geração”. Abordar-se-á assim o a) enquadramento (legal e estratégico), 

caraterização e conteúdo material do PDM95, b) a dinâmica que registou no seu período de vigência, 

seguido de c) uma análise do grau de execução da componente urbana com incidência nas sedes de 

freguesia, áreas de edificação dispersa, espaços industriais, infraestruturas e dos restantes IGT. 

Finaliza-se com d) a identificação das principais limitações de base dos planos municipais com 

incidência territorial no concelho de Silves. 

 

 

                                                 
1 Nos termos do definido no n.º 3 do artigo 115.º e no artigo 124.º do RJIGT. 
2 Analisado entre este capítulo e o capítulo VII.2. 
3 Referimo-nos em concreto ao previsto no capítulo VIII do RJIGT, designadamente ao seu artigo 189.º. 
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VII.1.2. O PDM95. ENQUADRAMENTO E CARATERIZAÇÃO 

 

 

Elaborado ao abrigo do DL 69/90, de 2 de março, o PDM95, foi aprovado pela RCM n.º 161/95, de 28 

de setembro, publicada no Diário da República, 1.ª série – B, n.º 279, de 4 de dezembro, a qual 

estabelece que foi emitido parecer favorável à proposta de plano e que se procede à sua ratificação1. 

É, portanto, a partir deste momento que o Município de Silves dispõe de um IGT para a totalidade do 

território2, tendo assumido como princípios, segundo o n.º 1, do artigo 5.º do DL69/90: 

 

a. “a aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes e dos princípios gerais de 

disciplina urbanística e de ordenamento (…) e valorização do património cultural; 

b. a articulação com planos, programas e projetos de âmbito municipal ou supramunicipal; 

c. a compatibilização da proteção e valorização das áreas agrícolas e florestais e do património 

natural e edificado, com a previsão de zonas destinadas a habitação, indústria e serviços; 

d. a participação das populações”. 

 

O enquadramento estratégico superior foi-lhe conferido pelo Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Algarve (PROT91)3, de acordo com o qual (artigo 6.º) se deveria compatibilizar. Este Plano 

Regional assumia como objetivos gerais, cf. o artigo 3.º: 

 

1. “concretizar uma política de ordenamento do território que garanta as condições para um 

desenvolvimento socioeconómico equilibrado; 

2. definir princípios e regras de uso, ocupação e transformação do solo que consagrem uma 

utilização racional do espaço; 

                                                 
1 Com exceção da área identificada na planta de ordenamento UNOP IV como espaço urbano de povoamento disperso (Foral). 
2 Não obstante a elaboração de vários estudos, de onde se destaca os promovidos em 1948 pelo Arquiteto Miguel Jacobetty (ante-plano 
de urbanização de Armação de Pêra), em 1968 pelo Arquiteto Hermínio Beato de Oliveira (Plano de pormenor do setor turístico 
ocidental), em 1982 pela AARQ, Atelier de Arquitectura, Lda. (urbanização da zona poente de Armação de Pêra) ou pelo GTL de Silves 
(centro histórico de Silves). Veja-se CMS/GTL Armação de Pêra (2001). 
3 Aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/91, de 21 de março. 
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3. promover uma gestão (…) dos recursos naturais e na melhoria da qualidade de vida das 

populações”. 

 

A materialização destes objetivos reflete-se no zonamento do PROT91, nomeadamente, nas “zonas de 

ocupação turística” e “zonas de recursos naturais e equilíbrio ambiental”, remetendo para os 

PMOT a sua delimitação numa escala maior1. Deixa ainda para o PMOT a concretização do zonamento 

dos “núcleos de desenvolvimento turístico” (NDT), “áreas de edificação dispersa” e “áreas de 

concentração industrial2” (vd. fig. VII.1.1). 

 

 

 

Esta determinação, em concreto a localização (indicativa) das “zonas de ocupação urbanística”, “zonas 

de recursos naturais e equilíbrio ambiental” e “área de concentração industrial”, condicionou de forma 

estruturante a elaboração do PDM95. A título de exemplo refira-se que a delimitação da “zona industrial 

inter-concelhia”3 em Algoz está ancorada nas disposições dos n.os 1 e 2 do artigo 25.º do DR11/91. 

 

                                                 
1 De acordo com o n.º 3 do artigo 8.º do DR 11/91. De notar o espírito subjacente ao Plano, determinista e pouco flexível, considerando a 
sua escala e âmbito de abordagem. 
2 Estas áreas (áreas de concentração industrial) surgem apenas apontadas indicativamente na carta de ordenamento do PROT91. 
3 Vd. Cap. VII.1.1.5. 

Figura VII.1.1 

Ocupação, uso e transformação do solo no PROT91 

 

Fonte: Adaptado de PROT91 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 5 

Do ponto de vista da estruturação do espaço regional o PROT91 assume que esta resulta da 

articulação entre a “hierarquia dos centros urbanos” e dos “espaços canais/eixos” (vd. fig. VII.1.2), 

sendo que a primeira tem subjacente um conjunto de funções específicas que determinam a 

posição/vocação de cada centro urbano na estrutura regional. 

 

 

 

Decorria deste cenário que os centros urbanos do concelho de Silves apresentavam uma estruturação 

(vd. quadro VII.1.1) que colocava o concelho numa posição muito modesta no Algarve, com apenas 

dois centros básicos, correspondentes às sedes de freguesia mais populosas. E, do ponto de vista das 

funções destacava-se a agricultura, transversal a todo o concelho, o turismo para as freguesias do sul e 

a indústria para as freguesias de Algoz e Tunes, S. Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra. 

 

Este enquadramento legal e estratégico determinou em grande medida o PDM95. Com efeito deste 

enquadramento e das opções estratégicas do Município resulta o “modelo de desenvolvimento 

territorial”. É sobre as linhas estratégicas do PDM95 que agora se dá desenvolvimento. 

 

 

Figura VII.1.2 

A estruturação do espaço no PROT91 
 

 
 

Fonte: Adaptado de PROT91 
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Os objetivos estratégicos definidos no PDM95 (vd. fig. VII.1.3) concretizam-se em objetivos gerais e 

objetivos específicos (vd. fig. VII.1.4). Da sua leitura é possível aferir a centralidade que é atribuída 

ao turismo1, a par com o desenvolvimento agrícola e industrial. 

 

                                                 
1 Dos 7 objetivos estratégicos 3 são direcionados expressamente para o turismo. 

Quadro VII.1.1 

Hierarquia dos centros urbanos (PROT91) 

Centro Urbano Hierarquia Funções Específicas 

Alcantarilha Centro com funções básicas Turismo e Agricultura e Floresta 

Algoz Centro com funções básicas Indústria, Habitacional e Agricultura e Floresta 

Armação de Pêra Centro com funções básicas Turismo e Agricultura e Floresta [núcleo piscatório] 

Pêra Centro com funções básicas Turismo e Agricultura e Floresta 

S. B. Messines Centro básico Agricultura e Floresta e Indústria 

S. M. Serra Centro com funções básicas Agricultura e Floresta e Indústria 

Silves Centro básico Agricultura e Floresta 

Tunes Centro com funções básicas Indústria, Habitacional e Agricultura e Floresta 

Fonte: Adaptado de PROT91 

Figura VII.1.3 

Objetivos estratégicos do PDM95 

 
Fonte: PDM95 
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Os objetivos específicos são concretizados através de orientações cujo reflexo territorial se traduz no 

“modelo de desenvolvimento territorial”1 preconizado para o concelho de Silves. Este baseia-se na 

delimitação de 5 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UNOP) para as quais são definidos 

“um conjunto de princípios e propostas de ordenamento e intervenção urbanística” (CMS, 1995) assim 

como objetivos e usos dominantes, como se pode observar na figura VII.1.5 e no quadro VII.1.2. 

 

Essencialmente, a estratégia consistia em assumir:  

 

1. as freguesias do litoral com um pendor turístico, a par com a atividade agrícola; 

2. para Algoz e Tunes uma vocação industrial e habitacional; 

3. nas freguesias de “serra” uma base agrícola e florestal. 

 

 

 

 

                                                 
1 De acordo com o PDM95, o modelo de desenvolvimento territorial é assumido como a “estrutura territorial para efeitos de planeamento e 
gestão”. 

Figura VII.1.4 

Objetivos específicos do PDM95 

 

Fonte: PDM95 

OE 5 

OE 4 

OE 1 

OE 3 

OE 2 
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Figura VII.1.5 

“Estrutura territorial para efeitos de planeamento e de gestão” do PDM95 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Adaptado PDM95 

Quadro VII.1.2 

Objetivos definidos para cada UNOP 

UNOP OBJETIVOS 

1 

Reabilitar o espaço urbano. 
Recuperar a paisagem natural. 
Articular a volumetria existente com a baixa densidade pretendida. 
Dotar o núcleo urbano de áreas de estacionamento. 
Evitar a construção de edifícios de apartamentos turísticos. 
Estudar os espaços agrícolas. 

2 
Desenvolver as potencialidades turísticas. 
Estudar os espaços agrícolas. 
Do ponto de vista industrial instalar apenas armazéns com imagem cuidada. 

3 
Instalar a zona industrial sub-regional. 
Instalar um NDT. 
Instalar um interface de armazéns de apoio à zona industrial. 

4 

Investimento nos setores da rega e do emparcelamento. 
Implantação de NDT. 
Complementar a componente turística com atividades de lazer. 
Criar um pólo universitário na cidade de Silves. 
Promover a ligação fluvial entre Silves e Portimão. 
Do ponto de vista industrial instalar apenas armazéns ou unidades de transformação e conserva de 
produtos agrícolas. 

5 

Aproveitar as potencialidades ao nível do desenvolvimento florestal. 
Aproveitar as potencialidades ao nível do desenvolvimento da caça. 
Recuperar áreas urbanas abandonadas para TER. 
Implementar NDT. 
Do ponto de vista industrial instalar apenas armazéns com imagem cuidada. 

Fonte: PDM95 
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Esta estratégia e linhas de ação materializam-se, em termos de conteúdo documental nos elementos 

que constam da fig. VII.1.1.6. 

 

 

A planta de ordenamento consubstancia os “principais elementos de transformação do território” 

(CMS, 1995) e foi elaborada com a escala de base 1:25.000 (Cartas Militares de Portugal, IGeoE) e por 

forma a facilitar o manuseamento foi subdividida em 5 partes (vd. fig. VII.1.7), integrando assim as 

“cartas 1a” a “1e” e respetivas legendas. 

 

Ainda relativamente ao ordenamento o PDM95 integra 19 cartas de “Núcleos Urbanos”, 

correspondentes essencialmente às sedes de freguesia e aos espaços (urbanos) de edificação 

dispersa. Estas cartas, em formato A3, foram elaboradas com base na cartografia cadastral então 

disponível (1:2.000), reduzida para a escala 1: 10.000, propondo-se assim a facilitar a interpretação e 

análise do PDM nas áreas sujeitas a maior pressão urbana (vd. fig. VII.1.8). Permitem ainda a 

identificação do zonamento das classes de solo e respetivas densidades. 

 

A planta de condicionantes que “enuncia todo o conjunto de restrições ao uso do solo” (CMS, 1995), 

foi elaborada na escala 1:25.000, tendo como cartografia de base as cartas Militares de Portugal 

(IGeoE), tal como a carta de ordenamento. A fim de facilitar o manuseamento e edição da informação, 

o concelho foi dividido em 4 partes, cada uma correspondendo a uma carta (cartas “2a” a “2d”) com as 

respetivas legendas e margens de sobreposição (vd. fig. VII.1.7). 

 

Figura VII.1.6 

Conteúdo documental do PDM95 

 
Fonte: artigo 2.º do PDM95 
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Figura VII.1.7 

Grelha das cartas de ordenamento e de condicionantes do PDM95 
Ordenamento      Condicionantes 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); PDM95 

Figura VII.1.8 

Núcleos urbanos 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); PDM95 
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Como complemento à carta de condicionantes, integram ainda o PDM95 a planta da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN)1, ambas à escala 1:25.000, com a mesma 

fonte cartográfica de base (Cartas Militares de Portugal, IGeoE). 

 

O regulamento do PDM95 apresenta uma estrutura2 (vd. quadro VII.1.3) que se traduz, sinteticamente, 

na definição das classes de espaço (capítulo II) e consequente regulamentação. As servidões e 

restrições são identificadas de forma integrada, isto é, aquando da regulamentação de cada classe de 

espaço (e.g. capítulos IX, X e XI). Acrescem ainda as disposições de adaptação ao PROT Algarve 

(PROT2007) (RCM 102/2007, de 3 de agosto3) relativas aos Núcleos de Desenvolvimento Turístico e à 

edificação na faixa litoral e em solo rural. Fazem ainda parte integrante do regulamento as plantas de 

ordenamento (1:25.000) e as de núcleos urbanos (1:10.000), publicadas em anexo ao mesmo4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A REN que se manteve em regime transitório até ao ano 2009, foi (re)delimitada e aprovada definitivamente pela Portaria n.º 164/2009, 
de 13 de fevereiro e alterada pelo Aviso n.º 14808/2016, de 25 de novembro e pelo Aviso n.º 11182/2017, de 26 de setembro. 
2 Na sequência das alterações que entretanto lhe foram introduzidas (vd. VII.1.1.3). 
3 Retificada pela Declaração de Retificação n.º 85-C/07, de 2 de outubro e alterada pela RCM n.º 188/2007, de 28 de dezembro. 
4 Note-se que a planta de condicionantes não foi publicada, mas que, nos termos do preâmbulo do regulamento do plano, “constitui 
elemento fundamental do Plano.” 

Quadro VII.1.3 

Estrutura do regulamento do PDM95 
Cap. I. Área de intervenção, âmbito e prazo de vigência  Cap. VII. Espaços agrícolas 

do Plano Diretor Municipal  Cap. VIII. Espaços florestais de manutenção e proteção 

Cap. II. Ordenamento do território municipal  Cap. IX. Espaços culturais 

Cap. III. Espaços urbanos e urbanizáveis  Cap. X. Espaços naturais 

Secção I. Espaços urbanos  Cap. XI. Espaços canais 

Secção II. Espaços urbanizáveis  Secção I. Rede rodoviária – servidões rodoviárias. 

Cap. IV. Núcleos de desenvolvimento turístico  Rede ferroviária – servidões ferroviárias 

Secção I. Critérios de seleção das propostas  Secção II. Rede elétrica – servidões à rede elétrica 

Secção II. Critérios de avaliação das propostas admitidas  Secção III. Comunicações 

Cap. IV-A. Edificabilidade na faixa costeira do litoral sul  Cap. XII. Equipamento 

Cap. IV-B. Edificação em solo rural  Cap. XIII. Disposições complementares 

Cap. V. Espaços industriais  Cap. XIV. Disposições finais 

Cap. VI. Espaços de indústria extrativa  Anexo. Cartografia fundamental 
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O relatório constitui uma síntese dos estudos de caraterização e diagnóstico assim como uma 

fundamentação e explicitação das orientações de ordenamento. Integra assim uma primeira parte 

relativa à caraterização física, demográfica, do parque habitacional, económica, de equipamentos e 

urbanística, para depois apresentar os elementos fundamentais do plano, os objetivos estratégicos de 

desenvolvimento e a planta de ordenamento, aqui assumida como a “representação da estrutura 

territorial” (CMS, 1995). 

 

 

VII.1.3. O PDM95. A DINÂMICA 

 

 

A publicação do PDM constitui condição para a sua eficácia1 e consequentemente para a sua 

execução. Contudo, decorrente de vários fatores2, o PDM95, ao longo do seu período de vigência, foi 

objeto de diversos procedimentos de dinâmica3 sistematizados na figura VII.1.9. 

 

                                                 
1 De acordo com o n.º 1 do artigo 191.º do RJIGT. 
2 De natureza económico-social, legislativa ou até mesmo por incongruências do plano, entre outros. 
3 Por dinâmica entende-se o disposto nos artigos 115.º a 127.º do RJIGT. Acrescentamos ainda neste conceito a aprovação da REN e a 
sua alteração, atendendo à sua proximidade e articulação com o PDM (na medida em que estes atos substituem a REN – em regime 
transitório - definida na planta de condicionantes do PDM, alterando assim o seu conteúdo). 

Figura VII.1.9 

Dinâmica do PDM95 

 
Notas: AAT/NDT – Áreas de Aptidão Turística/Núcleos de Desenvolvimento Turístico; SUNOP – Subunidade operativa de 
planeamento e gestão; ZEPPU – Zona a Estudar em Plano Parcial de Urbanização. O PP Cerca da Feira encontra-se atualmente em 
elaboração. 
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1. ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO 

 

A publicação do PROT2007 veio determinar como incompatíveis algumas disposições dos PMOT, 

requerendo por isso um procedimento de “alteração por adaptação”, nos termos do artigo 121.º do 

RJIGT. Neste âmbito o município de Silves promoveu a alteração ao PDM951 de onde resultaram as 

seguintes alterações no regulamento: 

a. alteração dos artigos 23.º a 27.º referentes a AAT que passaram a integrar as novas disposições 

referentes a NDT; 

b. alteração dos números 1, 2 e 3 do artigo 30.º, o n.º 2 do artigo 31.º e o n.º 4 do artigo 34.º - 

alterados para articular com as alterações referentes à edificação em solo rural2; 

c.  aditamento dos capítulos IV-A (Edificabilidade na faixa costeira do litoral Sul) e IV-B (Edificação 

em solo rural) e dos artigos 27.ºA a 27.ºT (que incluem as disposições dos capítulos IV-A e IV-B); 

d. revogação do artigo 10.º referente às subunidades operativas de planeamento e gestão – SUNOP; 

e. revogação do artigo 17.º referente à proibição de edificação dispersa; 

f. revogação do número 3 do artigo 31.º que integra disposições relativas às TER. 

 

As alterações introduzidas nas peças desenhadas do PDM foram as seguintes3: 

a. na Planta de Ordenamento à escala 1:25.000 foi revogada a delimitação das Áreas de Aptidão 

Turística (Lameira – AAT 1; Atalaia/Pateiro – AAT 2; Quinta do Paço – AAT 3; Vila Fria – AAT 4 

e Monte Grande – AAT 5) e das Subunidades operativas de planeamento e gestão I e II; 

b. na Planta de Ordenamento à escala 1:10.000 foi revogada a delimitação das Subunidades 

operativas de planeamento e gestão I e II. 

 

 

Decorrente deste processo de dinâmica, o Município de Silves procedeu à abertura do concurso4 para 

a atribuição das camas turísticas para a unidade territorial do litoral sul e barrocal, tendo decorrido do 

mesmo a contratualização da elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia5, atualmente em 

elaboração. 

                                                 
1 Deliberação (extrato) 887/2008, publicada no Diário da República, II série, n.º 60, de 26 de março, entretanto retificada pela Retificação 
1684/2008, publicada na II série, n.º 140, de 22 de julho. 
2 Art.º 30.º referente a espaços agrícolas, art.º 31.º referente a espaços florestais de manutenção e proteção e art.º 34.º referente a 
espaços naturais. 
3 Nos termos do artigo 6.º da Deliberação (extrato) n.º 887/2008, de 22 de julho. 
4 Anúncio de Procedimento n.º 1832/2017, de 08 de março. 
5 Aviso n.º 5606/2019, de 28 de março. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 14 

 

2. EXECUÇÃO 

 

A concretização das disposições do PDM95 implicou, nalgumas situações, a elaboração de plano 

municipal de grande escala conducente a alterar/concretizar as suas disposições, nomeadamente: 

 

a. em relação às sedes de freguesia, pois como estabelece o n.º 1 do artigo 48.º do PDM95, “tendo 

como finalidade os objetivos de ordenamento definidos neste PDM, a Câmara promoverá plano de 

urbanização para a sede do concelho e sedes de freguesia no respeito das disposições deste Plano”. 

Neste sentido foi elaborado e aprovado o Plano de Pormenor de Armação de Pêra (PPAP)1 para a 

sede de freguesia de Armação de Pêra, alterando e concretizando as disposições do PDM95 para a 

sua área de intervenção (vd. fig. VII.1.10). 

 

b. para as AAT/NDT. Neste sentido, o PDM95 prevê cinco (5) AAT “vocacionadas para a realização 

de empreendimentos turísticos” (CMS, 1995). A cada AAT o PDM atribuiu uma capacidade de 

alojamento (vd. quadro VII.1.4) e condicionou o seu aproveitamento à aprovação de um NDT a 

enquadrar em plano municipal. 

 

 

 

Das 5 AAT resultou a definição de cinco NDT conduzidos através dos respetivos planos municipais (vd. 

fig. VII.1.10), num total de 4.487 camas (cerca de 88% das camas previstas), designadamente: 

                                                 
1 Regulamento n.º 40/2008 DR 13, de 18 de janeiro (II série), alterado pelo Aviso n.º 3683/2018, de 20 de março e corrigido pela 
Declaração n.º 38/2019, de 14 de junho. 

Quadro VII.1.4 

Distribuição de camas pelas AAT 

Área de Aptidão Turística 
Número de Camas 

Previstas em 
PDM95 

Enquadradas em 
plano municipal 

Lameira 1.300 1.187 

Atalaia / Pateiro 1.200 600 + 600 

Quinta do Paço 1.100 1.100 

Vila Fria 1.000 1.000 

Monte Branco 500 - 

TOTAL 5.100 4.487 (88%) 
Fonte: PDM95 
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i. Plano de Urbanização da Quinta do Paço (PUQP)1 

ii. Plano de Urbanização do Morgado da Lameira (PUML)2 

iii. Plano de Urbanização da Atalaia (PUA)3 

iv. Plano de Pormenor da Quinta do Pateiro (PPQP)4 

v. Plano de Urbanização da Vila Fria (PUVF)5 

 

c. as SUNOP, assumidas no PDM95 como “áreas susceptíveis de alteração de uso que serão sujeitas 

a planos de pormenor” (artigo 10.º do PDM95), são duas: a SUNOP I - Torre/Montes Mourinhos e a 

SUNOP II - Praia Grande (PG). Apenas a SUNOP II foi concretizada com a elaboração do Plano de 

Pormenor da Praia Grande6 (vd. fig. VII.1.10). 

 

d. em relação às ZEPPU. Estas não têm qualquer referência em regulamento, mas estão 

enquadradas em algumas cartas dos núcleos urbanos, embora com caraterísticas díspares entre si (vd. 

Cap. VII.1.5.1.), não obstante constituírem áreas a submeter ao regime de um plano municipal. Neste 

âmbito foi elaborado um plano municipal para parte de uma destas áreas: o Plano de Pormenor da 

Horta da Caixa de Água7 e encontra-se em elaboração o Plano de Pormenor da Cerca da Feira8 (vd. 

fig. VII.1.10). 

 

 

3. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÕES 

 

Da identificação de incorreções nas peças desenhadas do plano resultaram os procedimentos de 

alteração e de retificação seguintes: 

 

a. a alteração na Quinta do Rogel9, sujeita a regime simplificado, consistiu num acerto na planta de 

ordenamento do núcleo urbano de Alcantarilha à escala 1:10.000, determinada por incorreção de 

transposição de escalas de 1:25.000 para 1:10.000. 

                                                 
1 Aviso n.º 3591/2008 DR 31, de 13 de fevereiro (II série). 
2 RCM n.º 48/2003 DR 75, de 29 de março (I série), alterado pelo Regulamento n.º 117/2010, DR 37, de 23 de fevereiro (II série). 
3 Aviso n.º 3257/2008, DR 29, de 11 de fevereiro (II série). 
4 Aviso n.º 4879/2008, DR 38, de 22 de fevereiro (II série). 
5 Aviso n.º 1118/2008, DR 8, de 11 de janeiro (II série). 
6 Aviso n.º 1119/2008, DR 8, de 11 de janeiro (II série). 
7 RCM n.º 90/2006, DR 142, de 25 de julho (I série). 
8 Aviso n.º 2835/2018, de 28 de fevereiro (II série), prorrogado pelo Aviso n.º 6453/2019, de 8 de abril. 
9 Declaração n.º 166/2005, DR 147, de 2 de agosto (II série). 
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b. a alteração em Areias de Pêra1, sujeita a regime simplificado, consistiu na compatibilização da 

planta de ordenamento com o PROT91 ao considerar uma ZOT na área de Areias de Pêra. 

 

c. as retificações em Armação de Pêra, Silves e Pêra2, “norteadas pelo propósito de proceder a 

acertos cartográficos determinados por incorrecções na transposição de escalas, bem como 

discrepâncias entre plantas de condicionantes e ordenamento do PDM”, referem-se “à compatibilização 

das cartas de ordenamento e de condicionantes às escalas 1:25.000 e 1:10.000 do PDM95 

relativamente ao: 

i. - ‘núcleo urbano’ de Armação de Pêra na freguesia de Armação de Pêra; 

ii. - ‘núcleo urbano’ da Arrochela na freguesia de Silves; 

iii. - ‘espaço de edificação dispersa existente’ da Pedreira na freguesia de Silves; 

iv. - ‘espaço de edificação dispersa existente’ de Silves-Gare na freguesia de Silves; 

v. - ‘espaço de edificação dispersa existente’ de Vales de Pêra na freguesia de Alcantarilha e 

Pêra. 

 

d. a retificação no Corgo3 decorrente do “propósito de proceder a acertos cartográficos determinados 

por incorreções na transposição de escalas, bem como discrepâncias entre plantas de condicionantes 

e ordenamento do PDM”, é “relativa à compatibilização da cartografia às escalas 1:25.000 e 1:10.000 

do PDM de Silves relativamente ao “espaço de edificação dispersa existente” do Corgo (S. B. de 

Messines). 

 

e. a retificação no Algoz4 que visou a compatibilização da carta de ordenamento do PDM à escala 

1:10.000 com a carta de ordenamento 1:25.000 no limite sudoeste do aglomerado urbano do Algoz. 

 

f. a retificação5 no Figueiral relativa a um acerto de cartografia determinado por discrepância entre a 

planta de ordenamento e a planta de condicionantes à escala 1:25.000 no “espaço de edificação 

dispersa existente” do Figueiral. 

 

                                                 
1 Declaração n.º 10/2008, DR 5, de 8 de janeiro, retificada pelo Aviso n.º 21662/2008, DR 154, de 11 de agosto. 
2 Aviso n.º 1879/2008, DR 16, de 23 de janeiro. 
3 Aviso n.º 1880/2008, DR 16, de 23 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 786/2009, DR 50, de 12 de março. 
4 Declaração n.º 106/2008, DR 53, de 14 de março. 
5 Declaração n.º 222/2008, DR 119, de 23 de junho. 
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g. alteração do PDM no âmbito do Regime Extraordinário de Regularização das Atividades 

Económicas (RERAE)1. Deste procedimento2 resulta a introdução, no regulamento do plano, de 

algumas normas que permitem regularizar atividades económicas desconformes com o PDM de Silves 

e/ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

 

 

4. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÓMICAS E SOCIAIS 

 

A dinâmica das condições económicas e sociais determinou, ao longo da vigência do plano, a 

necessidade de se promoverem algumas alterações, concretamente: 

a) Alteração na zona poente de Alcantarilha e sítio do Escolar; 

b) Suspensão parcial do PDM de Silves e estabelecimento de normas provisórias. 

 

A alteração3 na “zona poente de Alcantarilha” e “sítio do Escolar”, em São Bartolomeu de Messines, 

enquadra-se num contexto de dinâmica e mudança socioeconómica, articulada com o surgimento de 

oportunidades de iniciativas de desenvolvimento e investimentos estratégicos determinantes para o 

desenvolvimento do concelho. Da alteração resultou a definição da nova classe “espaço para 

equipamento” e a redefinição do espaço industrial de Alcantarilha. Em termos materiais este processo 

implicou alterações no regulamento e nas peças desenhadas do plano, nomeadamente: 

 

a. alteração do número 2 do artigo 7.º com a criação de mais uma classe de espaços – espaço 

para equipamento; 

b. aditamento do capitulo XII, artigos 40.º e 41.º referente a equipamento (com a consequente 

alteração numérica); 

c. localização do espaço para equipamentos na carta de ordenamento (1d); 

d. alteração do limite do espaço industrial de Alcantarilha na carta de ordenamento núcleos 

urbanos 1.10.000, (n.º1) e nas de ordenamento 1.25.000 (1a e 1b); 

e. alteração das condicionantes na carta de condicionantes (2b e 2c). 

 

 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho. 
2 Objeto de publicação pelo Aviso (extrato) n.º 9330/2017, de 14 de agosto. 
3 Aviso n.º 26109/2008, DR 211, de 30 de outubro (II série). 
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A suspensão parcial do PDM de Silves1 e estabelecimento de normas provisórias2 resulta da 

necessidade de enquadrar a ampliação do parque temático Zoomarine para o território municipal. 

 

Enquadrados pelo PDM95, foram iniciados procedimentos de elaboração de Planos de Pormenor que, 

sem reflexos na dinâmica do PDM95 em si, ao momento, o materializam e concretizam. Encontram-se 

assim em elaboração os seguintes Planos de Pormenor: 

a) Plano de Pormenor da Cerca da Feira3 – coincidindo com uma “zona a estudar em PPU”, no 

aglomerado de São Bartolomeu de Messines; 

b) Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho4 – correspondente a uma ampliação do perímetro 

urbano do Ribeiro Meirinho como espaço industrial, implicando uma reclassificação de solos; 

c) Plano de Pormenor de Pêra Sul5 – correspondente a uma ampliação do perímetro urbano de 

Pêra, coincidindo com solos em “parque urbano” e solos que implicam uma reclassificação; 

d) Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia6 – correspondente à concretização do Núcleo de 

Desenvolvimento Turístico da unidade territorial do litoral sul e barrocal, localizado a nascente 

da cidade de Silves. 

e) Plano de Pormenor de Vales de Algoz7 - correspondente a uma ampliação do perímetro urbano 

de Vales de Algoz como espaço industrial, implicando uma reclassificação de solos. 

 

Ainda neste âmbito, embora sem implicações ao nível de procedimentos de dinâmica, foram aprovados 

no território municipal três instrumentos de natureza especial8 (dois planos de ordenamento de 

albufeiras de águas públicas e um plano de ordenamento da orla costeira9) com os quais o plano 

municipal se deve compatibilizar (n.º 3, do artigo 44.º da LBPSOTU), “estabelecendo, exclusivamente, 

regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais” (n.º 1 do artigo 42.º do RJIGT). Referimo-nos 

em concreto ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca10 (POAO), ao Plano de Ordenamento 

das Albufeiras do Funcho e do Arade11 (POAFA) e ao Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-

                                                 
1 Publicitada pelo Edital n.º 38, de 20 de maio de 2019. 
2 Início de procedimento publicado pelo Aviso n.º 1428/2020, de 28 de janeiro. 
3 Início de procedimento publicado pelo Aviso n.º 2835/2018, de 28 de fevereiro e prorrogado pelo Aviso n.º 6453/2019, de 08 de abril. 
4 Início de procedimento publicado pelo Aviso n.º 9392/2018, de 11 de julho e prorrogado pelo Aviso n.º 17688/2019, de 07 de novembro. 
5 Início de procedimento publicado pelo Aviso n.º 14315/2018, de 08 de outubro e prorrogado pelo Aviso n.º 8116/2020, de 25 de maio. 
6 Início de procedimento publicado pelo Aviso n.º 5606/2019, de 28 de março. 
7 Início de procedimento publicado pelo Aviso n.º 12244/2019, de 30 de julho. 
8 Para além do PROT Algarve, tal como referido anteriormente. 
9 Atualmente designados, no quadro legal vigente, de programas especiais. 
10 RCM 103/2009, de 25 de setembro. 
11 RCM 174/2008, de 21 de novembro. 
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Vilamoura1 (POOC Burgau-Vilamoura) (vd. fig. VII.1.10). A estes acrescem vários instrumentos de 

natureza setorial, com incidência territorial no concelho de Silves de entre os quais destacamos o 

Plano Setorial da Rede Natura 20002 e o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve3 

(PROF). 

 

5. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional integrada no PDM de Silves encontrava-se no regime 

transitório, daí que, em 2009, tenha sido publicada4 a ‘nova’ delimitação desta condicionante. A partir 

daí, a planta de condicionantes do PDM de Silves foi “alterada” no que concerne à REN. 

 

Posteriormente foram introduzidas algumas alterações à delimitação da REN no concelho de Silves, 

designadamente: 

 

a)  em resultado da identificação de uma incoerência na delimitação da REN que condicionava, 

de forma determinante, a viabilidade de um espaço industrial em consolidação em Vales de 

Algoz. Esta alteração foi publicada pelo Aviso n.º 14808/2016, de 25 de novembro; 

b) no quadro do RERAE foi promovida a alteração da REN que condicionava a regularização de 

uma das atividades económicas aqui em causa. Esta alteração foi publicada em Diário da 

Republica pelo Aviso n.º 11182/2017, de 26 de setembro; 

c) enquadrada pela suspensão parcial do PDM de Silves e estabelecimento de normas 

provisórias, foi promovida uma alteração da REN no sítio do Ribeiro, freguesia de Alcantarilha 

e Pêra. Esta alteração foi publicada em Diário da Republica pelo Aviso n.º 14214/2020, de 18 

de setembro. 

 

 

Apesar da dinâmica que o PDM95 registou, não houve uma relação direta com a concretização 

global das propostas ou iniciativas, como se poderá constatar de seguida. 

 

                                                 
1 RCM 33/1999, de 27 de abril. 
2 Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 
3 Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 12/2019, de 12 de abril. 
4 Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro. 
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VII.1.4. A EXECUÇÃO “URBANA” 

 

 

Como se constatou, o PDM95 sofreu diversos processos de dinâmica procurando corrigir erros e 

omissões e adaptar-se às mudanças que o território e a sociedade vivem. De uma forma geral, a área 

urbana dos principais aglomerados1 sofreu, na vigência do PDM95, um aumento de 230ha, o que 

corresponde a uma taxa de variação 68,1%2, para o que muito contribuiu o acréscimo de Alcantarilha 

(+147ha), Algoz (+ 134ha), Armação de Pêra (+ 73ha) e Pêra (+67ha). No caso de Alcantarilha e Algoz 

a expansão relaciona-se em geral com a zona industrial, no caso de Armação de Pêra o crescimento 

ocorreu essencialmente no setor norte correspondendo a novas urbanizações de uso residencial e à 

consolidação de equipamentos. Em Pêra, o aumento registou-se essencialmente para Norte e para Sul 

do aglomerado original. 

 

Em termos relativos (vd. gráfico VII.1.1) é a vila de Alcantarilha que apresenta uma maior taxa de 

variação (147%), seguida da de Algoz (134%). No caso de Alcantarilha este acréscimo ocorreu 

essencialmente a SW do aglomerado correspondendo a uma tipologia de habitação unifamiliar e no 

setor NW com uma ocupação industrial, comercial e de logística. 

 

 
                                                 
1 Por opção metodológica, os principais aglomerados correspondem às sedes de freguesia no período em análise (1997-2012). Optou-se 
por utilizar a informação referente a 2012 uma vez que não se registam alterações para 2015, ano da cartografia de base da revisão do 
PDM de Silves. 
2 Ver a este respeito o Cap. V.2.2. 

Gráfico VII.1.1 

Evolução da malha urbana por principal aglomerado (1997-2012) 
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Não há, porém, uma relação direta entre esta evolução da ocupação urbanística e o crescimento 

demográfico, como poderia ser de esperar. Com efeito, se atendermos às áreas de expansão previstas 

no PDM para os principais aglomerados, o número de habitantes esperado1 (no horizonte temporal 

do plano) era de 13 156 habitantes (vd. gráfico VII.1.2), quando na realidade o aumento, neste período, 

foi de 4.202 habitantes2, ou seja, cerca de 32% do crescimento potencial.  

 

Essas diferenças3 são mais significativas se nos atermos numa abordagem por aglomerado, 

destacando-se S. B. de Messines (+2.170), Tunes (+1.798), Pêra (+1.294) e Alcantarilha (+1.142) em 

termos absolutos. Mas, em termos relativos as maiores diferenças ocorrem na freguesia de Tunes 

(+68%), S. Marcos da Serra (+66%), Pêra (+53%) e Alcantarilha (+45%). 

 

 

 

É assim de concluir que apesar do aumento da malha em praticamente todos os aglomerados, 

considerando os edifícios e alojamentos, não há uma relação direta e proporcional com o aumento 

demográfico4 apesar do aumento relativo da população residente (gráfico VII.1.3). 

                                                 
1 Aferidos das áreas de expansão das sedes de freguesia, de acordo com as densidades populacionais definidas. 
2 Referente á diferença entre os dados dos censos de 1991 e os dados dos censos 2011. 
3 Certamente mais acentuadas na medida em que a população passível de ser acolhida em Silves, e aqui analisada, se refere 
exclusivamente aos aglomerados aqui analisados, não integrando áreas de edificação dispersa com uma expressão muito significativa no 
concelho e no contexto da execução do PDM95. 
4 O que desde logo põe em evidência um parque habitacional onde a segunda habitação tem um peso significativo, associado, também, à 
sazonalidade do turismo. 

Gráfico VII.1.2 

População residente prevista (1995) e real (2011) por aglomerado 

 
Fonte: INE, censos 2011; PDM95. 
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Esta análise comparativa permite-nos reforçar o quadro global da dinâmica de desenvolvimento e 

urbanística do concelho, enquadrada pelo PDM95, designadamente: 

 

a. o acentuar do processo de litoralização no concelho, evidente pelo crescimento mais acentuado 

nos aglomerados do litoral, com particular para Armação de Pêra e Pêra, ao mesmo tempo que 

ocorrem fenómenos de êxodo de norte para sul, especialmente da área de S. Marcos da Serra; 

 

b. o maior dinamismo socioeconómico do concelho a sul do eixo Silves-S. B. Messines, e em 

especial no núcleo de aglomerados do sul (Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra); 

 

c. a relevância na economia do concelho, no período de vigência do PDM95, da construção e 

imobiliário, em paralelo com o fenómeno turístico e com a segunda residência; 

 

d. um modelo desenvolvimento desequilibrado, pouco diversificado e dependente de fenómenos 

especulativos; 

 

e. uma acentuada descaraterização dos aglomerados principalmente devido: 

 

Gráfico VII.1.3 

Evolução do número de habitantes, alojamentos e edifícios, por aglomerado (91-11) 

 
Fonte: INE, censos 1991, 2001 e 2011. 
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i. à coabitação de diversidades de malha urbana por força de um processo resultante da 

aprovação fortuita de loteamentos e construções isoladas, sem estudos prévios de conjunto e 

da falta da reunião de consensos sobre a natureza do espaço; 

 

ii. à diversidade morfotipológica e mistura de estilos arquitetónicos que fragmentam o espaço e 

a paisagem, não os dotando de harmonia de forma e funcionalidade; 

 

f. a uma descaraterização, sem visão assumida, do sistema de povoamento e arquitetura do 

edificado, particularmente divido a: 

 

i. mistura e diversidade arquitetónica e de morfotipologias de edifícios e de formas de 

ocupação em espaço rural (às vezes dissonantes pela forma ou pela dimensão, parecendo 

erros de escala e de contexto), incluindo em aglomerados rurais; 

 

ii. dispersão (difusão) do edificado; 

 

iii. a uma exigência crescente com a expansão de infraestruturas, nomeadamente, rodoviárias, 

e a uma fragmentação global do espaço rural. 

 

Face ao exposto é de salientar, em jeito de síntese, que o PDM95 enquadrou um forte crescimento 

urbano, seguindo o paradigma de desenvolvimento aceite, que em parte permitiu um relativo 

crescimento do número de habitantes mas sem equilíbrio entre a oferta de alojamentos1 e a sua 

procura (população) (vd. gráfico VII.1.4). Ainda mais que estas realidades apresentaram ritmos de 

crescimento e caraterísticas diferenciadas que permitem identificar algumas especificidades territoriais 

que servirão de legado para as próximas décadas como seja, a forte litoralização do concelho com uma 

elevada densidade de edifícios e população da faixa costeira em relação ao interior do concelho, a 

perda progressiva de dinâmica no interior do concelho, o acentuar das assimetrias existentes ao nível 

económico, social, acesso a bens e serviços, a quantidade de alojamentos vagos ou as exigências que 

se colocam ao investimento público. 

 

                                                 
1 Segundo o conceito do INE (www.ine.pt). 
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Para melhor se compreenderem os fenómenos analisados, abordaremos em detalhe a dimensão e 

dinâmica urbanística, aqui perspetivada na definição da área consolidada1, comprometida2 e livre, 

procurando assim dar resposta às exigências decorrentes da alínea c) do número 3 do artigo 97.º do 

RJIGT, especialmente3: 

 

a. nas “sedes de freguesia”4; 

b. nas áreas industriais; 

c. nas áreas de edificação dispersa; 

d. dos diversos IGT em vigor5. 

 

Aproveita-se ainda a oportunidade para analisar o grau de execução das infraestruturas propostas pelo 

PDM de Silves. 

                                                 
1 Que corresponde ao solo onde a ocupação existente é compacta, não obstante a existência de um ou outro interstício. 
2
 Visando responder ao definido na alínea c) do número 3 do artigo 97.º do RJIGT, identificam-se como áreas comprometidas aquelas 

onde existe um direito adquirido (de edificabilidade ou de uso). 
3 Os compromissos urbanísticos estão representados, na sua totalidade, nas figuras VII.1.11ft e IX.3 ft (associada ao relatório de 
conformidade) e a informação de caraterização dos mesmos consta do anexo XIII.3. 
4 Aqui integram-se os aglomerados-sede de freguesia na vigência do PDM95. Assim, os aglomerados de Pêra e Alcantarilha, Algoz e 
Tunes, agregados através da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro na sua redação atual, no âmbito do processo de reorganização 
administrativa, serão analisados individualmente. 
5 Em concreto, os Planos de Pormenor, Planos de Urbanização e Planos de Ordenamento das Albufeiras de Aguas Publicas e o Plano 
Diretor Municipal, na sua versão adaptada ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. 

Gráfico VII.1.4 

Evolução do número de habitantes, alojamentos e edifícios (1991-2011) 

 
Fonte: INE, censos 1991, 2001 e 2011. 
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VII.1.4.1. OBSERVANDO EM PORMENOR AS “SEDES DE FREGUESIA” 

 

As “sedes de freguesia1”, pela concentração urbana que encerram, nível de equipamentos, 

infraestruturas e diversidade funcional que lhes é própria, apresentam maiores índices de atratividade e 

de pressão humana/urbana que se refletiram na dinâmica que cada uma apresentou no quadro 

conferido pelo PDM95. É esta dinâmica que se abordará de seguida atentando às classes de espaço2, 

grau de consolidação3 da malha (traduzindo a relação entre consolidado/livre) e analisando os 

compromissos urbanísticos válidos4. 

 

 

1. SOBRE ALCANTARILHA 

 

A malha urbana desta “sede de freguesia” é estruturalmente marcada pela presença da EN 125, que a 

atravessa longitudinalmente, e apresenta uma relativa diversidade funcional - um reflexo da estratégia 

de ordenamento preconizada no PDM95, materializada nas seguintes classes (vd. quadro VII.1.5): 

 

 

                                                 
1 Os aglomerados que eram sede de freguesia até à reorganização administrativa, portanto, durante a maior parte do tempo em que o 
PDM95 esteve eficaz. 
2 Este conceito resulta da aplicação do n.º 2, do artigo 7.º do regulamento do PDM95 e não do DR15/2015, como poderia sugerir. 
3 Assume-se aqui metodologicamente como grau de consolidação, a percentagem de área que se encontra ocupada e/ou comprometida 
sobre o total da área de referência. 
4 A tabela com os dados relativos aos compromissos urbanísticos integra o cap. XIII.3. 

Quadro VII.1.5 

Grau de consolidação do aglomerado de Alcantarilha 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área urbana atual (núcleo urbano) 56 984,7 94,2 100,7 0,2 3 400,6 5,6 60 486 

Área de expansão urbana de baixa densidade 111 498,7 69,9 458,3 0,3 47 653,3 29,9 159 610 

Área de expansão urbana de média densidade 28 915,7 89,1 291,2 0,9 3 262,1 10,0 32 469 

Espaço de indústrias e de armazéns 106 083,9 66,9 45 801,0 28,9 6 682,5 4,2 158 567 

Parque urbano 21 194,6 41,7 0 0,0 29 593,9 58,3 50 789 

Zona a estudar em PPU 124 846,7 54,2 0 0,0 105 459,7 45,8 230 306 

Total 449 524,3 64,9 46 651,2 6,7 196 052,1 28,3 692 228 

Perímetro Urbano 692.228 m2 (69,2 ha) 
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a. “Área urbana atual (núcleo urbano)”: corresponde a duas áreas de crescimento relativamente 

recente (vd. fig. V.2.3), mas localizadas em setores opostos da vila. Uma, localizada no setor norte, é 

do ponto de vista funcional, um espaço central da vila agregando uma forte concentração de 

equipamentos públicos e serviços, ainda que associados a uma componente habitacional; outra, 

localizada no extremo sudoeste, de forma alongada e acompanhando a EN125, que a estrutura, 

compreende essencialmente o uso residencial. O grau de consolidação de ambas é de 94%; 

 

b. “Área de expansão urbana”: localiza-se no setor sudoeste da vila (vd. fig. VII.1.11 ft), 

correspondendo à área de expansão mais recente (vd. fig. V.2.3), subdivide-se em baixa e média 

densidade e apresenta uma ocupação significativa, não obstante alguns espaços ainda não ocupados 

em termos urbanísticos, particularmente na área de baixa densidade (cerca de 30% da área livre); 

 

c. “Espaço de indústrias e de armazéns”: localizada no setor Oeste da vila (vd. fig. VII.1.11 ft) e 

aproveitando a acessibilidade privilegiada que possui, esta área encontra-se ocupada por unidades 

industriais, de comércio e armazém, com um grau de consolidação de 96%, ou seja, praticamente 

esgotada; 

 

d. “Parque urbano”: é, por definição, uma área vocacionada para equipamentos públicos e integra 

duas áreas distintas: uma a este da vila correspondendo a uma vertente com declive acentuado, 

exposta grosso modo a sul e respetivo interflúvio, e outra a norte relacionada com a “Capela das Artes”. 

Esta última tem a função de hotel, enquanto a vertente não foi objeto de qualquer ocupação. No global, 

estas áreas apresentam 58% de área livre (vd. quadro VII.1.5); 

 

e. “Zona a estudar em PPU”: integra no aglomerado urbano de Alcantarilha duas áreas muito distintas 

em termos da ocupação que apresentam e localização (fig. VII.1.11 ft). Uma localiza-se no extremo 

noroeste do núcleo urbano correspondendo a uma área inculta que está disponível para redefinição de 

um novo uso; a outra corresponde à área urbana mais antiga da vila para a qual, porventura, estaria 

subjacente o desenvolvimento de um plano municipal de maior escala. 
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Da análise ao grau de consolidação desta sede de freguesia (vd. quadro VII.1.5 e fig. VII.1.11 ft) 

podemos constatar que persistem algumas áreas livres em praticamente todas as classes, com 

destaque para as áreas de “parque urbano”, “zona a estudar em PPU”, e “área de baixa densidade”, 

correspondente a 28% do total do perímetro urbano. 

 

 

2. SOBRE ALGOZ 

 

A malha urbana desta sede de freguesia é estruturalmente guiada pela rede viária principal do que 

resultou, no âmbito do PDM95, um crescimento urbano do centro para a periferia, em direção a sul. 

Nesse sentido, as áreas de maior crescimento tendem a afastar-se da linha de caminho-de-ferro que, 

de certo modo, desqualifica o ambiente urbano e estrangula a malha. Desta estratégia, resultou a 

definição das seguintes classes (vd. quadro VII.1.6 e fig. VII.1.11 ft): 

 

a. “Área urbana atual (núcleo urbano)”: a configuração desta área demonstra claramente a relação 

entre o crescimento da malha e a rede viária estruturante (vd. fig. V.2.3). Corresponde assim à área 

mais antiga do aglomerado onde se concentram as atividades comerciais, a par com a função 

residencial. Trata-se de uma área com 92% de consolidação (vd. quadro VII.1.6); 

 

b. “Área de expansão urbana”: esta classe está subdividida em baixa e média densidade e distribui-se 

em quatro (4) setores, que traduzem no terreno as área de expansão mais recentes (vd. fig. VII.1.11 ft), 

demonstrando um grau de consolidação de 33% e 88%, respetivamente (vd. quadro VII.1.6); 

 

c. “Parque urbano”: esta classe ocorre em duas áreas distintas no perímetro urbano de Algoz, sendo 

que a localizada a nordeste está ocupada com um equipamento de educação (EB 2,3 de Algoz) e a 

outra, no lado oposto, mantém-se livre de qualquer ocupação. No global permanece 39% da área de 

parque urbano livre (vd. quadro VII.1.6). 

 

Deste modo, em relação ao grau de consolidação do perímetro de Algoz (vd. quadro VII.1.6) podemos 

constatar que persistem algumas áreas livres em todas as classes de espaço, que traduzem uma 

consolidação na ordem dos 80%, ou seja, permanece um total de área livre de 20% do total do 

perímetro urbano. 
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3. SOBRE ARMAÇÃO DE PÊRA 

 

A atratividade que o litoral exerce(u) constitui o elemento determinante para o crescimento urbano de 

Armação de Pêra, essencialmente longilitoral (vd. fig. IX.3.8 ft e quadro VII.1.7). Este aglomerado foi 

objeto de um PP, pelo que as classes de espaço definidas traduzem esse processo, sendo por isso 

diferentes das que constam no PDM95 que enquadrou o Plano de Pormenor de Armação de Pêra 

(PPAP), em concreto: 

 

a. “Espaço urbanizado consolidado”: corresponde ao espaço consolidado do aglomerado e integra a 

área que constitui a sua origem histórica e o seu CBD1, a par com o uso residencial e o de 

equipamentos. O grau de consolidação deste é de 99% (quadro VII.1.7); 

 

b. “Espaço urbanizado a consolidar”: constitui uma área intersticial entre o consolidado e a área de 

expansão. Corresponde à fase de crescimento urbano mais recente e com maior densidade de 

ocupação, não obstante manter alguma área ainda disponível (6%); 

 

c. “Espaço de urbanização programada”: corresponde à área de expansão do aglomerado e integra 

um conjunto de equipamentos públicos em consolidação. Apresenta ainda áreas disponíveis (vd. fig. 

VII.1.11 ft e quadro VII.1.7) num total de 125.010m2 que representam 9% do perímetro (quadro VII.1.7); 

                                                 
1 Central Business District (o centro de negócios da sede de freguesia). 

Quadro VII.1.6 

Grau de consolidação do aglomerado de Algoz 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área urbana atual (núcleo urbano) 280 215,2 81,4 36 076,3 10,5 27 953,4 8,1 344 244,9 

Área de expansão urbana de baixa densidade 16 545,0 16,1 17 629,8 17,1 68 889,4 66,8 103 064,1 

Área de expansão urbana de média densidade 61 413,8 47,5 52 400,7 40,5 15 441,4 11,9 129 255,8 

Parque urbano 18 729,1 61,3 0 0,0 11 818,4 38,7 30 547,5 

Total 376 903,1 62,1 106 106,8 17,5 124 102,5 20,4 607 112,3 

Perímetro Urbano 607.112 m2 (60,7ha) 
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d. “Espaço agroflorestal”: integra uma área definida no POOC Burgau-Vilamoura e destina-se à 

“manutenção dos valores paisagísticos enquanto espaços rurais” (alínea d) do artigo 11.º do PPAP). 

Encontra-se na generalidade afeta a área verde de enquadramento. 

 

e. Espaço habitacional unifamiliar: corresponde a duas áreas localizadas no setor Norte do 

aglomerado (vd. fig. VII.1.11 ft) enquadrando uma ocupação de moradias unifamiliares. Apresenta 

ainda áreas livres, particularmente no setor nascente, num total de 15.532 m2 (quadro VII.1.7). 

 

f. Espaço habitacional plurifamiliar: corresponde a uma área localizada no setor Este do aglomerado 

(vd. fig. VII.1.11 ft) enquadrando um solo sem ocupação específica, correspondendo na sua maioria 

(88%) a um compromisso urbanístico válido. As áreas livres correspondem a assim a cerca de 1% da 

área (quadro VII.1.7). 

 

Quadro VII.1.7 

Grau de consolidação do aglomerado de Armação de Pêra 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Espaço urbanizado consolidado 654 218,9 95,0 27 615,3 4,0 6 821,0 1,0 688 655,2 

Espaço urbanizado consolidado - equipamento 798,2 100,0 0 0,0 0 0,0 798,2 

Espaço urbanizado a consolidar 240 239,8 77,7 49 546,1 16,0 19 576,5 6,3 309 362,3 

Espaço de urbanização programada 127 685,1 55,0 2 580,7 1,1 101 705,3 43,8 231 971,1 

Espaço de urb.ção programada - equipamento 38 237,5 62,1 0 0,0 23 304,5 37,9 61 542,0 

Espaço agroflorestal 5 578,4 100,0 0 0,0 0 0,0 5 578,4 

Espaço habitacional unifamiliar 8 989,1 35,9 527,2 2,1 15 531,8 62,0 25 048,2 

Espaço habitacional plurifamiliar 1 585,3 6,0 23 127,0 87,7 1 649,2 6,3 26 361,5 

Espaço de uso especial turismo 0 0,0 629,7 0,0 1 882,7 74,9 2 512,4 

Espaço de uso especial equipamentos 4 822,0 23,6 25,0 0,1 15 560,0 76,2 20 407,0 

Espaço de atividades económicas 3 597,4 13,7 10 768,7 40,9 11 960,7 45,4 26 326,7 

Total 1 085 751,7 77,6 114 819,7 8,2 197 991,7 14,2 1 398 562,7 

Perímetro Urbano 1.398.563 m2 (139,9ha) 
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g. Espaço de uso especial turismo: corresponde a uma pequena área localizadas no setor SW do 

aglomerado (vd. fig. VII.1.11 ft) enquadrando uma ocupação destinada a um uso turístico, não obstante 

ainda não se encontre implantada. Apresenta-se assim como área livre. 

 

h. Espaço de uso especial equipamentos: corresponde a duas áreas localizadas no setor W e 

central do aglomerado (vd. fig. VII.1.11 ft) enquadrando uma ocupação de uso eminentemente público. 

Uma delas está totalmente consolidada (a do centro do aglomerado) e a outra em processo de 

consolidação, de onde resulta a manutenção de uma área livre de 15.560 m2 (quadro VII.1.7). 

 

i. Espaço de atividades económicas: corresponde a uma área central do aglomerado (vd. fig. VII.1.11 

ft) enquadrando uma ocupação predominantemente comercial, não obstante se apresentar ainda como 

expectante, na medida em que o compromisso urbanístico se encontra em apreciação. Apresenta-se 

assim como área livre, num total de 11.961 m2 (quadro VII.1.7). 

 

 

Do exposto, e observando a figura VII.1.11 ft, constata-se que persistem algumas áreas livres em todas 

as classes de espaço, com particular destaque para o “espaço de urbanização programada”, o que 

representa um total de área livre correspondente a 14% do total do perímetro urbano. 

 

 

4. SOBRE PÊRA 

 

Este aglomerado cresceu em torno de eixos viários estruturantes e, na última fase de crescimento 

enquadrada pelo PDM95, cresceu orientada para sul, seguindo a exposição ao litoral. Em termos de 

classificação do solo, Pêra (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.8) apresenta as seguintes classes: 

 

a. “Área urbana atual (núcleo urbano)”: que concentra as atividades comerciais e equipamentos 

públicos do aglomerado, junto com a função residencial, tem uma consolidação recente de 89% (vd. 

figs. V.2.3, VII.1.11 ft e quadro VII.1.8 e VII.1.14); 

 

b. “Área de expansão urbana”: que representa uma auréola circundante à “área urbana atual”, 

corresponde à área de expansão mais recente (vd. fig. V.2.3). Subdivide-se em alta, média e baixa 
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densidade, com um grau de consolidação na ordem dos 76%, i.e., com espaços (ainda) não ocupados 

de 11% do total do perímetro urbano (vd. quadro VII.1.8) relacionados essencialmente com as áreas de 

baixa densidade; 

 

c. “Parque urbano”: esta classe localiza-se no setor S e SW do aglomerado aproveitando a posição 

geográfica e a paisagem que lhe está associada. Destina-se a fins públicos e permanece, 

maioritariamente (38%) livre; 

 

d. “Zona a estudar em PPU”: é coincidente com a área urbana mais antiga, está sujeita à elaboração 

de IGT, eventualmente um PU ou PP, e apresenta uma consolidação de 98%. 

 

 

 

 

Assim, da análise da figura VII.1.11 ft e quadro VII.1.8 constata-se que o aglomerado apresenta um 

grau de consolidação de 78%, ou seja, uma área livre que corresponde a 22% do total do perímetro 

urbano. 

 

 

 

 

Quadro VII.1.8 

Grau de consolidação do aglomerado de Pêra 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área urbana atual (núcleo urbano) 150 961,5 88,9 537,9 0,3 18 293,5 10,8 169 793,0 

Área de expansão urbana de alta densidade 9 173,7 52,7 8 229,4 47,3 0 0,0 17 403,1 

Área de expansão urbana de baixa densidade 127 265,5 62,8 19 441,2 9,6 55 992,1 27,6 202 698,8 

Área de expansão urbana de média densidade 36 984,7 73,0 4 008,8 7,9 9 705,1 19,1 50 698,6 

Parque urbano 26 514,2 33,1 1 930,3 2,4 51 764,7 64,5 80 209,2 

Zona a estudar em PPU 93 507,7 95,6 1 969,3 2,0 2 327,6 2,4 97 804,5 

Total 444 407,3 71,8 36 116,8 5,8 138 083,0 22,3 618 607,1 

Perímetro Urbano 618.607 m2 (61,8ha) 
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5. SOBRE S. BARTOLOMEU DE MESSINES 

 

Este aglomerado desenvolveu a sua malha a partir da vertente exposta a sul que o limita pelo norte, e 

está em parte ancorado pela linha do caminho-de-ferro e EN 124. O PDM 95, partindo desta realidade 

define um crescimento urbano longitudinal, através das categorias de uso do solo (vd. figura VII.1.11 ft 

e quadro VII.1.9): 

 

a. “Área urbana atual (núcleo urbano)”: que compreende o CBD da vila a par com a função 

residencial, corresponde a uma área de crescimento relativamente recente (vd. fig. V.2.3) com um nível 

de consolidação de 86% (vd. quadro. VII.1.9); 

 

b. “Área de expansão urbana”: dividida em área de média e baixa densidade, corresponde à área 

urbana mais recente (vd. fig. V.2.3). Nesta persistem ainda bolsas (essencialmente de baixa 

densidade) de solo não ocupado, que representam 16% do total do perímetro (vd. quadro. VII.1.9); 

 

c. “Zona a estudar em PPU”: que integra três áreas distintas, não obstante todas sujeitas à elaboração 

de PMOT, embora nem todas vocacionadas para o uso habitacional (vd. quadro. VII.1.9). No total 

representam 37% do perímetro urbano atual e apresentam uma área livre que corresponde a cerca de 

8% do perímetro; 

 

 

Quadro VII.1.9 

Grau de consolidação do aglomerado de São Bartolomeu de Messines 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área urbana atual (núcleo urbano) 2881 765,4 81,1 17 589,7 4,2 49 660,9 13,9 356 016,1 

Área de expansão urbana de baixa densidade 50 116,6 20,6 48 127,1 19,1 144 620,6 59,5 242 864,3 

Área de expansão urbana de média densidade 11 806,4 22,7 21 224,9 36,6 18 923,5 36,4 51 954,7 

Zona a estudar em PPU 218 772,8 95,7 1 075,2 0,5 8 818,6 3,9 228 666,6 

Zona a estudar em PPU (feiras e mercado) 40 184,3 36,9 0,0 0,0 68 670,7 63,1 108 855,0 

Zona a estudar em PPU (Zona verde e equip.) 50 739,8 99,9 49,6 0,0 0,0 0,0 50 789,4 

Total 660 385,4 63,6 88 066,4 8,5 290 694,4 28,0 1 039 146,2 

Perímetro Urbano 1.039.146 m2 (103,9ha) 
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Do exposto, atentando à fig. VII.1.11 ft, afere-se que as áreas livres representam 28% do total do 

perímetro urbano. 

 

 

6. SOBRE S. MARCOS DA SERRA 

 

Este aglomerado integrado na “serra” apresenta uma consolidação relativamente antiga, embora 

ancorada na morfologia e Ribeira de Odelouca, bem assim como na linha de caminho-de-ferro, e para 

o qual o PDM 95 definiu as seguintes classes de uso (vd. quadro VII.1.10 e fig. VII.1.11 ft): 

 

a. “Zona a estudar em PPU”: que integra a quase totalidade da área urbana atual, para a qual o 

PDM95 preconiza a elaboração de um plano municipal e que apresenta um grau de consolidação de 

94% (vd. quadro. VII.1.10). 

 

b. “Parque urbano”: localizada no setor NE do aglomerado (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro. VII.1.10), 

destina-se a fins públicos e permanece livre em 92% da sua área. 

 

c. “Área de expansão urbana”: localizada no setor E e correspondente a uma área de baixa 

densidade, não foi objeto de praticamente nenhuma ocupação urbana, pelo que permanece 91% livre. 

 

 

 

Da análise ao grau de consolidação de S. Marcos da Serra (vd. quadro. VII.1.10 e fig. VII.1.11 ft) 

constata-se que persistem áreas livres em todas as classes de espaço, com particular destaque para a 

Quadro VII.1.10 

Grau de consolidação do aglomerado de São Marcos da Serra 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área de expansão urbana de baixa densidade 2 615,6 9,1 0,0 0,0 25 988,3 90,9 28 604,0 

Parque urbano 656,5 7,6 0,0 0,0 7 987,4 92,4 8 643,9 

Zona a estudar em PPU 144 342,5 93,9 0,0 0,0 9 357,1 6,1 153 699,6 

Total 147 614,6 77,3 0,0 0,0 43 332,8 22,7 190 947,4 

Perímetro Urbano 190.948 m2 (19,1ha) 
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área de expansão (habitacional e de equipamentos). No global a área livre perfaz 23% do perímetro 

urbano. 

 

 

7. SOBRE SILVES 

 

A cidade sede de concelho, localizada na vertente sul do “monte” de Silves, exposta ao Rio Arade e 

atravessada pela EN 124, deve em parte a estes elementos a forma que apresenta. O PDM95, partindo 

da área urbana existente definiu a sua expansão para N, E e W, umas das quais sujeita a PP, pelo que 

às classes existentes no PDM95, acrescem as do PPHCA (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.11): 

 

a. “Área urbana atual (núcleo urbano)”: que concentra as atividades comerciais e de serviços da 

freguesia, a par com a função residencial. É uma área significativa e integra diferentes fases de 

consolidação da malha (vd. fig. V.2.3), registando um grau de consolidação de 98% (vd. fig. VII.1.11 ft e 

quadro VII.1.11); 

 

b. “Área de expansão urbana”: dividida em área de alta, média e baixa densidade, corresponde à área 

urbana mais recente (vd. fig. V.2.3) com um gau de consolidação de 74%, i.e., com 26% de áreas não 

ocupadas com edificação (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.11); 

 

c. “Zona a estudar em PPU”: sujeita à elaboração de plano municipal, permanece sem ocupação em 

cerca de 34% da sua área (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.11); 

 

d. “Espaço canal da circular norte”: tem em vista salvaguardar um canal para a construção da 

circular norte à cidade de Silves, projeto que aguarda ainda desenvolvimento / reponderação; 

 

e. “Parque urbano”: como sede de concelho, Silves integra a maior área destinada a equipamentos em 

todo o concelho. Esta classe encontra-se um pouco por todo o aglomerado e tem vindo a dar origem a 

um conjunto significativo de equipamentos/espaços de recreio e lazer (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro 

VII.1.11), permanecendo contudo com cerca de 23% de área não intervencionada/disponível; 
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f. “Estabelecimento prisional”: esta classe, pertencente ao PPHCA e integra, tal como o nome 

sugere, o “Estabelecimento Prisional de Silves”. Encontra-se por esse motivo, 100% ocupada; 

 

g. “Habitação, comércio e serviços”: pertencente ao PPHCA encontra-se em fase de 

infraestruturação apresentando já uma ocupação na ordem dos 84%. 

 

 

Atentos ao exposto, conclui-se que o grau de consolidação total relativamente ao perímetro urbano de 

Silves é de 87%, ou seja, restando ainda 13% do total do perímetro urbano (vd. quadro VII.1.11). 

 

 

8. SOBRE TUNES 

 

Este aglomerado tem origem e morfologia ancoradas à linha do caminho-de-ferro e ao IC1. Para 

potenciar a centralidade de Tunes em termos de acessibilidades, o PDM 95 definiu três (3) classes de 

uso (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.12), designadamente: 

Quadro VII.1.11 

Grau de consolidação do aglomerado de Silves 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área urbana atual (núcleo urbano) 1 125 424,0 97,5 10 293,8 0,9 19 023,7 1,6 1 154 741,5 

Área de expansão urb. de alta densidade 268,1 2,5 0 0,0 10 487,4 97,5 10 755,5 

Área de expansão urb. de baixa densidade 1 662,2 2,9 43 639,4 77,2 11 199,3 19,8 56 500,8 

Área de expansão urb. de média densidade 15 040,2 100,0 0 0,0 0 0,0 15 040,2 

Zona a estudar em PPU 40 991,8 34,1 0 0,0 79 391,7 65,9 120 383,5 

Espaço canal da circular norte 4 063,1 6,3 11 372,3 17,5 49 440,7 76,2 64 876,1 

Parque urbano 190 097,7 77,8 0 0,0 53 308,0 21,8 244 448,1 

Estabelecimento prisional 2 376,7 100,0 0 0,0 0 0,0 2 376,7 

Habitação, Comércio e Serviços 11 418,7 21,8 32 715,3 62,5 8 243,9 15,7 52 378,0 

Total 1 391 342,5 80,8 99 063,3 5,8 231 094,8 13,4 1 720 500,5 

Perímetro Urbano 1.721.458 m2 (172,2ha) 
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a. “Área urbana atual (núcleo urbano)”: que concentra o CBD do aglomerado, a par com a função 

residencial. É uma área de consolidação relativamente recente (vd. fig. V.2.3) e regista um nível de 

consolidação de 91% (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.12). 

 

b. “Área de expansão urbana”: dividida em área de alta, média e baixa densidade (vd. fig. VII.1.11 ft e 

quadro VII.1.12), apresenta em termos de ocupação, cerca de 40% de área livre (vd. quadro VII.1.12). 

Destaca-se a área de baixa densidade como a que regista maior área livre e menor grau de 

concretização. 

 

c. “Entreposto rodoferroviário”: esta área, localizada no setor N do aglomerado encontra-se 

vocacionada essencialmente para atividades de logística, integrando atualmente atividades de 

armazenagem, comerciais e industriais. Apresenta um nível de consolidação de 83%, pelo que persiste 

alguma área livre (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.12). 

 

 

 

Da análise ao grau de consolidação do aglomerado (vd. fig. VII.1.11 ft e quadro VII.1.12) conclui-se da 

existência de algumas áreas livres em praticamente todas as classes de espaço, com particular 

destaque para a área de baixa densidade. No total a área livre corresponde a 21% do total do 

perímetro urbano. 

Quadro VII.1.12 

Grau de consolidação do aglomerado de Tunes 

Classes (Perímetro Urbano) 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Área urbana atual (núcleo urbano) 287 280,5 87,7 9 699,9 3,0 30 514,0 9,3 327 494,4 

Área de expansão urbana de alta densidade 28 347,8 39,2 35 929,7 49,7 8 082,5 11,2 72 360,0 

Área de expansão urbana de baixa densidade 48 185,9 37,0 3 288,7 2,5 78 606,1 60,4 130 080,7 

Área de expansão urbana de média densidade 14 174,4 90,2 1 536,9 9,8 0 0,0 15 711,3 

Entreposto Rodoferroviário 66 011,2 53,7 36 256,7 29,5 20 745,3 16,9 123 013,3 

Total 443 999,7 66,4 86 712,0 13,3 137 948,0 20,6 668 659,7 

Perímetro Urbano 668.660 m2 (66,9ha) 
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Depois da abordagem cometida a cada uma das “sedes de freguesia”, estão reunidas as condições 

para se sistematizar os graus de execução dos perímetros urbanos do PDM95, podendo afirmar-se, 

atentando para o quadro VII.1.13, um grau de consolidação médio de 80%, ou seja, 20% da área 

incluída em perímetro urbano ainda permanece por ocupar. 

 

 

 

Destacam-se como aglomerados com maior área disponível relativa, i.e., onde o grau de consolidação 

é inferior, Alcantarilha e S. B. Messines, onde, contudo, se atendermos a cada um em particular, se 

constata que as áreas livres constituem, na sua maioria, a “zonas a estudar em PPU”, áreas de “parque 

urbano” e “área de expansão urbana de baixa densidade”. 

 

No outro extremo encontramos os aglomerados de Silves e Armação de Pêra com os maiores níveis de 

consolidação, superiores a 80% (vd. quadro VII.1.13). Este facto estará certamente ancorado na 

atratividade destes aglomerados e suscita a necessidade de ponderar a sua expansão. 

 

 

 

 

Quadro VII.1.13 

Grau de consolidação das “sedes de freguesia” 

Perímetro Urbano Total (m2) 
Ocupado Comprometido Livre 

m2 % m2 % m2 % 

Alcantarilha 692 228 449 524 65 46 651 7 196 052 28 

Algoz 607 112 376 903 62 106 107 18 124 103 20 

Armação de Pêra 1 398 563 1 085 752 78 114 820 14 197 992 14 

Pêra 618 607 444 407 72 36 117 6 138 083 22 

S. B. Messines 1 039 146 660 385 64 88 066 9 290 694 28 

S. Marcos da Serra 190 948 147 615 77 0 0 43 333 23 

Silves 1 721 501 1 391 343 81 99 063 6 231 095 13 

Tunes 668 660 444 000 66 86 712 13 137 948 21 

TOTAL 6 936 765 4 999 929 72 577 536 8 1 359 300 20 

 

Perímetro Urbano Total (m2) 
Ocupado Comprometido Livre 

m2 % m2 % m2 % 

Alcantarilha 692.210 451.561 65 458 0,1 240.191 35 

Algoz 607.112 380.157 63 95.779 16 131.176 22 

Armação de Pêra 1.398.562 1.100.505 79 55.235 4 242.823 17 

Pêra 618.607 444.436 72 30.597 5 143.575 23 

S. B. Messines 1.039.146 664.051 64 81.412 8 293.683 28 

S. Marcos da Serra 190.948 147.615 77 0 0 43.333 23 

Silves 1.721.501 1.399.724 81 59.982 4 261.795 15 

Tunes 668.660 444.000 66 86.712 13 137.950 21 

TOTAL 6.936.746 5.032.048 72,5 410.175 6 1.494.523 21,5 
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VII.1.4.2. OBSERVANDO EM PORMENOR OS ESPAÇOS INDUSTRIAIS 

 

Como se constatou no Cap. IV.2., os espaços industriais previstos no PDM95 apresentam índices de 

consolidação diferenciados, o que facilmente se afere por fotointerpretação1 e da avaliação, através da 

georreferenciação, de todos os compromissos urbanísticos válidos para cada espaço industrial (vd. 

quadro VII.1.14). 

 

 

 

Assim, observando a distribuição e grau de consolidação dos espaços industriais previstos no PDM95 é 

possível destacar quatro (4) tipos2: 

 

1. os espaços industriais contíguos a perímetros urbanos, correspondentes aos espaços 

industriais de Alcantarilha e de Tunes que beneficiam de uma forte centralidade devido à 

                                                 
1 Com o inevitável trabalho de campo para validação. 
2 Nesta abordagem não nos referimos à dinâmica ou tipologias de atividades aí instaladas uma vez que essa análise foi efetuada no Cap. 
IV.2. O enfoque é colocado exclusivamente no nível de consolidação (ocupado, livre e comprometido) de cada um desses espaços. 

Quadro VII.1.14 

Grau de consolidação dos espaços industriais 

Espaços Industriais 
Área Ocupada 

Área 
Comprometida 

Área Livre 
TOTAL 

m2 % m2 % m2 % 

Alcantarilha 106 066,3 66,9 45 801,0 28,9 6 682,5 4,2 158 549,8 

Almargem de Cordeiros1 29 602,2 32,6 1 262 1,4 59 963 66,0 90 827,2 

Ribeiro Meirinho1 22 890,0 21,9 38 810,2 37,1 43 042,8 41,1 104 743,0 

S. Marcos da Serra 29 118,6 70,9 0,0 0,0 11 954,6 29,1 41 073,3 

S. Sebastião 12 302,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 302,5 

Vales de Algoz 410 246,4 35,4 495 710,4 42,8 252 326,1 21,8 1 158 282,9 

Vila Fria 73 409,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 409,6 

Várzea do Poço da Fig. 8 172,3 42,4 0,0 0,0 11 091,8 57,6 19 264,0 

Tunes 66 011,2 53,7 36 256,7 29,5 20 745,3 16,9 123 013,3 

Total 745 105,3 41,8 625 413,6 35,1 410 947,7 23,1 1 781 466,7 

Nota: 1Estes espaços industriais não foram objeto de adaptação/interpretação atendendo à cartografia de base (PDM 

ordenamento 1:25.000). 
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proximidade a vias estruturantes1 e, talvez por essa razão, apresentam um elevado grau de 

consolidação (área ocupada com construção), concretamente de 95,8% em Alcantarilha e de 

83,1% em Tunes (vd. quadro VII.1.14 e fig. VII.1.11 ft); 

 

2. os espaços industriais dispersos no território2, de dimensão modesta e coincidentes com 

atividades preexistentes aquando da elaboração do PDM95, registam níveis de consolidação 

próximos dos 100%, à exceção do espaço localizado na Várzea do Poço da Figueira (Tunes), o 

que decorre da falta de dinamismo que a atividade aí instalada tem apresentado Também nesta 

‘tipologia’ se insere o espaço industrial de S. Marcos da Serra que, beneficiando da proximidade à 

rede viária se tem desenvolvido com base em actividades de comércio. Este espaço apresenta um 

grau de consolidação de 70,9%, contudo, importa atender às caraterísticas morfológicas da área 

livre, designadamente o seu declive, o que impede a efetiva ocupação desse solo; 

 

3. o grande espaço industrial de Vales de Algoz, com uma área correspondente a 65% do total dos 

espaços industriais, e que tem 78% da sua área ocupada (efetivamente construída ou com 

atividades em laboração, o caso das pedreiras – barreiros – aí instaladas) e comprometida (com 

compromissos urbanísticos). Permanece assim com área livre (não construída nem ocupada com 

compromissos urbanísticos) cerca de 22% do total, não obstante, tal como se pode constatar na 

figura VII.1.11 ft e no quadro VII.1.14, estes se tratarem, em alguns casos, de espaços 

descontínuos e não infraestruturados e de pequenas dimensões, se atendermos à estrutura 

fundiária; 

 
4. os dois espaços industriais localizados na freguesia de S. Bartolomeu de Messines3, próximos 

da sede de freguesia e da A2, fruem as vantagens locativas. É uma área que tem demonstrado um 

forte dinamismo e atratividade, como demonstra o grau de consolidação do espaço industrial de 

Cordeiros (34%) e o grau de infraestruturação4 do espaço industrial de Ribeiro Meirinho (59%). 

Note-se, como referido, que o limite destes espaços não foi objeto de adaptação cartográfica pelo 

que a aferição de áreas consolidadas enferma por defeito5. 

                                                 
1 No caso de Alcantarilha assinala-se a proximidade à EN 125 e A22; no caso de Tunes a proximidade ao IC2 e à linha ferroviária. 
2 Em concreto os espaços industriais de S. Sebastião, Vila Fria e Várzea do Poço da Figueira. 
3 A delimitação destes espaços industriais não foi objeto de adaptação, como aconteceu com os restantes, por dificuldades de 
interpretação atendendo que esta informação se encontra exclusivamente nas cartas de ordenamento à escala 1:25.000. 
4 Referimo-nos em concreto à execução do compromisso urbanístico em vigor. 
5 Aliás, facilmente se percebe de uma interpretação à ocupação existente que estas áreas se encontram muito próximas dos 100% de 
consolidação. 
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Resulta do exposto que no concelho de Silves os espaços industriais delimitados no PDM951 

apresentam um grau de consolidação (ocupados e comprometidos) médio de 74% (vd. quadro 

VII.1.14). Contudo, alguns por força da localização e dimensão, não são potenciadores da instalação 

de atividades económicas, impondo-se a validação da sua manutenção nesta classe. Noutros casos, o 

grau de consolidação, atratividade e dinamismo, indicia a necessidade de avaliar a sua expansão2. 

 

 

VII.1.4.3. OBSERVANDO EM PORMENOR A EDIFICAÇÃO DISPERSA 

 

A edificação dispersa no território municipal apresentou nas últimas décadas um crescimento 

significativo, tal como referido no capítulo V.2.1, e pelas razões, de entre outras, que constam na fig. 

VII.1.12. 

 

 

Analisando em concreto cada uma das razões que enquadram esta edificação, constatamos que o 

PDM95 identifica como solo urbano os “espaços de edificação dispersa existente” (artigo 16.º do 

                                                 
1 Optou-se por integrar na figura VII.1.19 apenas os espaços industriais com compromissos válidos e que não estivessem já 
representados nas plantas dos perímetros “sedes” de freguesia. 
2 Tal como foi feito para fundamentar a elaboração dos Planos de Pormenor de Vales de Algoz e do Ribeiro Meirinho. 

Figura VII.1.12 

Enquadramento da edificação “dispersa” 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 42 

regulamento), representados nas cartas de ordenamento (1:10.000 e 1:25.000)1. São, portanto, áreas 

em contexto rural mas que apresentam, do ponto de vista da edificabilidade, caraterísticas do solo 

urbano, designadamente no que se refere aos parâmetros urbanísticos admitidos2 (vd. n.º 2 do artigo 

16.º do regulamento do PDM95). 

 

Estão nesta condição 147 “aglomerados/lugares” que compreendem 553 ha, com particular 

concentração no barrocal (vd. fig. VII.1.11 ft), o que demonstra as caraterísticas do povoamento do 

concelho, assim como a dimensão e peso demográfico3 relativo de cada uma das freguesias. Esta 

mesma conclusão pode ser lida, salvo algumas particularidades, da análise ao gráfico VII.1.5, onde se 

pode constatar que a freguesia de S.B. Messines é a que apresenta maior número e área de “espaços 

de edificação dispersa existente”, seguida pela freguesia de Silves. 

 

 

 

O povoamento disperso em Silves resulta ainda da figura das “razões ponderosas” (n.os 2 e 3 do 

artigo 17.º do regulamento do PDM95) que, enquadrada pelo PROT91, permitia, com caráter 

excecional, a edificação em solo rural, mediante um conjunto de condições. Na prática esta exceção 

tornou-se uma regra, em muito responsável pelo acentuar do fenómeno da edificação dispersa e 

difusa. Com a alteração do PDM95 por adaptação ao PROT07, esta figura foi revogada. 
                                                 
1 Note-se contudo que não existe uma relação direta entre os espaços de edificação dispersa representados nas cartas de núcleos 
urbanos com os das cartas 1:25.000. Por esse motivo, optou-se metodologicamente por fundir a informação das duas fontes cartográficas 
assumindo os limites da 1:10.000 como preferenciais e os da 1:25.000 como complementares. 
2 Por exemplo, os coeficientes de ocupação do solo e o de afetação do solo admitidos nestes espaços são superiores aos admitidos para 
as sedes de freguesia em solo de baixa densidade. 
3 Ver a este respeito capítulos IV.1.3. e V.2.1. 

Gráfico VII.1.5 

Distribuição dos espaços de edificação dispersa existentes 
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Por último, a edificação em solo rural é ainda resultado das exceções previstas nos regimes da REN1, 

referente a usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental 

e de prevenção e redução de riscos naturais e, particularmente, da RAN2, designadamente da 

possibilidade de utilização de áreas de RAN para outros fins. 

 

Na prática, estes ou outros mecanismos que viabilizam/enquadram3 a edificação dispersa, conduziram 

a uma considerável dispersão (difusão) da edificação e sobrecarga do território com os consequentes 

encargos (vd. figs. VII.1.12 e VII.1.11 ft)4. Impõe-se, por este motivo, a definição de regras de 

ordenamento do território que condicionem e ordenem a edificação dispersa em solo rural. 

 

 

VII.1.4.4. A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM 

VIGOR 

 

Uma parte substantiva do ordenamento do território do concelho e, por conseguinte, da execução do 

PDM95 relaciona-se com a operacionalização dos IGT de grande escala eficazes, designadamente, 

planos municipais e programas especiais e do próprio PDM no que concerne ao número de camas 

atribuídas no âmbito da alteração por adaptação ao PROT. Por esse motivo atende-se agora ao grau 

de execução das propostas integradas nestes instrumentos, designadamente a sua execução “urbana”. 

 

 

 

DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

 

Neste âmbito referimo-nos em concreto a Planos de Pormenor e Planos de Urbanização vigentes no 

território municipal, em concreto: 

                                                 
1 Usos e ações previstas nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do DL166/2008, de 22 de agosto, retificado pela Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 
de outubro e alterado pelos DL 239/2012, de 2 de novembro, DL96/2013, de 19 de julho e pelo DL 80/2015, de 14 de maio e Portaria 
1356/2008, de 28 de novembro. 
2 A utilização não agrícola de solos de RAN prevista no artigo 9.º do DL196/89, de 14 de junho, entretanto revogado e no n.º1 do artigo 
22.º do DL 73/2009, de 31 de março e Portaria 162/2011, de 18 de abril. 
3 Note-se que esta ocupação continua a ser uma realidade, como demonstram os compromissos identificados na fig. IX.3.8 ft. 
4 Inclui-se também nesta análise a representação dos compromissos urbanísticos em edificação dispersa, cuja leitura deverá ser feita em 
articulação com as fichas de dados que constam do anexo 3. 
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1. PLANOS DE PORMENOR 

 

a. PLANO DE PORMENOR DA HORTA DA CAIXA DE ÁGUA (PPHCA) 

É um plano municipal com uma ocupação mista de habitação, comércio e/ou serviços numa área de 

transição urbano-rural e marcado pela via estruturante da cidade de Silves: a circular norte, atualmente 

em espaço canal. A execução urbana do plano foi iniciada ao abrigo de dois alvarás de loteamento que 

ocupam 60% dos fogos previstos (vd. quadro VII.1.17), não obstante tenha apenas sido executada 

parte das infraestruturas e 13% do total de fogos. 

 

b. PLANO DE PORMENOR DE ARMAÇÃO DE PÊRA (PPAP) 

Este plano, pelas caraterísticas da área de intervenção, encontra-se em execução com uma dinâmica 

marcada por operações urbanísticas de iniciativa particular no interior da malha urbana e intervenções 

de cariz público diversas. Destaca-se a execução do complexo desportivo, da nova EB1 ou da frente 

mar de Armação de Pêra. Do total de fogos previstos apresenta uma execução de aproximadamente 

68% e do total de alojamento turístico, uma execução de 49% (vd. quadro VII.1.17). 

 

c. PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DO PATEIRO (PPQP) 

O PPQP “destina-se a uma ocupação com fins turísticos, nomeadamente à instalação de um 

aldeamento turístico (…) incluindo uma série de unidades com funções de alojamento turístico e 

habitacional, comércio, serviços, equipamento desportivo e equipamento de apoio, bem como a 

infraestruturação necessária” (artigo 11.º do Regulamento). Integra um total de 600 camas e 154 fogos, 

tal como se pode observar no quadro VII.1.17. Contudo, ao momento não apresenta qualquer 

execução, mantendo-se expectante. 

 

d. PLANO DE PORMENOR DA PRAIA GRANDE (PPPG) 

O PPPG, direcionado para o turismo, estabelece a imposição administrativa como sistema de 

execução, carecendo assim de uma intervenção municipal. Atualmente encontra-se suspenso o 

licenciamento1 da ocupação prevista para a unidade de execução 1, não obstante a emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental com pronúncia favorável condicionada. Desta ocupação resultaria 

uma taxa de execução de 65% do total de alojamento previsto2, mas que, na presente data, é de 0. 

                                                 
1 Alvará n.º 03/2017, de 03 de agosto de 2017. 
2 Atendendo a que o alvará titula a execução de 704 unidades de alojamento correspondentes a 2.591 camas, num total de 3.997 camas 
previstas. 
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2. PLANOS DE URBANIZAÇÃO 

 

a. PLANO DE URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO PAÇO (PUQP) 

Não obstante a vocação claramente turística, o PUPQ integra também um uso habitacional. Assim, às 

1.100 camas juntam-se 382 fogos. Do ponto de vista de execução, este plano foi recentemente objeto 

de um pedido de informação prévia pelo que apresenta uma taxa de execução de 100% da ocupação 

prevista. 

 

b. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO MORGADO DA LAMEIRA (PUML) 

Este plano, na sequência da alteração de que foi objeto, passou a integrar exclusivamente o uso 

turístico associado ao golfe. Atualmente, para além da infraestruturação, tem executados os campos de 

golfe, o centro desportivo, o club house e parte do aldeamento 1, totalizando assim 1.012 camas das 

1.187 previstas, ou seja, cerca de 85% do total (vd. fig. VII.1.13). 

 

c. PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ATALAIA (PUA) 

O PUA, com um total de 600 camas atribuídas tem uma vocação turística. Do ponto de vista de 

execução, este plano foi recentemente objeto de um pedido de informação prévia pelo que apresenta 

uma taxa de execução de 100% da ocupação prevista. 

 

d. PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA FRIA (PUVF) 

Este plano, de um total de 1.000 camas, tem um alvará de loteamento emitido para a execução de 707 

camas e informações prévias aprovadas e válidas para restantes camas, ou seja, encontra-se 

totalmente executado. Acresce ainda a execução física do centro de interpretação da estação 

arqueológica, de um campo de golfe e de parte das infraestruturas e da aprovação de compromisso 

urbanístico para a execução de um campo de golfe com 9 buracos e uma área de serviços e 

equipamentos (vd. fig. VII.1.14). 
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2. DOS PLANOS DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS1 

 

 

a. PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO FUNCHO E DO ARADE (POAFA) 

O POAFA foi elaborado com o objetivo de salvaguardar recursos e valores naturais, numa perspetiva 

de compatibilização e sustentabilidade de utilizações e usos na sua área de intervenção. Prevê a 

criação de 3 UOPG que constituem áreas com aptidão para a instalação de equipamentos e 

infraestruturas de apoio às atividades turísticas e recreativas, compreendendo um total de 260 camas2 

que ainda não foram objeto de execução, assim como as infraestruturas e equipamentos enunciados. 

Integra ainda o centro de reprodução do lince ibérico na sua área de intervenção, (vd. cap. III.6.1.) 

 

 

b. PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE ODELOUCA (POAO) 

O POAO integra área do concelho de Silves e do concelho de Monchique e visa a salvaguarda de 

recursos e valores naturais, numa perspetiva de compatibilização e sustentabilidade de utilizações e 

usos na sua área de intervenção. No território municipal prevê a instalação de uma área destinada à 

localização de empreendimentos de turismo no espaço rural ou de turismo de habitação com 

capacidade para 30 quartos/60 camas, no Monte Branco, 1 miradouro e 1 parque de merendas. 

Qualquer uma destas intervenções ainda não foi executada3. 

 

 

3. DO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE / PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DE SILVES (alteração por adaptação) 

 

 

Com a publicação do PROT Algarve, foram determinadas como incompatíveis, algumas das normas 

dos PDM em vigor. Em consequência, o PDM95 foi alterado por adaptação, procedimento que 

determinou um aumento na capacidade de alojamento de 2.350 camas distribuídas através das figuras 

de Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT - 1.700 camas) e Estabelecimento Hoteleiro Isolado 

(EHI - 650 camas). 

                                                 
1 Ver ainda a este respeito o capítulo de conformidade e o anexo metodológico referente aos Planos Especiais. 
2 Para a UOPG 2 o plano prevê a instalação de um empreendimento TER sem definir o número de camas admitido. 
3 Detetamos, no entanto, a existência de uma unidade de turismo rural na área de intervenção do plano. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 49 

Os NDT deverão ser executados por via de um Programa de Ação Territorial (PAT), por concurso 

público, sendo que 700 camas são afetas à “unidade territorial do litoral sul e barrocal” e 1.000 à 

unidade da “serra”. No momento já foram adjudicadas as 700 camas para a unidade territorial do litoral 

sul e barrocal, encontrando-se em elaboração do Plano de Pormenor que as materializa, a saber, o 

Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia. Relativamente aos EHI, não obstante várias manifestações de 

interesse formalizadas, a sua concretização no terreno até ao momento ainda não aconteceu, 

registando-se apenas três compromissos urbanísticos1, num total de 161 camas. 

 

 

4. DO PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA 

 

 

O POOC Burgau Vilamoura determina, para o território municipal um conjunto de ações, cujo grau de 

execução (vd. quadros VII.1.15 e VII.1.16) a seguir se analisa. 

 

Quadro VII.1.15 

Implementação das ações previstas nos planos de praia - Praia de Armação de Pêra 

AÇÕES PREVISTA NO POOC NOTAS À EXECUÇÃO 

1. Construção de acesso viário pavimentado à zona 

Poente da praia assim como de acesso pedonal do areal 

O acesso pedonal foi objeto de requalificação paisagista, contudo o 

acesso viário não foi pavimentado. 

Grau de implementação 50% 

2. Ordenamento de áreas de estacionamento pavimentado 

a Poente e a Nascente com necessidades estimadas em 2 

x 400 viaturas, devendo ser realizados os respetivos 

estudos geológicos e de arranjo paisagístico 

Estas áreas não foram objeto de intervenção, contudo o estudo de 

arranjo paisagístico da zona nascente já se encontra elaborado. 

Note-se que o Plano de Pormenor de Armação de Pêra define um 

parque de estacionamento para a sua área poente com capacidade 

diferente da definida no POOC.  

Grau de implementação 30% 

3. Integração do núcleo de pesca local, incluindo 

implantação de guincho elétrico e respetiva casa, e 

construções de arrecadação e aprestos 

Executado parcialmente (o guincho elétrico e respetiva casa não 

foram implantadas). As infraestruturas executadas carecem de 

intervenções de manutenção 

Grau de implementação 85% 

4. Ações de estabilização pontual de arribas 
Não identificado 

Grau de implementação --% 

5. Deverão ser instalados apoios de praia completos nas unidades balneares 1, 3, 5, 7, 8 e 9 podendo associar os equipamentos, 

devendo estes constituir núcleos de equipamentos nos termos do regulamento do POOC. 

Grau de implementação 80,8% 

    5.1. UB 1 - Restaurante "Sardinha Assada" Foi licenciado e executado [100%] 

                                                 
1 Ver a este respeito fig. VII.1.11 ft e anexo das fichas dos compromissos urbanísticos (cap. XIII.3). 
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    5.2. UB 3 - Esplanada "O Gato" Está pendente de regularização [0%] 

    5.3. UB 5 – Restaurante "Rocha da Palha" Foi relocalizado, mas executado [100%] 

    5.4. UB 7 - Snack-Bar "Palhota" Foi relocalizado, mas executado [100%] 

    5.5. UB 8 - Restaurante Bar "Cubata" 
Passou a ser designado por “Praia Dourada”. Encontra-se em 

avançado processo de licenciamento [85%] 

    5.6. UB 9 - Búzio Bar Foi relocalizado, mas executado [100%] 

    5.7. UB # - Bar "Cunha 2"  Não identificado [--%] 

    5.8. UB # - Bar Restaurante "Preia Mar" Não identificado [--%] 

6. Poderão ser instalados apoios de praia mínimos nas unidades balneares 2 e 10, podendo integrar as instalações: Grau de 

implementação 100% 

    6.1. UB 2 – Esplanada “Palm Beach” Executado [100%] 

    6.2. UB 10 – Arte Náutica 
Na UB 10 encontra-se implementado um apoio de praia mínimo e um 

apoio de praia completo. [100%] 

7. As instalações seguintes estão integradas na área urbana podendo manter-se desde que cumpram os condicionamentos do 

POOC. Grau de implementação 66,6% 

   7.1. Esplanada/Bar "Mini-Golf" Desativada. Não se prevê a sua reativação [0%] 

    7.2. "Beach Bar" Em funcionamento [100%] 

    7.3. Restaurante "Estrela do Mar" Em funcionamento [100%] 

8. As unidades balneares 4 e 6 admitem apenas apoios 

balneares 

Estão lá instalados os referidos apoios balneares 

Grau de implementação 100% 

9. O equipamento Bar "Nautic" poderá manter-se 

integrado na Lota 

Designado como “Pedros”, mantém-se no edifício da lota 

Grau de implementação 100% 

10. Admite-se a relocalização da Lota para uma melhor 

integração urbanística de acordo com o estudo a realizar 

A lota passou a “posto de vendagem” e manteve-se no mesmo local 

Grau de implementação 0% 

11. O Corredor de Pesca é indicativo, podendo ser 

ajustado em função das condições de utilização avaliadas 

anualmente 

O corredor de pesca está implementado 

Grau de implementação 100% 

 

Para além das ações aqui identificadas acresce ainda referir a: 

a) elaboração do projeto de requalificação urbana da margem direita da ribeira de Alcantarilha em 

fase final que integra o parque de estacionamento nascente previsto no POOC; 

b) instalação de um espaço de equipamentos desportivos de cariz sazonal na área poente do 

corredor de pesca dinamizado pelo Município de Silves no âmbito das atividades de promoção 

da prática desportiva. 

 

Assim, da análise do quadro VII.1.15, podemos concluir que o grau de implementação das ações 

previstas na praia de Armação de Pêra é de aproximadamente 71%. Já o grau de execução das ações 

previstas no plano de praia para a Praia Grande (vd. quadro VII.1.16) é de 50%. 
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Quadro VII.1.16 

Implementação das ações previstas nos planos de praia - Praia Grande 

AÇÕES PREVISTA NO POOC NOTAS À EXECUÇÃO 

1. Regularização do acesso viário 

O acesso viário encontra-se regularizado, não obstante se prever 

sua redefinição com a execução do Plano de Pormenor da Praia 

Grande. Note-se que ainda assim apresenta alguma degradação 

carecendo de manutenção. 

Grau de implementação 100% 

2. Ordenamento e regularização do estacionamento a 

Norte da duna, com necessidades estimadas em 223 

viaturas  

O estacionamento não foi executado. Contudo existe algum 

estacionamento decorrente da regularização do acesso viário. 

Grau de implementação 0% 

3. Instalação de passadeiras para circulação pedonal 

sobre a duna 

Na Praia Grande nascente foram implementadas passadeiras 

sobrelevadas de madeira para a circulação pedonal. No setor 

poente foram colocadas lajetas de betão por forma a assinalar o 

percurso pedonal de acesso ao areal. 

Grau de implementação 50% 

4. Delimitação dos caminhos pedonais com vedações por 

forma a evitar o pisoteio 

Na Praia Grande nascente esta intervenção foi efetuada, contudo 

no setor poente não o foi. 

Grau de implementação 50% 

5. Um apoio de praia completo. Poderá ser mantido o 

equipamento existente Restaurante "Carlos Alberto" 

associado ao apoio de praia 

Foi executado. 

Grau de implementação 100% 

 

Para além das ações aqui identificadas acresce ainda a: 

a) instalação de um apoio de praia na Praia Grande nascente, 

b) vedação das dunas, enquadradas no ambiente onde estão inseridas, de forma a impedir o 

acesso pedonal às mesmas desde a praia, 

c) implantação de um percurso pedonal (passadiço) sobrelevado que contorna, a Sul, a Lagoa dos 

Salgados. 

 

 

5. DO PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 

 

 

O PSRN2000 foi elaborado com o objetivo de «contribuir para assegurar a biodiversidade através da 

conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados–

membros» (RCM 115-A/2008) e é composto por “áreas de importância comunitária para a conservação 

de determinados habitats e espécies, nas quais as actividades humanas são compatíveis com a 
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preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e 

social” (Ibidem). O seu conteúdo e contributo para o PDM2G encontram-se analisados, em pormenor, 

nos caps. III.6, IX.2 e IX.3, com reflexo no regulamento e carta de condicionantes. 

 

 

6. DO PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALGARVE 

 

 

O PROF Algarve tem incidência territorial sobre o concelho de Silves e “prossegue os seguintes 

objetivos estratégicos: 

a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do território; 

c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política” (n.º 3 do artigo 4.º do PROF). 

 

No município de Silves o PROF determina a submissão a regime florestal a Mata da Herdade da Parra 

e regula a atividade em contexto florestal por via da integração do território municipal em várias sub-

regiões, com destaque para a sub-região homogénea Serra de Silves. O seu conteúdo e contributo 

para o PDM2G encontram-se analisados, em pormenor, no cap. III.6 e no cap. IX.1, com reflexo no 

regulamento e carta de ordenamento. 

 

 

Em jeito de síntese, constata-se da leitura do quadro VII.1.16 que a execução da ocupação urbana 

prevista nos IGT em análise se encontra incipiente, se bem que muito mais significativa no momento do 

que foi no decurso da sua vigência. Este fato decorre essencialmente dos planos municipais aprovados 

em 2008 e que, no momento de execução, se deparam com uma inversão no mercado turístico, em 

concreto, na sua relação com o setor imobiliário. A execução a que agora se assiste, designadamente 

com a aprovação de toda a ocupação prevista no PUQP e no PUA resulta, principalmente, da exigência 

que o quadro legal determina para a adaptação dos planos às novas regras de classificação e 

qualificação do solo, por via do RJIGT e LBPPSOTU. 
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Existem assim um total de 4.917 camas previstas em IGT (42% do total) sem qualquer nível de 

execução, o que implica desde já uma reflexão acerca das opções de base de cada um destes planos, 

da sua adequação ao contexto atual, designadamente ao contexto económico e jurídico vigente e da 

vigência dos mesmos (vd. Cap. IX.3.). 

 

 

 

 

VII.1.4.5. A EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

 

O PDM define um conjunto de “vias de cintura ou alternativas” (CMS, 1995) rodoviárias para os 

aglomerados de Silves, Pêra e Algoz, assumindo-as como prioritárias. Contudo, estas vias não foram, 

na generalidade, concretizadas, registando apenas a “Circular Norte a Silves” algum grau de 

amadurecimento na medida em que foi elaborado um projeto de execução, e a de Pêra (a sul) que foi 

parcialmente reperfilada. Neste ultimo caso assistiu-se a uma alteração do traçado inicialmente 

definido, com otimização do troço (troço oeste da circular sul de Pêra). 

 

Quadro VII.1.17 

Síntese da execução dos IGT 

IGT 

Fogos Camas 

Previstos 
Executados1 

Previstas 
Executadas1 

N.º % N.º % 

PPHCA 150 90 60 - - - 

PPAP 1.135 772 68 541 266 49 

PUQP - - - 1.100 1.100 100 

PUML - - - 1.187 1.012 85 

PUA - - - 600 600 100 

PPQP - - - 600 0 0 

PUVF - - - 1.000 1.000 100 

PPPG - - - 3.997 0 0 

POAFA - - - 260 0 0 

POAO - - - 60 0 0 

PDM2 - - - 2.350 181 7,7 

TOTAL 1.285 862 67,1 11.695 4.159 35,6 

Nota: 1Executadas, em execução ou aprovadas; 2Refere-se ao PDM95 alterado por adaptação ao PROT. 
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De entre as vias de atravessamento definidas apenas a de Armação de Pêra (Via dorsal) foi executada, 

o que implicou o seu reperfilamento e arranjo paisagístico, com significativos ganhos para as condições 

de circulação da sede de freguesia. 

 

Relativamente à rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e seu tratamento, 

assumidas pelo PDM95 como “objetivo primordial de ordenamento” (CMS, 1995), assistiu-se nos 

últimos anos a um aumento significativo da taxa de cobertura, tal como se pode constatar no Cap. V.4. 

 

Assim, em síntese, a execução das infraestruturas, designadamente da rede viária, ficou aquém do 

previsto, provavelmente por uma reavaliação das propostas e/ou encargos decorrentes da sua 

execução. Importa por isso integrar, na presente revisão, as conclusões desta avaliação e a 

ponderação das condições de execução da rede viária proposta/definição de espaços canal, numa 

perspetiva de sustentabilidade económico-financeira e de racionalização dos recursos. 

 

 

Desta análise ao grau de execução “urbana” do PDM95 (vd. fig. VII.1.15) verifica-se que de um modo 

geral, o crescimento urbano (do ponto de vista da urbanização e da edificação) não apresenta relação 

com o crescimento demográfico a que o concelho assistiu nas últimas décadas. 

 

Em particular constatam-se níveis de consolidação que vão dos 72% aos 92% nas “sedes de 

freguesia”, e espaços industriais, respetivamente, a par com uma reduzida concretização das camas 

turísticas e na execução das infraestruturas rodoviárias. Verifica-se ainda que a ocupação em solo 

rural, decorrente dos diferentes mecanismos que a têm enquadrado constitui, no território municipal, 

uma ocupação que carece de alguma contenção e ordenamento. 

 

Estas questões implicam, para a elaboração do PDM2G, uma reflexão profunda a ser ponderada na 

estratégia de desenvolvimento e nas políticas de ordenamento do território relativamente: 
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Figura VII.1.15 

Síntese da execução urbana do PDM95 
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a. ao acentuar das assimetrias e mecanismos conducentes a inverter essa tendência; 

b.  à litoralização da ocupação humana; 

c. às exigências que se colocam ao investimento público, principalmente num contexto de 

racionalização de recursos; 

d. às carências ao nível de equipamentos decorrente da não execução do previsto para os 

parques urbanos e algumas zonas a estudar em PPU; 

e. à necessidade de conter e ordenar a edificação em espaço rural; 

f. à necessidade de reformulação e/ou expansão dos espaços industrias existentes; 

g. à necessidade de reequacionar a adequação e vigência dos planos em vigor atendendo aos 

reduzidos (nulos) níveis de execução. 

 

 

VII.1.5. LIMITAÇÕES DE BASE DOS IGT 

 

 

O reduzido grau de concretização de alguns dos planos municipais vigentes no território municipal é 

certamente reflexo das limitações do próprio instrumento. Com efeito, o grau de execução do plano 

indicia, de forma muito clara, a sua adequação, funcionalidade e eficácia e eficiência. Desta forma, 

encontramos uma correlação negativa entre a execução do plano e as limitações de base dos mesmos. 

É por este motivo que agora se integra uma reflexão referente às limitações de base dos planos 

municipais eficazes, com particular destaque para as do PDM95. 

 

 

VII.1.5.1. DO PDM95 

 

Uma das fortes razões subjacentes à revisão do PDM95 prende-se com as limitações que este 

apresenta relacionadas com a sua desatualização, incongruências cartográficas e fragilidades de 

conteúdo (vd. fig. VII.1.16). 
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1. DA DESATUALIZAÇÃO 

 

a. LEGISLATIVA 

 

A mudança será talvez uma das poucas variáveis constantes no território e nas diversas variáveis que 

aí têm lugar e que com ele estabelecem inter-relações. O território sofre, com efeito, uma dinâmica 

permanente do âmbito físico ao socioeconómico e do pensamento com reflexos, designadamente, ao 

nível legislativo. Pelo que, desde a entrada em vigor do PDM95, o território, da escala internacional à 

local, bem como as pessoas individualmente consideradas ou a sociedade enquanto grupo, sofreram 

alterações e com elas as políticas de ordenamento do território, desenvolvimento e quadro legislativo. 

 

Verifica-se, com efeito, que desde a entrada em vigor do PDM95 até ao presente ocorreram profundas 

alterações no quadro legal que esteve subjacente à sua elaboração, sem prejuízo da sua dinâmica 

particular. Entre outros diplomas alterados ou desenvolvidos para completar o ordenamento jurídico no 

domínio do planeamento e ordenamento do território, é importante destacar os que constam no quadro 

VII.1.181.  

                                                 
1 Ver ainda a este respeito o capítulo I.4. referente ao quadro legal e processual da revisão do PDM de Silves. 

Figura VII.1.16 

Estrangulamentos do PDM95 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 58 

 

Em parte estas alterações refletem o amadurecimento da disciplina do planeamento e ordenamento do 

território e da sua valorização pela sociedade - situação muito diferente da que enquadrou a elaboração 

do PDM95. 

 

b. CONCEPTUAL 

 

O desenvolvimento legislativo no âmbito do planeamento e ordenamento do território foi relevante 

desde a entrada em vigor do PDM95, ou mesmo desde que se iniciaram os procedimentos para a sua 

revisão. Não será, contudo, inverosímil afirmar que esse desenvolvimento foi antecedido por uma 

evolução no pensamento e nos conceitos, refletidos na forma de fazer e conceber o planeamento e o 

ordenamento do território, e a jusante na própria legislação. Isso aliás é bem notado se atendermos à 

discrepância temporal que existe entre a adoção dos conceitos que o academismo procura lançar e a 

legislação.  

 

Será de dizer, neste âmbito, que apesar do relativo amadurecimento da legislação em relação ao 

ordenamento do território, aquela está desfasada na maior parte das matérias que aborda. Mesmo 

assim, nota-se um substancial enriquecimento da disciplina legal, e correspondente prática, com a 

entrada em vigor do RJIGT e respetiva legislação complementar, RJREN, RJRAN. A DGT tem também 

feito um esforço significativo de homogeneizar conceitos e amadurecer o modus operandi da prática de 

fazer planos e do planeamento do território em Portugal a partir de várias publicações que tem lançado 

nos últimos anos (e.g., DGOTDU, 2005, 2009a,b; 2010, 2011a). 

 

Todos estes instrumentos, a evolução da sociedade e a dinâmica que o território tem sofrido, a par com 

o amadurecimento da própria disciplina de planeamento, do círculo académico ao técnico e 

institucional, impõem assim um modelo conceptual e de prática muito diferente do que se apresentava 

em 1995. 
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c. CONTEÚDO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

O PDM95 do ponto de vista técnico-científico é manifestamente: 

 

a. incipiente na abordagem aos temas desenvolvidos, 

Quadro VII.1.18 

Quadro jurídico elementar atual em matéria de ordenamento do território 

Diploma Descrição 

Lei 31/2014, de 30 de maio1 
Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território 

e urbanismo. 

DL 80/2015, de 14 de maio Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

DR 5/2019, de 27 de setembro 
Concretiza a definição de conceitos na área do ordenamento do território, e 

do urbanismo 

DL 193/95, de 28 de julho2 
Estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção 

cartográfica no território nacional. 

DR 15/2015, de 19 de agosto 

Estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como 

os critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano 

em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional. 

P 277/2015, de 10 de setembro 
Regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões 

consultivas da elaboração e da revisão do PDM. 

DL 232/2007, de 15 de junho3 
Consagra a obrigatoriedade dos Planos e Programas serem sujeitos a 

Avaliação Ambiental 

DL 166/2008, de 22 de agosto4 Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) 

DL 73/2009, de 31 de março Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN) 

DL 9/2007, de 17 de janeiro5 Regulamento Geral do Ruído 

DL 364/98, de 21 de novembro 
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas de zonas inundáveis 

nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias 

Lei 58/2005, de 29 de dezembro6 Lei da água 

RCM 102/2007, de 3 de agosto7 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) 

Lei 99/2019, de 05 de setembro Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Notas: 
1. Alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
2. Na redação que lhe foi dada pelo DL 130/2019, de 30 de agosto. 
3. Na redação que lhe foi dada pelo DL 58/2011, de 4 de maio. 
4. Na redação que lhe foi dada pelo DL 96/2013, de 19 de julho e as alterações que lhe foram introduzidas pelo DL 124/2019, de 28 de agosto. 
5. Retificado pela Rectificação n.º 18/2007, de 14 de março e alterada pelo DL 278/2007, de 1 d agosto. 
6. Na redação que lhe foi dada pela L 44/2017, de 19 de junho. 
7. Retificada pela Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007, de 2 de outubro e alterada pela RCM 188/2007, de 28 de dezembro. 
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b. insuficiente na análise elaborada. 

 

Com efeito, secundariza a análise sobre o território e grande parte dos fenómenos que aí tomam lugar 

e que lhe dão corpo e singularidade. Talvez a exceção ao Turismo onde se denota maior esforço, ainda 

assim com fortes insuficiências, atendendo à importância que então (e ainda hoje) este setor 

representava a nível nacional, regional ou local. A análise socioeconómica, demográfica, urbanística, 

relativa ao património ou física (geomorfologia, morfologia, litologia, climatologia, hidrologia, 

hidrogeologia, riscos naturais, etc.), quando elaborada não passa de simples referências, por vezes 

com erros técnicos e científicos incompreensíveis num documento como o PDM, que certamente não 

concorreram para a definição das orientações do plano em sede de ordenamento, condicionantes, 

regulamentares e/ou de projetos a jusante que deverá(ria) desencadear. 

 

Verdade é que não podemos, nem conseguimos, planear com rigor o que desconhecemos. O território 

deve pois ser compreendido e apreendido, atendendo aos fenómenos que aí se manifestam nas suas 

inter-relações, com a linguagem e os instrumentos de análise adequados e tão aprofundados quanto 

possível atendendo à importância, âmbito, alcance e escala do PDM. 

 

d. DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

A dinâmica, como uma constante da realidade atual, é uma evidência incontornável. E ela ocorre nos 

diversos domínios económico, comercial, cultural, social, ambiental, turístico, de ocupação e uso do 

território, político, conjuntural, etc., e em escalas que se entrecruzam, do global ao local. Será, pois, 

consensual afirmar que decorridos mais de 20 anos de eficácia do PDM95, verificaram-se muitas 

alterações no território do concelho de Silves que nos permitem afirmar que território de hoje não é o de 

ontem e o de ontem não era o de há 20 anos, como não será o de amanhã. 

 

2. DAS INCONGRUÊNCIAS CARTOGRÁFICAS 

 

a. INFORMAÇÃO DE BASE: FONTE E SUPORTE 

 

A informação que serviu de base ao PDM95, cartográfica e alfanumérica (estatística) e que apoiou e 

conduziu às suas orientações materializadas em sede de regulamento, condicionantes e ordenamento, 
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no essencial remonta à década de 80. Em 1995, quando o plano é aprovado, já sofria assim de relativa 

desatualização que hoje é muito notória, revelando-se na prática como um estrangulamento ao 

desenvolvimento do território. Funciona, aliás, como uma barreira à fácil adaptação do território às 

vicissitudes do mercado, às exigências da população, às novas imposições legais mais exigentes em 

termos de sustentabilidade do desenvolvimento do território, ou até em termos de modernização 

administrativa. 

 

No caso concreto da cartografia de base que suportou a elaboração do PDM95 e que constituiu a base 

da representação temática, onde se incluem as cartas de ordenamento e condicionantes: 

 

a. encontra(va)-se, e mantém-se muito desatualizada já que as Cartas Militares de Portugal (IGeoE, 

escala 1: 25 000) utilizadas reportavam-se todas aos finais da década de 70/início da década de 80, e 

as cartas cadastrais (IGP, escala de base 1: 2000) utilizadas para a definição e representação dos 

núcleos urbanos, com redução para a escala 1: 10 000, dispunham de informação de base porventura 

anterior à década de 70; 

 

b. era analógica (papel) cuja manipulação, análise e processo de representação carece de cuidados 

específicos mesmo assim, por vezes, inglórios e/ou muito dificilmente ultrapassáveis. Referimo-nos em 

concreto, não obstante outras: 

 

i. à suscetibilidade do suporte analógico para sofrer dilatações (distorções) no processo de cópia 

em função da humidade/temperatura do ar ou incidência direta de calor, tendo como consequências 

esperadas (a) a distorção gráfica na forma e dimensão dos elementos representados 

cartograficamente, e (b) a descolagem dos grises utilizados, cuja recolocação, pelo que é possível 

verificar no resultado final, parece não atender aos fins do plano, hipotecando o rigor cartográfico 

das cartas e a gestão do território; 

ii. à “rigidez” do suporte analógico na utilização de simbologia gráfica, devido à generalização 

cartográfica que a escala impõe; 

iii. ao grau de exatidão gráfica e de exatidão dimensional passíveis de serem garantidas (problema 

que se faz sentir a jusante, na utilização do documento); 

iv. à dificuldade de identificar possíveis erros ou representações menos bem sucedidas devido à 

dimensão do concelho ou de variáveis em causa, escala ou inter-relação de cartas; 
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v. às dificuldades de introduzir correções (dinâmica do plano), na representação devido a 

implicações de natureza global na carta em causa ou noutras com relação direta (isso implicaria 

refazer tudo); 

 

 

O Plano, do ponto de vista da cartografia de base, apresenta-se assim: 

 

1. desatualizado; 

2. pouco flexível para sofrer adaptações/ajustes; 

3. pouco acessível pela baixa flexibilidade à manipulação e consulta devido: 

a. à dimensão e número das cartas (ordenamento e condicionantes); 

b. à diversidade das folhas, em termos de dimensão, escala, objeto; 

c. à necessidade de construir permanentemente “puzzles”, por vezes com junção difícil; 

4. muito generalizado devido ao rigor da escala 1: 25 000 ou 1: 10 000, possibilitando no primeiro 

caso um grau de discricionariedade relativamente elevado na interpretação, sobretudo se não 

forem estabelecidas regras objetivas de interpretação, como acontece(u); 

5. pouco legível graficamente condicionado pelo método de representação (monocromática na escala 

de cinzentos em mancha com ou sem textura de uma trama); 

6. com baixo rigor ou exatidão cartográfica derivado: 

a. do abandono da quadrícula da carta militar (fundo de mapa relevante para o caso); 

b. da adoção de “puzzles” intercartas com dimensões e áreas diferentes (cartas 2a, 2b, etc.); 

c. de se ter optado por representar, sem o cuidado necessário na transposição, os mesmo 

objetos em escalas diferentes; 

d. da progressão monocromática na escala de cinzento e da progressão da tipologia e 

gradação da textura da trama utilizadas, etc.; 

7. com importantes incongruências intra e inter cartas, da mesma escala ou com escalas 

diferentes, relacionadas com forma, posição relativa e conteúdo das manchas ou temas 

representados, lacunas de representação (áreas em branco), sendo igualmente de referir a falta de 

congruência na metodologia adotada na definição das “áreas urbanas de edificação dispersa”, por 

vezes apenas numa das escalas (veja-se para o conjunto destas situações, entre outras, a zona do 

Corgo/Cerrinho, Foral, Armação de Pêra, Chaminé). 
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Toda esta condição tem gerado dificuldades de manuseamento, na leitura, análise e interpretação do 

PDM95, condicionando o rigor, transparência e a celeridade processual no licenciamento ou ainda 

introduzindo dificuldades acrescidas aquando da necessidade de promover alterações no âmbito da 

dinâmica dos planos prevista no RJIGT. 

 

b. ESCALA DE ABORDAGEM 

 

O PDM95 tem um alcance específico, em parte relacionado com a escala de base que o suporta, i.e., 

1: 25 000 para as cartas de condicionantes, sendo que as cartas de ordenamento se repartem entre 

esta escala e a escala 1: 10 000 para as sedes de freguesia e para alguns núcleos urbanos.  

 

A escala 1: 25 000 é adequada para o zonamento estratégico e orientativo, estando a representação e 

respetiva análise dependente do rigor e exatidão que essa mesma escala permite. Ou seja, se o 

PDM95 assenta na escala de base 1: 25 000, a leitura e interpretação têm sempre subjacente um certo 

grau de discricionariedade. Como tal, não se pode procurar, a partir desta, maior rigor do que aquele 

que lhe está associado, nomeadamente, a partir de processos de ampliação ou “zooms” que não 

determinam modificações da exatidão gráfica e rigor cartográfico1. Já o exercício contrário, i.e., a 

redução de escalas, é tecnicamente correto. No entanto, da observação da experiência na gestão do 

PDM95 constata-se que esta não obedeceu a esses princípios básicos de cartografia temática, tendo 

sido a sua utilização pretensiosamente efetuada como se se tratasse de um mapa de grande escala ou 

recorrendo-se a “zooms” ou ampliações (supostamente) para aumentar o rigor, o que é absolutamente 

incorreto. Ou seja, a sua utilização no licenciamento não respeitou o rigor da informação de base do 

PDM95 e não promoveu uma abordagem mais “fina”, com regras complementares de gestão 

orientadas para os objetivos específicos da utilização. O resultado é que se operacionalizou o PDM95 

como se de um PP/PU se tratasse. 

 

 

 

                                                 
1 Veja-se, em analogia, a título meramente exemplificativo para melhor compreender o exposto: se se ampliar uma foto tipo passe 
certamente não se introduz maior rigor na imagem, i.e., não se vão ver mais detalhes do rosto (as rugas, os sinais, os pormenores) que 
aqueles que a máquina captou para a foto-passe e que são visíveis na foto. Com uma lupa ou um “zoom” só se ampliaria a dimensão dos 
elementos constantes na foto e, se em exagero no caso de utilização de um “zoom”, só se veriam os pixéis/”grão” da foto. Assim, não 
surgirão outros elementos de menor dimensão, mais dificilmente captáveis, como ocorreria se a foto tivesse sido tirada mais próxima ou 
com uma objetiva com maior capacidade. 
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3. DAS FRAGILIDADES DE CONTEÚDO 

 

a. PERÍMETROS URBANOS 

 

Uma das fragilidades do PDM95, transversal a várias temáticas, é a falta de coerência entre os 

diferentes elementos que o constituem, designadamente entre as plantas de ordenamento (entre si), 

nomeadamente entre as cartas de escala 1: 25 000 e as 1: 10 000, ou entre estas e as condicionantes, 

nomeadamente no que se reporta ao limite concreto dos perímetros urbanos, ou outros casos. Com 

efeito, cruzando estas cartas, há uma grande incerteza sobre os limites a considerar. E, mesmo que se 

entenda utilizar a de maior rigor (a carta 1: 10 000), essa também não é coerente com os limites 

constantes na carta de condicionantes, nomeadamente, com o limite das servidões administrativas e 

restrições de utilidade públicas aí representadas. Não há também coerência entre o conceito de 

perímetro urbano estabelecido no regulamento (a alínea 16) do artigo 6.º, o artigo 8.º em articulação 

com o n.º 1 do artigo 11.º e com o n.º 1 do artigo 19.º e a estrutura do mesmo), e as cartas de 

ordenamento 1:10.000 que parecem indicar um conceito. Estão em causa essencialmente os solos da 

classe 2 (espaços industriais), da classe 8 (espaços canais) e as “zonas a estudar em PPU”, sem 

qualquer referência em regulamento (vd. fig. VII.1.17). 

 

 

Figura VII.1.17 

A definição de perímetro urbano 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 65 

 

Com efeito, por questões de contiguidade e infraestruturação, algumas das áreas classificadas como 

“espaços industriais”, “espaços canais” e “zonas a estudar em PPU” apresentam caraterísticas que 

definem perímetro urbano, particularmente no que concerne a “(…) terrenos contíguos desenvolvidos 

segundo uma rede viária estruturante e usufruindo de todas as infraestruturas urbanísticas” (n.º 16 do 

artigo 6.º do regulamento do PDM95). 

 

Assim, considerando a relevância dos perímetros urbanos, pelo menos nesta primeira geração do 

PDM, estamos perante uma importante fragilidade do plano uma vez que não esclarece com rigor o 

que é o perímetro urbano, deixando alguma subjetividade na sua definição. 

 

b. ESPAÇOS INDUSTRIAIS 

 

Relativamente aos espaços industriais, para além da dúvida inicial de saber se se trata ou não de 

perímetro urbano, foram detetadas outras fragilidades (vd. quadro VII.1.19). 

 

 

 

 

 

Os espaços industriais encontram-se regulamentados no capítulo V, artigo 28.º onde, entre outras 

disposições, são definidos os parâmetros urbanísticos admitidos. Contudo, os n.os 3 e 4 são muito 

claros ao definirem que estes parâmetros se aplicam à “zona industrial interconcelhia”. Desta forma 

todos os restantes espaços industriais não encontram enquadramento (de parâmetros) no regulamento. 

Por sua vez, a “zona industrial interconcelhia” não está representada na cartografia, não obstante, 

atentando ao PROT91, se poder afirmar que esta corresponderá ao “espaço industrial sub-regional”. 

 

Quadro VII.1.19 

Fragilidades detetadas na classe “espaços industriais” 
 

Espaços Industriais 
Representação 

Cartográfica 
Enquadramento no 

Regulamento 

Espaço industrial inter-concelhio X  

Restantes espaços industriais  X 
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Quanto aos restantes espaços industriais identificados nas cartas de ordenamento 1:10.000, não existe 

coerência entre as suas designações (e.g.: Espaço de industria e de armazéns, Entreposto 

rodoferroviário, Fábrica ou Espaço Industrial sub-regional), o que suscita dúvidas relativamente aos 

fundamentos que estão na base da sua diferenciação e aos parâmetros que se aplicam. De referir 

ainda que nem todos os espaços industriais têm representação cartográfica na carta 1:10.000, ficando 

dois destes espaços identificados exclusivamente na carta 1:25.000. 

 

c. ZONAS A ESTUDAR EM PPU 

 

O PDM95 em algumas das cartas dos “Núcleos Urbanos” identifica “Zonas a estudar em PPU”. Em 

todos os restantes elementos do PDM, não é feita qualquer referência a este zonamento, o que lança a 

dúvida sobre como interpretar estes espaços/equacionar a sua execução. É que atentando para a sigla 

“PPU” (“Planos Parciais de Urbanização1”), este zonamento pressupõe a elaboração de um plano 

municipal, de escala adequada, que estabeleça o regime do uso e transformação do solo para essas 

áreas. Traduz assim uma necessidade do plano descer no pormenor de análise e sujeitar uma 

determinada área a regras específicas, atendendo, certamente, às suas particularidades. 

 

As referências cartográficas a este zonamento nas cartas dos “Núcleos Urbanos” permitem identificar 

um conjunto de situações (vd. quadro VII.1.20) de onde se pode concluir que: 

 

1. existe um predomínio de áreas coincidentes com a área urbana atual, em concreto com a génese 

urbana do aglomerado. Contudo esta coincidência não ocorre em todos os aglomerados, 

designadamente, Silves, Tunes e Algoz. O caso de Silves pode encontrar justificação com o disposto 

no n.º 3 do artigo 46.º2. Esta situação é tão mais paradigmática quando se atenta para o previsto no n.º 

23 do artigo 46.º que prevê a elaboração de planos de urbanização para todas as sedes de freguesia, 

logo a necessidade de desenvolver um plano de maior escala para as sedes de freguesia não parece 

ser o objetivo inerente a estas delimitações; 

 

                                                 
1 Nos termos do definido na alínea b) do artigo 29.º do DL 69/90, de 2 de março esta tipologia de instrumento equivale a Plano de 
Urbanização. Refira-se a este propósito que o PDM95 foi elaborado no âmbito do DL69/90, pelo que deveria integrar apenas as tipologias 
de plano municipal aí previstas. 
2 “3 - O plano de pormenor/salvaguarda do Centro Histórico de Silves, uma vez eficaz, manter-se-á em vigor.” 
3 “2 - Tendo como finalidade os objetivos de ordenamento definidos neste PDM, a Câmara promoverá plano de urbanização para a sede 
do concelho e sedes de freguesia no respeito das disposições deste Plano.” 
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2. as “zonas a estudar em PPU” em S. Bartolomeu de Messines, integradas em perímetro urbano e 

vocacionadas para “parque urbano”, foram parcialmente ocupadas com equipamentos administrativos, 

segurança social, recreio e lazer, entre outros. Para a zona a estudar em PPU correspondente a 

espaço de feiras e mercados e a reestruturação da rede viária, encontra-se, no momento, a ser 

elaborado o Plano de Pormenor da Cerca da Feira1; 

 

 

 

3. identificam-se ainda duas áreas com caraterísticas comuns. São áreas limítrofes (contíguas ou não) 

às áreas urbanas / urbanizáveis atuais (Alcantarilha e Silves), sem densidades nem usos definidos. A 

sua execução parcial, em Silves, implicou a elaboração do Plano de Pormenor da Horta da Caixa de 

Água2 e em Alcantarilha foi iniciado um procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do 

Baleizão que se encontra, atualmente, suspenso. 

 

d. PATRIMÓNIO 

 

O PDM95 assume3 os espaços culturais como “constituídos pelos edifícios classificados como 

monumentos nacionais, edifícios de interesse público ou concelhio ou conjuntos de edifícios mais 

                                                 
1 Aviso n.º 2835/2018, de 28 de fevereiro. 
2 Resolução de Conselho de Ministros n.º 90/2006, de 25 de julho. 
3 Capitulo IX - Espaços Culturais, artigo 32.º. 

Quadro VII.1.20 

Referência a “Zona a Estudar em PPU” nas cartas dos núcleos urbanos 

Carta N.º Descrição Aglomerado 

1 

Parte da área urbana atual. Equivale sensivelmente à “zona histórica” do aglomerado 
Alcantarilha 

Quinta do Rogel / Quinta do Baleizão 

Parte da área urbana atual. Equivale sensivelmente à “zona histórica” do aglomerado Pêra 

5 Parte da área urbana atual. Equivale sensivelmente à “zona histórica” do aglomerado 
Armação de 

Pêra 

7 

Parte da área urbana atual. Equivale sensivelmente à “zona histórica” do aglomerado 

S. B. 

Messines 

Parque urbano que integra espaço de feiras e mercados e a reestruturação da rede 

viária 

Parque urbano que integra zona verde e equipamento 

13 Toda a área urbana atual S. M. Serra 

18 Cerro Valente e Caixa de Água Silves 

Fonte: PDM95 
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significativos dos aglomerados urbanos e respectivas zonas de protecção” e apresenta uma listagem 

dos mesmos. 

 

Contudo estes elementos patrimoniais registam diversas imprecisões, nomeadamente: identificação de 

imóveis classificados ou em vias de classificação e que se encontram, quando muito inventariados; 

designações pouco rigorosas, e elementos mal georreferenciados (vd. fig. VII.1.18). Decorrem daqui 

imprecisões na gestão do PDM, principalmente no licenciamento das intervenções que ocorrem na 

área de proteção dos imóveis que estão sujeitas a parecer da entidade tutelar. 

 

 

 

 

VII.1.5.2. DOS RESTANTES IGT 

 

Os restantes IGT vigentes, particularmente os planos municipais, apresentam, na sua generalidade 

alguma desatualização nos mesmos moldes da que foi identificada no PDM95 (vd. fig. VII.1.16), se 

bem que com algumas particularidades. Nestes casos, a desatualização resulta essencialmente da 

demora do processo de elaboração de cada um destes planos municipais, que chegou mesmo a 

ultrapassar uma década. Ora, como já referido, a dinâmica do território é uma constante, pelo que o 

carater prospetivo e a constante monitorização/avaliação da execução dos planos, uma condição para 

a sua eficácia. No entanto estes planos, em particular os que apresentam graus de execução nulos, 

foram elaborados num determinado contexto e permanecem desde então estanques e expetantes. 

 

 

 

Figura VII.1.18 

Imprecisões detetadas na classe “Espaços Culturais” 
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VII.2. O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. UM 

DIAGNÓSTICO DE SÍNTESE 
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VII.2.1. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

Os relatórios de caraterização até aqui desenvolvidos e a análise ao estado do ordenamento do 

território (vd. Cap. VII.1.) permitem obter uma visão global e consistente da realidade concelhia e traçar 

os pontos fortes (a valorizar), oportunidades (a aproveitar), fraquezas (a superar) e ameaças (a 

acautelar) cuja informação sintetizada dá lugar a uma matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats) (vd. quadro VII.2.1). Atentando para esta, pode-se constatar que foram 

definidos oito (8) domínios de análise para os pontos fracos e fortes, nomeadamente (vd. fig. VII.2.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já para as ameaças e oportunidades emergiram apenas dois (2) domínios, i.e.,: 

 

Figura VII.2.1 

Domínios de análise – pontos fracos e fortes 
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VII.2.2. UM OLHAR GLOBAL SOBRE O CONCELHO 

 

 

VII.2.2.1. DOS PONTOS FORTES 

 

O clima, e respetiva amenidade, constituem aspetos valorizadores do concelho, já que permitem 

proporcionar elevado conforto humano e contribuir para o desenvolvimento de diversas atividades 

económicas. Importa ainda destacar o potencial para o aproveitamento de energia solar atendendo ao 

elevado número de horas de sol (média de 3000h/ano) e respetivos benefícios em termos ambientais, 

económicos (menor dependência energética), etc. O concelho é dotado, atendendo sobretudo ao 

contexto regional de importantes recursos hídricos superficiais (albufeiras do Funcho, Odelouca, 

Arade) e subterrâneos (aquífero de Querença-Silves de produtividade aceitável) bem como 

infraestruturas de abastecimento e de rega (barragem do Arade e canal associado) responsáveis por 

grande parte das produções agrícolas de regadios existentes no concelho. O abastecimento público, 

apoiado essencialmente em recursos hídricos superficiais, é outro aspeto que merece ser salientado.  

 

Como pontos fortes é importante destacar a disponibilidade de território/espaço que o concelho 

possui e que possibilita a instalação de importantes atividades e/ou o desenvolvimento de projetos 

estruturantes. No Sul e centro destacam-se as atividades associadas ao turismo e imobiliário ocorrendo 

mais recentemente investimentos de grande dimensão associados ao golfe que deverão contribuir 

para a promoção e dinamismo do concelho. Verifica-se ainda, essencialmente no barrocal e litoral, 

Figura VII.2.2 

Domínios de análise – oportunidades e ameaças 
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alguma expressão do setor agrícola, maioritariamente ancorado nos citrinos e mais recentemente na 

vitivinicultura, ambos de elevada qualidade. O Norte apresenta uma importante ocupação florestal 

que contribui para o equilíbrio natural e o aproveitamento dos seus produtos e subprodutos podem 

constituir uma mais-valia económica, nomeadamente através da utilização de biomassa proveniente 

das operações silvícolas. A manutenção de produtos regionais tradicionais de qualidade como a 

laranja, medronho, cortiça, mel, enchidos, pão, amêndoa, alfarroba, etc., constituem um excelente 

legado cultural e identitário de Silves, importa por isso, manter a produção e escoamento destes 

produtos através do incentivo a parcerias/associativismo.  

 

É importante salientar a riqueza e diversidade patrimonial do concelho em termos arqueológicos, 

arquitetónicos (Silves enquanto um dos núcleos mias ricos) e naturais (Lagoa dos Salgados, etc.). 

Também o legado árabe e corticeiro, que derivam de duas épocas históricas distintas, marcaram e 

dotaram o concelho de importantes elementos que merecem ser recuperados, potenciados e 

divulgados. No que concerne a eventos culturais aglutinadores da população local e áreas envolventes 

é importante mencionar a Feira Medieval, já que apresenta grande destaque concelhio.  

 

O concelho apresenta uma centralidade muito significativa que decorre da sua 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. A centralidade e acessibilidade ao concelho podem contribuir para a instalação de 

atividades, serviços e projetos estruturantes que privilegiem estes aspetos enquanto fatores 

fundamentais para o seu crescimento. A relativa proximidade a um aeroporto internacional e a 

aeródromos pode igualmente ser considerado enquanto um elemento de atratividade.  

 

O concelho de Silves tem vindo a assistir a um crescimento demográfico resultante essencialmente 

de um saldo migratório positivo o que demonstra a capacidade atrativa do concelho. Esta população 

imigrante, devido às suas caraterísticas, constitui mão-de-obra disponível para as diferentes atividades 

económicas.  
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VII.2.2.2. DAS OPORTUNIDADES 

 

A elaboração do PDM de Silves, a par com as orientações dos instrumentos superiores (PNPOT, etc.) 

contribuem para uma visão prospectiva e ajudam a materializar projetos estratégicos de 

desenvolvimento determinantes para a promoção do dinamismo, competitividade e inovação do 

concelho. Este facto associado a especificidades relacionadas com aspetos locativos/acessibilidade, 

reforçadas com o importante potencial do património, conforto climático, disponibilidade de espaço, 

diversidade de ambientes e paisagens, etc., são pois um conjunto de atributos que valem per si e muito 

mais numa lógica sistémica, devendo os esforços serem dirigidos no sentido de se aproveitarem estas 

potencialidades/oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aproveitamento de sinergias geradas por concelhos próximos, atualmente mais competitivos, poderá 

constituir mais-valias caso o concelho tenha a capacidade para atrair/captar e promover economias de 

escala e complementaridades. A generalização da utilização das TIC é igualmente uma oportunidade 

enquanto plataforma privilegiada de negócio tal como reconhece o Plano Tecnológico bem como o 

aumento de fundos estruturais nas áreas do ambiente, ordenamento do território (incluindo florestal), 

riscos naturais, acessibilidades e mobilidade, redes TIC). 

 

Figura VII.2.3 

Pontos Fortes e Oportunidades 
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VII.2.2.3 DOS PONTOS FRACOS 

 

Apesar da amenidade climática que carateriza o concelho verifica-se, durante a época estival, 

coincidência entre a estação seca e a estação quente, e no inverno, possibilidade de episódios de 

chuvas convectivas, o que se traduz no aumento da possibilidade de ocorrência de secas e fogos 

florestais ou de cheias e inundações, respetivamente.  

 

Importa atentar ao estado de qualidade das massas de água existente, bastante sensíveis à 

exploração intensiva, aos usos envolventes (agricultura intensiva, citrinos), à interpenetração das águas 

do mar nos sistemas aquíferos ou aos níveis de armazenamento registados. A elevada dependência 

de precipitação para a manutenção de níveis de armazenamento de água satisfatórios é outro aspeto 

preocupante.  

 

Apesar do potencial de valorização da floresta e dos seus produtos, coexistem ainda alguns pontos 

fracos, nomeadamente no que se refere à subvalorização dos recursos, ao despovoamento e 

consequente abandono da atividade florestal e riscos associados, como o risco de incêndio, agravado 

também pela falta de limpeza das áreas florestais. 

 

A litoralização da população que se registou nas últimas décadas contribui para aumentar as 

assimetrias territoriais e levou também ao declínio da atividade agrícola. A que persiste carateriza-se 

por alguma desadequação da estrutura fundiária (reduzida dimensão das parcelas), a par da 

insuficiente cooperação entre produtores no sentido de promover sinergias e ganhar vantagens 

competitivas. A atividade industrial/empresarial tem pouca expressão no concelho particularmente a 

de produção e as existentes não tiram partido da proximidade entre elas e das possíveis sinergias. O 

comércio e serviços, ainda que constituam as actividades económicas predominantes do concelho, 

são pouco diversificados, especializados e de reduzida atratividade o que condiciona a sua 

competitividade no contexto geográfico e económico atual. O setor do turismo, não obstante o peso 

que possui na economia local e regional, apresenta ainda um conjunto de debilidades que urgem ser 

ultrapassadas. Encontra-se pouco qualificado, diversificado e divulgado com carências ao nível da 

oferta de alojamento (associado ao alojamento paralelo e à falta de opções de qualidade). Verifica-se 

assim um tecido económico frágil, pouco dinâmico e uma cultura do individualismo ao invés de uma 

aposta no associativismo, cooperativismo e economias de escala. 
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Ocorre uma incipiente exploração do conceito de “acessibilidades para todos” no concelho traduzindo-

se na deficiente cobertura espacial e temporal do sistema de transportes coletivo, a par com a 

crescente utilização do transporte particular para a satisfação das necessidades de deslocação da 

população, insuficiente intermodalidade entre os vários modos de transporte, reduzida oferta de 

ciclovias e vias pedonais, presença de barreiras arquitetónicas em edifícios e espaços públicos, 

degradação de alguns troços viários, etc. Assiste-se à limitação das condições de mobilidade através 

da pressão do tráfego de atravessamento nas áreas centrais dos principais núcleos, insuficiente oferta 

de bolsas de estacionamento, entre outros aspetos. Estes fatores contribuem para um ambiente urbano 

menos qualificado, atrativo e seguro para o peão e para a fixação de atividades económicas. 

 

A estrutura demográfica do concelho regista um duplo envelhecimento decorrente da diminuição de 

população jovem e do aumento de população idosa. Observa-se ainda uma reduzida taxa de atividade 

e um peso significativo de desempregados, bem como sazonalidade do emprego. Na ótica das 

condições sociais da população destaca-se o aumento das necessidades ao nível do apoio ao 

alojamento e do aumento de população com proteção social (reformados, portadores de deficiência ou 

beneficiários de prestações sociais).  

 

No que concerne ao património é possível constatar lacunas no que respeita ao seu estado de 

conservação, valorização, e divulgação. Da mesma forma ocorrem fragilidades ao nível do ambiente 

urbano como seja a degradação de algum edificado, a carência de espaços públicos de recreio e 

lazer ou a descaraterização urbana de algumas sedes de freguesia constituem obstáculos ao 

dinamismo e à atratividade do concelho em termos turísticos. 

 

O concelho de Silves apresenta uma situação pouco diversificada em termos de tipologias de 

equipamentos. A este fator pode ainda acrescentar-se a reduzida inovação da oferta existente, na 

medida em que se tratam essencialmente de equipamentos de satisfação das necessidades primárias, 

não perspetivando, no geral, atividades de escala supraconcelhia, regionais ou até mesmo nacionais. 

 

Do ponto de vista institucional, a excessiva burocracia e demora na resposta às necessidades do 

mercado condicionam o dinamismo económico e claramente limitam a atratividade do concelho. Para 

além destes aspetos é de realçar a fraca modernização, a elevada burocracia dos serviços 
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públicos do concelho e a visão de desenvolvimento monofocalizadas, facto que poderá repelir 

investidores para outras áreas com maior agilidade nos procedimentos. O concelho apresenta ainda 

reduzida tradição em estabelecer parcerias, sendo por isso fundamental promove-las para aumento de 

benefícios, desenvolvimento de soluções e atenuação de fragilidades, nomeadamente ao nível das 

relações interfreguesias (e.g., partilha de equipamentos mais qualificados que seriam impossíveis 

disponibilizar individualmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.2.4. DAS AMEAÇAS 

 

As ameaças, entendidas enquanto fatores externos ao concelho, decorrem essencialmente da 

desfavorável conjuntura internacional mais concretamente da instabilidade, desconfiança e incerteza 

económica. A crescente competitividade da escala regional à internacional e o aumento da capacidade 

de influência das áreas adjacentes poderá contribuir para um abrandamento do desenvolvimento de 

Silves. A fraca disponibilidade de recursos financeiros poderá igualmente condicionar intenções, 

projetos e estratégias. 

Figura VII.2.4 

Pontos Fracos e Ameaças 
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Quadro VII.2.1 

Matriz SWOT para o Concelho de Silves 
 

 
PONTOS FORTES 

 

 
PONTOS FRACOS 

ELEMENTOS FÍSICOS 

CLIMA 

o Clima mediterrâneo (amenidade climática), elevada luminosidade e 

insolação (3000 horas de sol/ano);  

RECURSOS HÍDRICOS 

o importantes recursos hídricos superficiais (albufeiras do Funcho, 

Odelouca, Arade) e subterrâneos (aquífero de Querença-Silves de 

produtividade aceitável); 

SOLO 

o áreas significativas com boa aptidão agrícola; 

o erosão hídrica moderada;  

o atividade agrícola não limitada pela falta de solos; 

o técnicas e conhecimentos que potenciam a utilização de solos com 

maiores limitações. 

CLIMA 

o períodos de aridez e ondas de calor; 

RECURSOS HÍDRICOS 

o vulnerabilidade dos aquíferos à poluição; 

o probabilidade de ocorrência de cheias; 

o elevada pressão antrópica sobre os recursos hídricos; 

o elevada dependência da precipitação para a manutenção de níveis de 

armazenamento satisfatórios; 

o relativo desconhecimento das principais fontes poluentes e área 

afetada; 

SOLO 

o os golfes, a agricultura intensiva e outras atividades intensivas podem 

levar a perdas irreversíveis de solo; 

o cerca de 70% da área do concelho apresenta capacidade de uso baixa 

para uso agrícola; 

o declives acentuados condicionam práticas agrícolas de subsistência; 

o pressão antrópica sobre os solos mais desenvolvidos; 

RISCOS 

o intensidade sísmica e histórica no concelho com graus elevados; 

o alguns aglomerados urbanos com perigosidade elevada a cheias 

técnicas; 

o postos de abastecimento de combustível junto ou dentro dos 

aglomerados urbanos. 

 

LUGARES DE CULTURA E PATRIMÓNIO  

o diversidade paisagística e de recursos patrimoniais (natural, 

paisagístico, geomorfológico, arquitetónico, arqueológico e de paisagem); 

o centros históricos relevantes: Silves, S.B. Messines e Alcantarilha;   

o legado cultural árabe; 

o legado corticeiro; 

o Feira Medieval: evento cultural de elevada projeção e dinamismo. 

o algumas associações culturais com dinâmica; 

o espaços outdoors dotados de elevada apetência cultural; 

 

o significativo parque habitacional degradado e devoluto;  

o descaraterização de alguns aglomerados (e.g., Armação de Pera); 

o imóveis de interesse patrimonial degradados e devolutos;  

o património pouco divulgado, subvalorizado e subaproveitado; 

o dinamismo cultural pouco competitivo; 

o subaproveitamento do “misticismo” da cidade de Silves (dia/noite); 

o reduzido número de espaços disponíveis para criação (atelieres, salas 

de ensaio, etc.); 

o sazonalidade no calendário de eventos; 

o reduzida concertação na planificação das atividades culturais; 

o papel excessivo do município enquanto produtor de eventos; 

o envolvimento e interação deficitários entre a CMS e as associações e 

população locais; 

o exiguidade de associações culturais dotadas de um funcionamento 

regular e dinâmico; 

o modelos de comunicação e difusão deficientes das atividades e 

eventos culturais; 

o poucos eventos de grande notoriedade sociocultural; 

o produtos tradicionais subaproveitados e subvalorizados (mel, cortiça, 
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alfarroba, medronho, citrinos, vinho); 

 

AMBIENTE E TERRITÓRIO 

o espaço disponível (como recurso); 

o linha de costa atrativa; 

o Rio Arade; 

o elevada diversidade florística e faunística; 

o Lagoa dos Salgados; 

o elevado potencial de recursos energéticos (sol e biomassa); 

o existência de Zonas de Intervenção Florestal (permite ganhar escala 

em termos produtivos, de conservação da natureza e gestão do território); 

o elevada diversidade de produtos e subprodutos florestais; 

o explorações de recursos minerais consolidadas (barros, areia e xistos); 

o potencial de expansão da atividade extrativa; 

o abastecimento público apoiado em recursos hídricos superficiais;  

o relativo desconhecimento dos recursos disponíveis (biológicos, 

energéticos, minerais, e outros); 

o morfologia movimentada na serra; 

o reduzida linha de costa; 

o arribas instáveis; 

o erosão costeira; 

o suscetibilidade à desertificação; 

o rio Arade (assoreamento, subaproveitamento e valorização); 

o predomínio de etapas regressivas da floresta climáxica; 

o abandono da atividade florestal; 

o insuficiente valorização dos produtos florestais; 

o falta de limpeza dos espaços florestais; 

o estado fitossanitário de algumas espécies, sobretudo do sobreiro; 

o áreas ardidas; 

o perigosidade elevada ao risco de incêndio em parte significativa do 

território; 

o abandono agrícola; 

o utilização intensiva de pesticidas em áreas agrícolas; 

o incipiente enquadramento paisagístico das áreas de exploração 

mineral; 

o pressão urbanística em áreas mais sensíveis do território; 

o fraca sensibilidade para um modelo de desenvolvimento sustentável; 

 

O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A OCUPAÇÃO TERRITORIAL 

o crescimento populacional positivo; 

o saldo migratório positivo; 

o aumento das qualificações da população nos últimos anos; 

o ritmo de vida; 

 

o duplo envelhecimento; 

o crescimento populacional dependente do saldo migratório (positivo); 

o índice sintético de fecundidade abaixo do valor de substituição de 

gerações (2,1); 

o êxodo rural; 

o povoamento difuso; 

o baixa taxa de atividade; 

o sazonalidade do desemprego; 

o população pouco qualificada; 

o aumento das necessidades de alojamento (apoiado); 

 

A ACESSIBILIDADE E A MOBILIDADE 

o centralidade regional; 

o bons acessos rodoviários e ferroviários; 

o proximidade relativa ao aeroporto internacional de Faro e 

aeródromos; 

 

o deficiente cobertura espacial e temporal do sistema de transportes 

coletivos (autocarro, comboio);  

o predomínio do uso do automóvel como meio de deslocação; 

o deficiente intermodalidade;  

o degradação de alguns troços viários; 

o desconhecimento da vocação e reduzida implementação dos modos 

suaves; 

o pressão do tráfego de atravessamento nos espaços centrais;  

o insuficiente oferta de bolsas de estacionamento nos principais núcleos 

urbanos;  

o intermodalidade reduzida; 

o ausência de sensibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 
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o espaço público, edifícios e serviços com acessibilidade reduzida; 

o reduzida sinalética indicativa (equipamentos culturais, de ensino, 

desportivos, turísticos, etc.);  

o território não acessível a todos; 

 

A ESTRUTURA PRODUTIVA 

o área disponível para a instalação de atividades industriais com 

localizações privilegiadas; 

o setor central com procura para localização de atividade comercial, 

logística e industrial; 

o atividades económicas com aproveitamento dos recursos do mundo 

rural (e.g., destilarias); 

o produtos de qualidade (mel, cortiça, alfarroba, medronho, citrinos, 

vinho); 

o citricultores de grande dimensão; 

o atividade vitivinícola em franco crescimento; 

o investimentos em atividades turísticas imobiliárias (reforço da oferta 

existente); 

o campos de golfe; 

o parques temáticos e de diversão (complemento da atividade turística); 

o procura crescente de produtos turístico-culturais; 

 

o áreas industriais sem escala para a competitividade; 

o insuficiente cooperação de citricultores; 

o insuficiente aproveitamento de vantagens competitivas (sinergias) 

por parte das empresas, serviços que partilham áreas/espaços comuns; 

o reduzido número de empresas exportadoras de bens, produtos ou 

serviços; 

o tecido económico pouco diversificado, inovador e dinâmico; 

o setor terciário com serviços de proximidade, sem grande capacidade 

de atratividade; 

o reduzida dimensão fundiária;  

o ausência global de cooperação entre atores locais (industriais, 

citricultores, agricultores, associações, etc.); 

o reduzida promoção de produtos tradicionais; 

o baixos recursos financeiros disponíveis (conjuntura financeira interna); 

o carência de alojamento qualificado; 

o oferta turística paralela; 

o falta de informação/suporte estatístico relativo à atividade turística; 

o sazonalidade turística e dos postos de trabalho; 

o carência de pessoal médico e de enfermagem nos serviços públicos; 

o serviços burocratizados e morosidade na aprovação de projetos; 

o Reduzida agressividade competitiva relativamente aos concelhos 

vizinhos; 

o ausência de uma imagem de marca do concelho e da cidade de Silves; 

 

AS INFRAESTRUTURAS E OS EQUIPAMENTOS  

o condições físicas favoráveis à instalação de energias 

alternativas/renováveis; 

o infraestruturas para aproveitamento de recursos hídricos (barragens e 

canal de rega do Arade); 

o elevada taxa de cobertura dos equipamentos associada às 

necessidades primárias (na maioria das tipologias); 

 

o dimensão territorial e ocupação isotrópica (implica vastas e onerosas 

redes de infraestruturas); 

o reduzida taxa de cobertura de algumas infraestruturas e equipamentos 

no interior do concelho (e.g., rede de esgotos); 

o subdimensionamento e deterioração da rede de abastecimento de água e 

rede coletora de águas residuais; 

o baixa eficiência na utilização da energia elétrica; 

o “perdas” assinaláveis de água (água comprada vs água faturada); 

o ETAR do Falacho desadequada às necessidades atuais; 

o deficiências de segurança na infraestrutura do canal de rega; 

o inexistência de uma rede de recolha de óleos alimentares usados;  

o fraca diversificação de tipologias dos equipamentos;  

o reduzida cobertura dos equipamentos de apoio à terceira idade ou os 

de apoio à 1.ª infância; 

o falta de oferta, dinamismo e subaproveitamento de alguns 

equipamentos  (e.g., cultura, recreio, lazer); 

o carência de espaços de recreio e lazer (espaços verdes, parques 

infantis); 
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A GOVERNANCIA e a COESAO SOCIAL 

 o insuficiente capacidade de operacionalização de uma estratégia de 

desenvolvimento; 

o fracas sinergias interfreguesias; 

o reduzida participação dos atores locais no desenvolvimento; 

o resistência à mudança; 

o reduzida proximidade entre população e administração; 

o princípios de governância (ainda) insuficientes;  

 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMEAÇAS 

ESTRUTURA PRODUTIVA, GOVERNANÇA E COMPETITIVIDADE 

o abertura global para novos produtos turísticos (e.g., turismo cultural, 

MICE) e para a diversificação da procura (short break); 

o aumento da exigência da procura de produtos turísticos; 

o maior mobilidade de população; 

o Plataforma Algarve Acolhe; 

o acessibilidade (para todos) como um vetor de desenvolvimento 

estratégico; 

o procura para instalação de atividades/projetos de desenvolvimento; 

o incentivo à utilização e progressiva massificação das TIC; 

o conjuntura económica de retoma (a retoma da crise económica pode 

potenciar novas alternativas mais sustentáveis e uma maior otimização 

dos recursos); 

o proximidade a importantes centros aglutinadores de bens, serviços, 

turismo; 

o integração no eixo Portimão–Faro; 

o parcerias interconcelhias e internacionais; 

o projetos competitivos nos concelhos vizinhos potenciadores de 

economias de escala e de complementaridades; 

o a imagem do Algarve (clima, sol, praia, golfe, património, segurança e 

atratividade); 

o maior enfoque na distribuição dos recursos financeiros e definição de 

prioridades para o desenvolvimento; 

 

o (ainda) tendência para uma litoralização da atividade turística; 

o destinos turísticos concorrentes à escala global com custos e preços 

mais baixos; 

o burocracia de serviços;  

o proximidade de centros urbanos mais atrativos e competitivos; 

o conjuntura económica internacional instável, incerta e pouco favorável 

para atrair/captar investimento; 

o eventual deslocação de algumas empresas para outros destinos; 

o dependência energética externa; 

o risco do aumento do preço dos combustíveis; 

o fraca disponibilidade de recursos financeiros; 

o redução dos fundos estruturais; 

o emigração de quadros qualificados; 

o fragmentação da União Europeia; 

o legislação mais limitativa em termos fiscais, ordenamento territorial, etc.; 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, AMBIENTE E RISCOS 

o aposta nas energias renováveis e nos princípios de sustentabilidade; 

o incentivos crescentes à utilização de energia alternativas/renováveis e 

acessibilidades para todos  

o valorização e sensibilidade crescente dos recursos naturais e 

patrimoniais pela sociedade; 

o orientação estratégica dos instrumentos de gestão (PNPOT, ENDS e 

PENT). 

o PDM (enquanto instrumento); 

 

o aproveitamento de bons solos para fins não agrícolas; 

o gestão pouco sustentável dos recursos hídricos (disponibilidade e 

qualidade); 

o erosão costeira; 

o aumento do nível do mar; 

o irregularidade climática; 

o risco sísmico elevado. 

o rutura de barragens; 
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Em síntese, a sistematização das principais caraterísticas e especificidades do concelho permite definir 

com maior amadurecimento: 

a. a estratégia;  

b. as propostas e projetos de ação;  

c. e o modelo de desenvolvimento territorial (que resulta da estratégia definida e da 

adaptação integral ao contexto atual económico e financeiro, social, ambiental, político, 

conceptual e legal, entre outros).  

 

Importa por isso, acautelar as fragilidades e ameaças e valorizar potencialidades que interessam 

promover enquanto janelas de oportunidade para a base de sustentação da estratégia e do 

desenvolvimento concelhio. 
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VIII.1. UMA ESTRATÉGIA PARA O ORDENAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE SILVES 
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VIII.1.1. OS DESAFIOS QUE SE COLOCAM AO PDM DE 2.ª GERAÇÃO 

ENQUANTO IGT 

 

 

Atendendo às caraterísticas e principais estrangulamentos do PDM95 assim como às alterações que 

ocorreram no território municipal1, nas várias escalas e domínios, o PDM de Silves de 2.ª geração 

(PDM2G) constitui um instrumento conducente a potenciar o concelho a nível regional do ponto de 

vista socioeconómico, na sua atratividade e competitividade. O PDM2G representa igualmente uma 

oportunidade para o concelho de Silves na direta proporção da capacidade para se mobilizarem os 

esforços e desencadearem os mecanismos necessários para concretizar as ações de mudança 

preconizadas. É neste contexto que emergem desafios ao PDM e ao concelho (território, populações, 

dinâmicas, etc.). 

 

De assinalar, atempadamente, que o PDM2G é per se um desafio para a prática de planeamento do 

concelho pois, não obstante decorrer de um processo de revisão do PDM eficaz, rompe com este na 

abordagem ao território, na forma, conteúdo, modo como assume o planeamento e o plano municipal 

propriamente dito, na metodologia de elaboração e na forma preconizada para a gestão. É, além do 

mais, um instrumento elaborado num quadro jurídico, conjuntural e estratégico (instrumentos de 

natureza superior, o caso do PNPOT e PROT Algarve) substancialmente diferente e mais complexo 

que o que esteve na base da elaboração do PDM eficaz. 

 

Dever-se-á contudo ter presente que é um PDM com um legado territorial, i.e., um “estado de 

ordenamento” específico decorrente da ocupação do território histórica e da materialização do PDM 

eficaz, e um legado instrumental no sentido em que daquele decorrem instrumentos que hoje têm 

obrigatoriamente que ser atendidos. Pelo que mesmo que haja uma visão para o PDM2G muito distinta 

da do PDM95 há um quadro balizador relacionado com o ambiente externo e interno ao Município, ao 

qual não é possível ficar alheio. O PDM2G, neste quadro, deverá pois ser inovador, procurar suprir 

                                                
1 Mas também a nível global, atendendo ao caráter sistémico e transversal do ordenamento do território. 
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lacunas, articular IGT aprovados e práticas de planeamento e de gestão do próprio instrumento 

institucionalizadas, potenciar a transparência e celeridade, assim como práticas de bom governo, etc. 

 

A elaboração do PDM2G é ainda um desafio dado que acontece num contexto de grandes 

mudanças, particularmente do ponto de vista económico-social, onde nunca como agora, o ritmo da 

mudança imprimiu no processo de planeamento e ordenamento do território, entre outras, tantas 

exigências ao nível da sua adaptabilidade e flexibilidade. Na realidade, apenas com regras de gestão 

claras mas flexíveis, aliadas a um processo de monitorização, se pode garantir a atualidade e, por 

conseguinte, uma maior eficácia e eficiência dos instrumentos de gestão territorial. 

 

De entre as mudanças que ocorreram/estão a ocorrer destaca-se a mudança no paradigma de 

desenvolvimento muito ancorado no algarve, no triângulo “construção civil-imobiliária-turismo-sol e 

praia”, a importância crescente da atividade primária e secundária como produtoras de riqueza ou 

a consciência e prática de uma cidadania ativa. 

 

Associado a este desafio, consideramos que o “tempo” em que o processo de elaboração (revisão) do 

PDM decorre é também um desafio pois este é também um período de alteração significativa do 

quadro legal vigente, com particular destaque para a lei de bases da política pública de solos, 

ordenamento do território e urbanismo (LBPSOTU)1, assim como do regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial (RJIGT)2 e demais legislação complementar. Simultaneamente assiste-se à revisão 

de importantes instrumentos de planeamento vinculativos para as entidades públicas, como seja o 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)3 ou o Plano das Bacias Hidrográficas da Região do 

Algarve (PBHRA) ou o Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF)4 ou ainda o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI). O próprio PROT Algarve, 

designadamente no que concerne aos Núcleos de Desenvolvimento Turístico (número de camas e 

procedimento concursal), às regras para a definição de áreas de edificação dispersa ou ainda às 

orientações para a classificação e qualificação do solo, etc., tem vindo a ser objeto de várias 

observações que vislumbram mudanças, para além do que decorre do próprio RJIGT (n.º1 do artigo 

200.º). 

                                                
1 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
2 DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 
3 Agora designado, no quadro legal vigente, por Programa da Orla Costeira. 
4 Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro. 
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O PDM2G é ainda um desafio porque se propõe, enquanto instrumento de gestão territorial, potenciar 

o reposicionamento do concelho de Silves e promover o seu desenvolvimento integrado e sustentável 

num contexto de crescente competitividade e simultaneamente de uma intermunicipalidade emergente 

e “desejada”, e mesmo de reorganização administrativa territorial autárquica1. E isto decorre, em 

grande parte, por força da situação económico-financeira do país que exige grande racionalidade na 

utilização dos recursos públicos o que acaba por se revelar uma condição para a promoção de 

sinergias e de complementaridades. 

 

Ao mesmo tempo o PDM2G constituirá um instrumento que toma como prioritária a necessidade de 

aproveitar as oportunidades que atualmente se colocam ao concelho, sempre em respeito pela 

capacidade de resiliência do território e suas especificidades e visando um desenvolvimento que seja 

sustentável. De entre essas oportunidades destacam-se os apoios à reabilitação urbana, a 

disponibilidade de camas turísticas atribuídas ao abrigo do PROT Algarve, a operacionalização dos 

planos territoriais municipais eficazes, as oportunidades de investimento expetantes da aprovação do 

plano e incentivadas no decorrer deste que constituem projetos estruturantes, o pendor dado às 

acessibilidades e mobilidades para todos, onde se pode marcar a diferença, só para enunciar alguns. 

 

 

VIII.1.1.1. AS GRANDES LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

 

De forma a conceber e materializar o PDM2G, faz-se notar que o sistema de planeamento não é hoje o 

mesmo que em 1995, ou até mesmo que em 2005 quando se iniciaram os procedimentos formais 

conducentes à prossecução da revisão do PDM. Sem o objetivo de aprofundar esta questão, 

salientamos alguns aspetos que são determinantes e essenciais na forma de conceber e planear e que 

constituem, por esse motivo, linhas de orientação do PDM2G (fig. VIII.1.1). 

 

 

 

 

                                                
1 Decorrente da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 
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1. DO PLANEAMENTO-PROCESSO 

 

O planeamento e os “planos-imagem” que impunham um “desenho” forçosamente a alcançar no 

horizonte temporal do Plano, dão agora lugar à noção de “planeamento-processo” a partir da qual se 

concebe os planos, assim como o território, em mudança e como tal exigindo a permanente 

monitorização e a adoção de mecanismos flexíveis para a sua alteração ou revisão que acompanhem 

aquela. Neste âmbito os planos, o caso do PDM, são também entendidos como parte do processo, 

um instrumento, e não o fim em si, a par de outros instrumentos de gestão territorial (IGT). 

 

A participação pública, que até aqui tem sido muito diminuta e restringida aos momentos impostos 

pelo RJIGT, ganha objetivamente relevância em qualquer fase do processo de elaboração do PDM e 

também a montante e jusante dessa, apoiando o planeamento com instrumentos que promovam o 

princípio da subsidiariedade, parceria e coresponsabilização. Nesta ótica o planeamento apoia o 

aprofundamento da democracia participativa e induz a novas formas de governo local. 

 

2. DA ABORDAGEM DE PLANEAMENTO 

 

A abordagem “urbanística” sobre o território impôs metodologias e linguagens pouco adequadas ao seu 

entendimento, análise e representação, assim como opções de ordenamento questionáveis. Com 

Figura VIII.1.1 

Linhas de orientação do PDM 2ªG 
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efeito, a transversalidade (caráter integrador) de um PDM e que a sua elaboração impõe, permite 

claramente afirmar que esse paradigma é inadequado e está obsoleto. 

 

Assim, sem prejuízo da importância do fenómeno “urbanístico” e da atenção do fenómeno em sede do 

PDM, privilegia-se com o PDM2G uma abordagem que vise a compreensão da distribuição dos 

diversos fenómenos e das suas interpelações no espaço que impõe metodologias e instrumentos, 

na especialidade, para ler, interpretar, compreender e apreender o território de forma sistémica e 

integrada e proceder à sua representação (cartográfica) com as regras mais adequadas. A 

transversalidade temática reforça o posicionamento técnico do Município privilegiando, em detrimento 

de uma visão tendenciosamente “urbanística” de elaborar e gerir o PDM - onde acima de tudo a 

“questão” urbana se sobrepunha quase como que a única variável a ter lugar no espaço - uma grande 

amplitude temática como a legislação muito bem consagra: da demografia e socio economia, das 

caraterísticas físicas do território ao ruído e riscos naturais, etc. Impor estas simples noções altera 

globalmente a forma de encarar o PDM e o próprio território.  

 

Deste modo, não obstante o peso da “componente urbanística” que o plano deverá conter, a 

abordagem que prevalecerá no PDM2G é a geográfica, integradora e holística, que “observa” o 

território do concelho através do estudo e análise dos diversos fenómenos nas suas inter-relações que 

aí tomam lugar, e assim permitindo um diagnóstico e propostas de ordenamento tão rigorosas e 

integradoras quanto o tempo, os recursos disponíveis e a escala de abordagem e a natureza do PDM o 

permitem. 

 

Em complemento, a elaboração do PDM assentará sobre princípios da abordagem prospetiva que 

inspira o desafio de planear estrategicamente, sem prejuízo do regime de uso que o PDM deve 

consagrar. Esta abordagem é, aliás, reforçada pela existência de um quadro estratégico de referência 

obrigatório (e.g., o PNPOT, PROT Algarve, etc.) que balizam e simultaneamente orientam o PDM2G. 

De acrescentar ainda a referência orientadora incontornável imposta pelo Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Concelho de Silves (PEDS) (CMS/DPTIG, 2009), que concretiza a estratégia de 

desenvolvimento, não obstante o amadurecimento que esta sofre em sede de PDM, como resultado da 

dinâmica do território, do diagnóstico efetuado e dos mecanismos de participação implementados. 
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3. OS CONTEÚDOS 

 

Decorrente da abordagem estratégica, ancorados nos conteúdos legais e na transversalidade temática 

pretendida, o PDM2G integra conteúdos que até aqui eram desvalorizados ou até mesmo omitidos. De 

salientar a análise aos fenómenos perigosos com a elaboração da cartografia perigosidade e riscos 

naturais e/ou induzidos antropicamente, saúde e segurança pública, acessibilidades para todos, 

análise hidrológicas e geomorfológicas de grande pormenor, o ruído, os compromissos urbanísticos, 

entre outras. 

 

Estes conteúdos relatam de alguma forma o amadurecimento da sociedade e da prática de 

planeamento, onde se conjuga com estas variáveis as metodologias de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), colocando na componente ambiental (na definição mais ampla do termo) uma 

realidade inquestionável num PDM. 

 

A componente ambiental traduz-se ainda na abrangência do conceito de património, assumido não 

apenas como o arqueológico e arquitetónico mas também como o social e o natural, incluindo-se aqui o 

paisagístico e geomorfológico. 

 

4. A GESTÃO 

 

A conceção dos “planos” enquanto “projetos”, deturpava a forma abordar e “desenhar”, ou melhor, 

representar cartograficamente o território. Eram assim secundarizados critérios de georeferenciação e 

de representação e legibilidade gráfica (rigor cartográfico), ou mesmo a noção de escala. Pelo que é 

do nosso entendimento, aliás em convergência com o amadurecimento legal dos últimos anos e que é 

materializado pelo quadro legal atual1, garantir no PDM de Silves, tanto no que se refere aos mapas (as 

plantas) de caraterização e diagnóstico como inevitavelmente nas plantas de ordenamento, os 

princípios de rigor cartográfico. 

 

O suporte analógico que esteve na base do PDM95 dá hoje lugar ao suporte digital (raster e vetorial) 

da cartografia, nomeadamente, da cartografia de base disponível - tipo e escala - que per se impõe 

                                                
1 Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de agosto e pelo Aviso n.º 
11918/2019, de 24 de julho de 2019. 
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uma nova abordagem para compreender e apreender os fenómenos “físicos” ou “humanos” que se 

manifestam no território e introduz novas possibilidades na representação dos mesmos. A associar à 

cartografia de base e às preocupações em garantir o maior respeito pelos princípios elementares de 

elaboração de cartografia temática, destaca-se o papel dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

no tratamento, análise, armazenamento e representação de dados e o potencial que estes oferecem 

para a gestão, de forma isolada ou em complemento com funcionalidades e plataformas WEB. É assim 

que é assumido o PDM2G, sendo oportuno proceder à definição da estratégia de desenvolvimento e 

ordenamento para o território municipal. 

 

 

VIII.1.2. O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DE 

SILVES ANCORADO NUMA ESTRATÉGIA 

 

 

Da definição dos desafios e linhas de orientação do PDM2G, resultará um plano que extravasa o seu 

sentido estrito enquanto instrumento de ordenamento do território, plasmado nas respetivas plantas de 

ordenamento e condicionantes e no regulamento. Pretende-se que se assuma como um importante 

instrumento de desenvolvimento estratégico do concelho de Silves pois é este pensamento que permite 

colocar uma “lança” no futuro desejado, orientando assim o rumo a seguir e a forma de o concretizar. 

 

Como tal, depois de uma profunda caraterização do concelho e da elaboração do diagnóstico respetivo, 

é oportuno sistematizar as ideias estruturantes e consolidar a estratégia que se pretende para o 

desenvolvimento sustentável do concelho de Silves.  

 

 

VIII.1.2.1. A ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO  

 

A estratégia para o desenvolvimento do território do concelho foi previamente concretizada no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento de Silves (PEDS)1. Contudo: 

 

                                                
1 Vd. estas referências no capítulo I.5. 
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a. a conjuntura e a dinâmica do território e sociedade, nos diversos domínios e escalas, abrem novas 

perspetivas, oportunidades e desafios ao ordenamento e desenvolvimento do território, que é 

necessário captar e atender; 

 

b. as caraterísticas do PEDS, orientador e balizador das opções de desenvolvimento, mas não 

vinculativo nestas e isento da definição de regimes de uso; 

 

c. as caraterísticas do próprio PDM, vinculativo das políticas de ordenamento e desenvolvimento e do 

regime de uso do solo, obrigam a um amadurecimento da estratégia assumida e ajuste às dinâmicas 

e mudanças ocorridas na sociedade e território a diversas escalas. O PEDS é assim, inevitavelmente, 

uma referência estruturante (não determinante) no PDM2G onde a estratégia é amadurecida. 

 

Com efeito, de acordo com o PEDS (CMS/DPTIG, 2009), a estratégia de desenvolvimento do concelho 

consubstancia-se numa missão e visão assumidas (vd. fig. VIII.1.2) a alcançar no tempo.  

 

A missão, é o elemento chave na estratégia já que constitui um compromisso prévio da mesma e 

concretiza a razão de ser do concelho de Silves, i.e., clarifica a razão da sua existência. Deste modo, 

como anotava o PEDS (CMS/DPTIG, 2009), a missão assumida postula que: 

 

“o concelho de Silves é um território onde a qualidade do espaço vivido e a oferta de emprego e 

serviços qualificados o valorizam, onde a atitude pró-ativa, a acessibilidade e a valorização dos 

recursos e práticas sustentáveis, lhe conferem excelentes condições de atratividade para viver e 

recrear” (ibidem, 2009) 

 

Se a missão estabelece a razão de ser do concelho, a visão “projeta a [imagem] do que se pretende 

que o concelho venha a ser” (ibidem, 2009), estabelecendo que: 

 

“o concelho de Silves é um dos mais prósperos e atrativos do Algarve, respondendo à promoção global 

e ao bem estar dos seus concidadãos e daqueles que o visitam, no respeito pelos princípios de 

desenvolvimento sustentável, na observância de uma atitude atenta e pró-ativa sobre a realidade, 

apostando na inovação, diferenciação e complementaridades” (ibidem, 2009). 
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DOS PRINCÍPIOS DE AÇÃO 

 

No sentido de dar prosseguimento à estratégia de desenvolvimento definem-se seis (6) princípios de 

ação fundamentais a respeitar, como se pode ver na fig. VIII.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII.1.3 

Princípios de Ação 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2011 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Participação e Co-
responsabilização 
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Figura VIII.1.2 

A Estratégia Municipal de Desenvolvimento (esquema) 
 

 
Fonte: Adaptado de CML/CESUR (2007) 
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DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O desenvolvimento sustentável é aquele que procura dar “resposta às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras darem resposta às delas” (CMAD, 1987). Deste 

modo, este princípio traduz-se para o ordenamento do território na adoção de políticas que procurem a 

compatibilização entre “os princípios de conservação da natureza, com as necessidades humanas e as 

exigências económicas”, como referia SADLER (1994). A estratégia de desenvolvimento terá pois que 

ser sustentável. 

 

DA PARTICIPAÇÃO E CORESPONSABILIZAÇÃO 

 

Estes princípios conjugados pressupõem o reforço do exercício de cidadania no acesso à informação e 

no acompanhamento ativo dos procedimentos de elaboração, revisão ou alteração dos instrumentos de 

gestão territorial e do próprio processo de planeamento do território e desenvolvimento. Materializam 

no terreno o princípio de subsidiariedade e como tal, assumem-se como condição de eficiência e de 

eficácia das opções de ordenamento e desenvolvimento (CCE, 2001). 

 

A estratégia de desenvolvimento para o território está pois ancorada nos princípios de participação e 

coresponsabilização, na fase da sua construção e concretização, bem assim como na fase de 

implementação e avaliação. 

 

DA ACESSIBILIDADE PARA TODOS 

 

Consiste na adoção de medidas “(…) no ambiente, produtos ou serviços com o objetivo de que toda a 

gente, incluindo as futuras gerações, independentemente da idade, género, capacidades ou cultura, 

possa participar na construção da nossa sociedade, com iguais oportunidades e daí ser capaz de 

participar em atividades sociais, económicas, culturais e de recreio. O seu objetivo é ainda o de permitir 

aos utilizadores o acesso, uso e compreensão de qualquer parte do território, de uma forma autónoma” 

(DA Foundation, s/d). Assim, este princípio, no domínio do ordenamento do território e 

desenvolvimento, implica a adoção de opções que potenciem uma sociedade inclusiva e acessível a 

todos. 
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DA EFICIÊNCIA 

 

Este princípio pressupõe a adoção de medidas que atinjam o resultado pretendido com o mínimo de 

recursos e esforço possível. Implica assim um uso racional dos recursos existentes, otimizando-os, 

eliminando desperdício. Um exemplo ao nível do ordenamento do território é a promoção de sinergias 

territoriais, valorizando os fatores locativos e o investimento (público e privado) na direta proporção das 

necessidades existentes1 bem como o incentivo de práticas sustentáveis. 

 

FUNÇÃO SOCIAL E PÚBLICA DO PATRIMÓNIO NATURAL 

 

Essencial na valorização do património natural e na sua integração no ordenamento do território, “nos 

termos do qual se consagra o património natural como infraestrutura básica integradora dos recursos 

naturais indispensáveis ao desenvolvimento social e económico e à qualidade de vida dos cidadãos” 

(art.º 4.º, do DL 142/2008, de 24 de julho). Nesse sentido o PDM2G dá um amplo enfoque no(s) 

património(s) que o concelho encerra, enaltecendo a sua importância no desenvolvimento, como 

recursos ou elementos de identidade e coesão territorial. 

 

DA PREVENÇÃO 

 

Como a designação sugere, o princípio da prevenção impõe uma intervenção preventiva e/ou cautelar 

em relação ao futuro. Pelo que o PDM2G ao ser estruturado com base numa visão e abordagem 

prospetiva procura, a priori, captar a mudança que ocorre no território e sociedade, nos diversos 

domínios (económico, ambiental, social, cultural, de política de governo local), para, da melhor forma, 

se ajustar e responder a essa mudança. Só assim o concelho poderá aspirar a ser competitivo e 

influente a nível regional. Nesse sentido o PDM2G assenta no princípio da prevenção que em sentido 

mais estrito relaciona-se com a abordagem e enfoque que introduz em relação à gestão do património 

e do espaço urbano e em relação aos fenómenos naturais e antrópicos suscetíveis de causar situações 

perigosas para pessoas, animais ou bens. 

 

 

 

                                                
1 Trata-se de um princípio com equivalência ao definido na LBPSOTU como “economia e eficiência, assegurando a utilização racional e 
eficiente dos recursos naturais e culturais” (alínea c), artigo 3.º da L31/2014, de 30 de maio). 
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DOS GRANDES DESAFIOS 

 

Sem esgotar os objetivos/metas e finalidades do PDM emergem 11 desafios (vd. fig. VIII.1.4): 

 

1. reter e captar população; 

2. reduzir assimetrias territoriais e promover e potenciar a coesão territorial e social; 

3. promover a dinamização e o alargamento da base económica; 

4. criar uma fileira de produtos e serviços de Silves certificados; 

5. aproveitar as escalas de proximidade territorial e promover sinergias multissetoriais, 

institucionais e administrativa; 

6. renovar a imagem e reforçar a identidade territorial; 

7. introduzir e potenciar boas práticas de governança; 

8. respeitar a história com os olhos na modernidade e salvaguardar, valorizar e potenciar o 

património (histórico, natural e cultural); 

9. promover um território acessível para todos, funcional, permeável e confortável; 

10. desburocratizar serviços promovendo celeridade processual, a transparência e o rigor na 

praxis administrativa e técnica dos serviços públicos; 

11. garantir a sustentabilidade ambiental no respeito pela resiliência e potencial dos recursos 

naturais e atentos aos fenómenos perigosos. 

 

Decorrerá do conjunto dos vários desafios tornar o concelho mais atrativo, dinâmico e competitivo e 

sustentável a diversas escalas e domínios. 

 

Partindo desta base, a estratégia municipal de desenvolvimento foi sistematizada de forma a 

permitir a definição de diferentes níveis de concretização, articulados entre si, com uma relação 

direta às conclusões de diagnóstico e ancorada na missão e visão definidas. 
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VIII.1.2.2. DOS VETORES DE AÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

De modo a concretizar a estratégia de desenvolvimento, considerando a caraterização, diagnóstico, 

quadro de referência, assim como a missão e visão, os onze desafios assumidos são 

materializados através de 4 grandes vetores de ação intrinsecamente relacionados (fig. VIII.1.4), sob o 

corolário de 4 domínios da visão estratégica: competitividade, coesão, sustentabilidade e atratividade 

para o desenvolvimento do concelho de Silves (vd. fig. VIII.1.5). 

 

Através da competitividade pretende-se reforçar o dinamismo económico e social e a melhoria 

das condições de vida e de qualificação do território, visando o reforço da atratividade do 

concelho ao nível local/regional ou mesmo nacional, num contexto de crescente concorrência 

entre os territórios, de exigências dos cidadãos e legais.  

 

O domínio da coesão, intrinsecamente relacionado com o outro, atenta-se para a valorização 

das pessoas e território, com mais e melhores oportunidades, mais atrativo e mais inclusivo, 

participado e coeso onde a transparência, equidade e a proporcionalidade são condutores da 

ação pública.  

 

De forma transversal e complementar, a sustentabilidade deverá constitui um pilar de toda a 

ação, pelo que o PDM se assume como um instrumento para o desenvolvimento que seja 

sustentável.  

 

Os vetores estratégicos do PDM, por sua, vez estão alinhados, numa relação não unívoca mas de 

proximidade no seu âmbito, com os pilares estratégicos de desenvolvimento assumidos no PEDS 

(CMS/DPTIG, 2009) como se pode verificar na fig. VIII.1.6. 
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Figura VIII.1.5 

Vetores de ação para o desenvolvimento do concelho de Silves 

 

Figura VIII.1.4 

Relação dos desafios com os vetores de ação estratégica do PDM 
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VIII.1.7 

A cascata da estratégia de desenvolvimento 

Desafios

Vetores de Ação

Objetivos 
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Ações

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os vetores de ação, por sua vez, são desenvolvidos através de objetivos estratégicos que se 

concretizam em objetivos operacionais, materializados em ações, como se demonstra nas figs. 

VIII.1.7 e VIII.1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII.1.6 

Alinhamento dos pilares estratégicos do PEDS com os vetores de ação estratégica do PDM  
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VETOR I 

DINAMISMO, INOVAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA BASE 

ECONÓMICA 

 

 

Este vetor incide sobre a base económica do concelho que, tal como se pode constatar no Cap. IV.2., 

se apresenta pouco diversificada e atrativa e com uma dinâmica incipiente, apoiada especialmente no 

imobiliário, construção, turismo e serviços. É pois necessário e urgente promover a diversificação e 

qualificação da base económica e a inovação como motores da economia e desenvolvimento. Para a 

sua concretização foram definidos dois (2) objetivos estratégicos, operacionalizados mediante um 

total de sete (7) objetivos operacionais (vd. fig. VIII.1.9). 

 

 

 

 

Figura VIII.1.8 

Estrutura da Estratégia Municipal de Desenvolvimento 

 

Vetores

Objetivo Estratégico 1

Objetivo 
Operacional 1

Ação 1 Ação 2

Objetivo 
Operacional 2

Ação 1 Ação 2

Objetivo Estratégico 2

Objetivo 
Operacional 1

Ação 1 Ação 2

Objetivo 
Operacional 2

Ação 1 Ação 2
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 

Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da dependência setorial do 

turismo de sol e praia e setores conexos 

 

O turismo regional apresenta, de entre outras caraterísticas, uma significativa dependência do produto 

sol e praia e uma forte sazonalidade, com as consequências inerentes, respetivamente relacionadas 

com o emprego e o perigo da existência de um monoproduto na base económica. Assim, a 

diversificação da base económica, não apenas no que concerne ao produto turístico, mas também à 

atividade económica, constitui um objetivo estratégico conducente a fortalecer a economia local, 

dotando-a de estratégias alternativas e de maior autonomia. 

 

Esta diversificação implica a criação de condições para a emergência e desenvolvimento de outras 

atividades económicas com potencial no concelho, recorrendo nomeadamente ao aproveitamento dos 

Figura VIII.1.9 

Vetor 1 
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recursos existentes. Concorrem para este objetivo estratégico, três objetivos operacionais, 

vocacionados para o setor do turismo, industrial/empresarial e da atividade agroflorestal. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1. TURISMO 

APOSTAR EM PRODUTOS TURÍSTICOS DE REDUZIDA SAZONALIDADE 

 

De entre os produtos com sazonalidade reduzida destacam-se aqueles que apresentam um forte 

potencial e estão relacionados com pontos fortes que o concelho encerra, além de que, em muitos 

casos, exigem um baixo investimento, de entre outros, associados: 

 

a. aos “desportos de natureza”, i.e., uma forma de turismo especialmente orientada para o usufruto de 

espaços naturais, como sejam as massas de água, espaços florestais e natureza. A sua potenciação 

requere, contudo, ações específicas, como sejam ancoradouros no Arade, miradouros, percursos 

pedestres, cicláveis e de TT e respetiva dinamização, divulgação e promoção, no respeito pela 

resiliência do território. A vantagem que lhes está associada advém da possibilidade da utilização 

destas infraestruturas pela população residente; 

 

b. à “gastronomia”, pois a especificidade da gastronomia local, associada à certificação de qualidade 

e ao apoio ao produtor constitui um potencial de referência municipal que ancorado numa promoção 

integrada permite a diferenciação da base económica e uma inversão da sazonalidade. A este respeito 

importa apoiar os produtores locais (no processo de instalação, produção, certificação e 

comercialização) promovendo sinergias entre eles e divulgando uma imagem gastronómica de 

qualidade do concelho; 

 

c. à atividade “vitivinícola” que já deu provas no concelho e a nível internacional da capacidade de 

se afirmar pela qualidade e diferença. O vinho é assim um produto emergente e com potencial 

económico significativo, embora para o seu crescimento como uma referência sejam ainda necessários 

investimentos ao nível da certificação de uma marca, da promoção e notoriedade com os produtores e 

para o concelho; 
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d. ao “património religioso do município1, que se encontra subaproveitado mas com um potencial 

significativo particularmente em Silves e em Alcantarilha. Importa contudo reforçar a sua valorização, 

dinamismo e divulgação, nomeadamente através de circuitos religiosos, festividades, e junto de 

operadores turísticos; 

 

e. às estadias curtas de fim-de-semana (“short breaks”) pois constata-se, efetivamente, uma 

tendência crescente (numa situação económica de retoma) para aproveitar turisticamente os fins de 

semana e períodos de feriado, saindo “para fora cá dentro”, por parte da população nacional e até 

mesmo por estrangeiros. Este tipo de turismo tem exigências específicas, nomeadamente relacionadas 

com uma oferta de alojamento de qualidade e de dinâmicas socioeconómicas complementares que 

enriqueçam e diversifiquem a experiência turística. A sua concretização carece assim de investimento 

ao nível da oferta de alojamento de qualidade e da promoção da atratividade local, pela diferença e 

qualidade nos serviços, orientada por esta forma de fazer turismo; 

 

f. à “saúde e bem-estar”, que nos últimos anos tem vindo a registar um forte incremento, 

posicionando-se o Algarve como um destino de excelência associado ao clima e qualidade ambiental 

global. Neste âmbito o turista procura diversificar a sua experiência, garantindo descanso, conforto, 

comodidade e bem-estar, muitas vezes associado à recuperação do estado de saúde físico e mental. É 

assim um produto com grande potencial mas que implica a oferta de espaços e serviços específicos, 

podendo inclusive funcionar em rede, aproveitando sinergias inter-concelhias, potenciado com um forte 

foco que deverá ser acompanhado de uma resposta convergente; 

 

g. ao “turismo sénior”, pois com o envelhecimento demográfico e o aumento da esperança média de 

vida, a população sénior apresenta cada vez maior expressão. Trata-se de uma população com 

exigências específicas, designadamente no que concerne ao acesso a serviços de saúde e às 

acessibilidades e mobilidade e com uma disponibilidade de tempo significativa. A amenidade climática 

e a existência de estruturas de apoio fazem do concelho de Silves um potencial destino turístico para 

esta população. Importa assim integrar alguma discriminação positiva para este tipo de iniciativas a par 

com uma promoção direcionada para este público-alvo, nomeadamente através do turismo acessível;  

 

                                                
1 Referimo-nos não apenas à componente edificada, mas também às práticas religiosas com tradição no município. 
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Em jeito de síntese a potenciação do turismo, de qualidade e diversificado, impõe entre outras as 

seguintes ações: 

 

AÇÕES 

a. promover condições que potenciem o concelho como um destino de turismo acessível 

(restaurantes, hotéis, praias, ruas, equipamentos públicos, espaços de culto, miradouros, etc.); 

b. promover campanhas formativas sobre os produtos, serviços e espaços turísticos do concelho junto 

dos agentes turísticos; 

c. incentivar a qualificação, dos serviços, dos espaços, dos produtos turísticos e dos recursos 

humanos afetos ao turismo junto dos respetivos atores; 

d. promover e potenciar a imagem de marca “Silves” de forma a reforçar a valorização dos produtos 

tradicionais: laranja, vinho, cortiça, medronho, diversidade de ambientes e de paisagens (praia, 

campo, albufeiras, serra, etc.); 

e. atualizar e divulgar os elementos patrimoniais existentes (património arqueológico, arquitetónico, 

natural, etc.); 

f. promover a produção, certificação e comercialização dos produtos de qualidade e incentivar o 

associativismo; 

g. promover uma plataforma web para divulgação dos produtos e atividades do concelho;  

h. definir e divulgar um calendário concertado de festividades (religiosas, culturais, temáticas); 

i. desassorear o rio Arade; 

j. criar de ancoradouros no rio Arade; 

k. criar percursos temáticos1 (nomeadamente pedonais e cicláveis) e centros de interpretação ligados 

a cada elemento/tipologia turística com a respetiva explicação científica, histórica ou cultural 

consoante cada caso; 

l. criar parques de campismo e caravanismo; 

m. reforçar a valorização de eventos culturais de relevo como a Feira Medieval apostando na sua 

continuidade, divulgação e procura; 

n. estabelecer complementaridades com os concelhos limítrofes; 

o. promover uma maior cooperação entre o domínio público e privado através de estratégias e 

políticas conjuntas para maior dinamização e concretização de projetos; 

 

                                                
1 Mediante a tipologia de monumento (património), idade histórica, função, etc. 
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OBJETIVO OPERACIONAL 2. INDÚSTRIA 

CRIAR CONDIÇÕES PARA A FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES DO SETOR INDUSTRIAL, 

EMPRESARIAL, DE LOGÍSTICA E COMERCIAL 

 

A diversificação da base económica implica a existência de condições de atratividade para a instalação 

de mais atividades. De entre estas condições destaca-se a disponibilidade de áreas destinadas a 

atividades económicas e a dinamização e promoção desses espaços a par com o aproveitamento das 

sinergias que aí se possam gerar. Neste âmbito o Município tem um papel fundamental podendo, entre 

outras ações: 

 

AÇÕES 

a. criar um sistema de incentivos à instalação de empresas através de redução de impostos e taxas de 

instalação e de celeridade na avaliação processual; 

b. criar uma área industrial municipal, com um regulamento específico incentivador da instalação 

(relocalização) de atividades industriais, comerciais, de serviços e logística; 

c. atrair investidores para promover as áreas industriais do concelho; 

d. potenciar a área de localização industrial de Algoz através do ordenamento e divulgação; 

e. divulgar e promover os espaços industriais do concelho em Portugal e no exterior. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3. AGROFLORESTAL 

ASSUMIR A ATIVIDADE AGROFLORESTAL COMO UM POTENCIAL EFETIVO DE DINÂMICA ECONÓMICA 

 

Na linha da diversificação da base económica, a atividade agroflorestal, designadamente os seus 

resultados económicos (para além dos ambientais) constituem uma alternativa e um complemento da 

dinâmica económica local, potenciada pela existência de recursos (naturais e de saber fazer). 

 

Na componente florestal destacam-se atividades como a cinegética, silvo-pastorícia, produção 

florestal, apicultura ou a exploração de ervas medicinais, condimentares ou aromáticas, tubérculos, 

medronho, para dar apenas alguns exemplos.  

 

É assim fundamental potenciar a floresta, observando-a e entendendo-a enquanto um recurso 

ambiental e económico. O mesmo é válido para a agricultura de onde emerge a produção de fileiras de 

produtos, o caso dos citrinos, de excelência ao nível internacional, ou ainda a produção do pomar de 
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sequeiro mediterrâneo (amêndoa, alfarroba e figo) ou a vinha. São, com efeito, produtos com grande 

potencial económico carecendo, no entanto, de investimentos ao nível da modernização, 

associativismo, emparcelamento, comercialização, divulgação e valorização. O município poderá assim 

assumir-se como um parceiro no processo de valorização e potenciação da atividade florestal e 

agrícola, deixando-se assim algumas recomendações de ação estratégica, designadamente: 

 

AÇÕES 

a. promover e certificar produtos tradicionais com grande potencial dando prioridade aos citrinos 

(laranja), vinho, medronho, mel, figo, amêndoa, enchidos, pão; 

b.  incentivar o associativismo e parcerias para criar escala de produção e dimensão para valorizar os 

produtos tradicionais através da certificação, promoção de marca(s), etc. 

c. criar uma via verde para licenciamento de atividades associadas aos produtos tradicionais; 

d. apoiar e valorizar a criação de ZIF e respetivos atores; 

e. definir locais para a promoção dos produtos agrícolas do município (e.g., parceria com restauração, 

hotelaria, monumentos mais visitados, etc.); 

f. participar em feiras internacionais divulgando Silves e os seus produtos;  

g. dinamizar e reforçar o serviço municipal de apoio ao empresário para a criação de empresas, 

obtenção de apoios e dinamização da atividade. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2 

Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de vista da oferta 

 

Uma das debilidades identificadas na estrutura económica do concelho prende-se com a reduzida 

qualificação e inovação, o que condiciona a atratividade e produtividade e consequentemente a 

competitividade do concelho1. Uma economia qualificada e diferenciada com recurso à inovação e à 

criatividade e com uma aposta nas especificidades locais constitui um instrumento de competitividade e 

atratividade não apenas da base económica, mas de todo o município. 

 

Relativamente à qualificação, esta é transversal a todos os setores e implica intervenções ao nível da 

mão-de-obra e ao nível da atividade em si. Está-se assim perante a necessidade de atrair população 

qualificada e promover a especialização e modernização da atividade económica apostando em 

                                                
1 De referir que esta questão vai além das implicações económicas, na medida em que tem repercussões na coesão social do território. 
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setores com forte pendor de diferenciação, inovação e criatividade. Para cumprir com esses desígnios 

é necessário associar as potencialidades locais, criar sinergias inter-pares e territoriais, e potenciar os 

recursos e o património, na medida em que se assumem como diferenciadores e potenciadores do 

desenvolvimento. 

 

Este objetivo concretiza-se com recurso a quatro objetivos operacionais vocacionados para a 

qualificação da mão-de-obra, da base económica, para a sua especialização e modernização e para a 

valorização de iniciativas inovadoras e criativas. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1. QUALIFICAÇÃO 

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA EXISTENTE E POTENCIAL 

 

Este objetivo operacional tem subjacente um conjunto de iniciativas dirigidas à população residente e 

conducentes a atrair população qualificada, sendo fundamental neste domínio a intervenção ativa de 

diversos atores: escolas, IEFP, associações locais de desenvolvimento e/ou de produtores e 

comerciantes, etc. Assim, sugerem-se, entre outras, as seguintes ações no sentido de promover e 

qualificar a mão-de-obra no concelho: 

 

AÇÕES  

a. aferir das necessidades de formação junto dos atores empregadores (indústria, comércio, serviços);  

b. incentivar os atores-empregadores a promoverem formação e qualificação, articulando com estes as 

áreas mais prementes; 

c. promover acordos de colaboração para cursos de formação; 

d. criar polos e incentivar a formação e educação ao longo da vida; 

e. incentivar e estimular as escolas de ensino superior no concelho a dinamizarem novos cursos de 

formação e educação orientados não apenas para o mercado e necessidades locais. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2. ESPECIALIZAÇÃO 

REFORÇAR A ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA BASE ECONÓMICA 

 

As ações definidas para o objetivo anterior deverão ter implicações a este nível na medida em que 

qualificando a população se potencia a base económica. Contudo existem questões que vão além dos 

recursos humanos e que se prendem, por exemplo com a certificação de qualidade atribuída a 
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serviços, empresas ou outras iniciativas. Neste âmbito o município poderá desempenhar um papel 

catalisador, através da sensibilização do atores-empregadores para a importância da imagem, 

qualidade e, por conseguinte, da certificação dos produtos e serviços. 

 

A ação do município poderá ainda passar por apoiar iniciativas com um claro pendor de especialização 

através, e.g., da disponibilização de espaços para início de atividade (na zona industrial municipal), 

incrementar condições para a dinamização de espaços urbanos criativos, etc.  

 

As ações a equacionar para contribuir com o objetivo proposto podem passar por: 

 

AÇÕES 

a. incentivar e apoiar as empresas no processo de certificação de qualidade; 

b. potenciar a emergência de serviços ligados ao conhecimento e tecnologia ou outros nos espaços 

centrais, com incentivos à reabilitação e instalação de atividades; 

c. promover campanhas de charme sobre a qualidade dos produtos e serviços em Silves; 

d. articular com as escolas do concelho cursos de formação que apoiem a especialização e 

qualificação. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3. MODERNIZAÇÃO 

QUALIFICAR OS SERVIÇOS DO PONTO DE VISTA DA MODERNIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E 

PROXIMIDADE 

 

A reduzida modernização da base económica constitui um obstáculo à competitividade do concelho e 

ao seu desenvolvimento económico. Com efeito o mercado tem exigências significativas eliminando ou 

pondo em risco atividades que não acompanhem e integrem os pressupostos de modernização. A este 

nível, é de constatar a importância das tecnologias de informação e comunicação e da adoção de 

processos e mecanismos intrainstituições que promovam a qualificação, modernização e eficiência. É 

assim de destacar, entre outras diversas ações orientadas para este objetivo operacional, as seguintes: 

 

AÇÕES 

a. apoiar a modernização das atividades económicas, com particular destaque para o comércio local, 

incentivando o associativismo e a cooperação entre os agentes económicos e o município;  
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b. premiar iniciativas com um forte pendor de modernização através da realização de um concurso e 

da promoção da iniciativa vencedora; 

c. atrair iniciativas com um forte pendor de modernização através da atribuição de benefícios como 

seja a disponibilização de espaço ou a isenção/minoração de taxas; 

d. criar “vias verdes” para o licenciamento de locais dedicados à atividade económica.  

 

OBJETIVO OPERACIONAL 4 INOVAÇÃO 

PROMOVER INICIATIVAS QUE PREMEIEM A INOVAÇÃO E A CRIATIVIDADE 

 

O reforço da inovação e criatividade na base económica local constitui, cada vez mais, condição de 

competitividade no contexto económico atual. É assim fundamental, que entre os atores locais haja um 

foco de ação conducente à promoção da inovação e criatividade. Neste sentido, o município poderá ser 

um parceiro e simultaneamente uma fonte difusora e promotora. Nesse sentido, entre outras ações 

destaca-se: 

 

AÇÕES 

a. envolver os atores locais e stakeholders na definição de estratégias para a inovação e requerer o 

seu envolvimento ativo nesse sentido; 

b. criar um concurso de ideias inovadoras e criativas para a dinamização do território, de espaços 

urbanos, etc. 

c. apoiar a instalação de atividades no concelho que tenham na base o conhecimento e inovação; 

d. criar uma comissão interna no município que avalie da qualidade e procure potenciar essa nos 

projetos integrados nos espaços centrais e/ou em áreas muito expostas, procurando minimizar 

impactes ambientais; 

e. proceder à elaboração de protocolos de colaboração com instituições de investigação incentivando 

o desenvolvimento de trabalhos a implementar no território municipal. 
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VETOR II 

APROVEITAMENTO, VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA DOS RECURSOS 

NATURAIS E PATRIMONIAIS 

 

O segundo vetor da estratégia do PDM incide sobre as caraterísticas naturais do concelho e seus 

recursos endógenos. Engloba ainda a paisagem e o património como testemunhos da ação do Homem 

no tempo e no espaço, constituindo estes importantes recursos. Pelo que a sua manutenção e 

valorização, inclusive enquanto fator de diferenciação territorial, é fundamental para o desenvolvimento 

sustentável do concelho. Isto pressupõe, naturalmente, que a sua utilização seja compatível com a sua 

manutenção e perpetuidade. 

 

Assim, e no quadro do desenvolvimento sustentável, a estratégia para o aproveitamento, valorização e 

salvaguarda dos recursos naturais e patrimoniais deverá passar por: 

1. conservar os elementos identificados; 

2. promover o uso eficiente dos recursos; 

3. valorizar o capital natural, paisagístico e patrimonial concelhio de forma a criar maior valor 

acrescentado; 

4. prevenir situações de “risco” que coloquem em causa a continuidade da existência dos 

elementos identificados, e a segurança de pessoas e bens de um modo geral. 

Figura VIII.1.10 

Vetor 2 
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Para a prossecução deste vetor foram assim definidos 3 Objetivos Estratégicos que se desdobram 

em 5 Objetivos Operacionais e respetivas ações (vd. fig. VIII.1.10). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 

SALVAGUARDA E MANUTENÇÃO EM ESTADO FAVORÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E 

PATRIMONIAIS 

 

Os recursos naturais e patrimoniais são essenciais na sociedade contemporânea para satisfazer as 

suas necessidades físicas e espirituais. No entanto, são também recursos finitos pelo que a sua 

salvaguarda é fundamental. Nesse sentido foram delineados dois objetivos operacionais: 

 

 um, visa garantir a proteção, conservação e valorização dos elementos existentes; 

 outro, a recuperação de áreas, elementos ou conjuntos que se encontrem degradados ou num 

estado de conservação pouco favorável à sua perpetuidade ou utilização. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 

GARANTIR A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E 

PATRIMONIAIS 

 

A proteção e a manutenção em estado favorável de conservação dos recursos naturais1 e patrimoniais 

assume elevada importância no quadro do ordenamento e desenvolvimento do território já que 

permitem assegurar, de forma sustentável, o desenrolar das atividades económicas e sociais em 

determinado território e são, simultaneamente, o garante de uma dada identidade e cunho. Com efeito, 

a proteção, conservação e valorização dos recursos naturais e patrimoniais pode trazer benefícios 

diversos, nomeadamente: 

 ambientais – aumento dos indicadores de qualidade ambiental, aumento da biodiversidade, 

conservação de ecossistemas essenciais ao equilíbrio ecológico; 

  turísticos – aumento da atratividade e diversidade do território, abertura a novos mercados e a 

fileiras turísticas (turismo cientifico-pedagógico, cultural, de natureza), aumento da capacidade 

de alojamento via aproveitamento de edifícios históricos; 

                                                
1 Este objetivo enquadra o objetivo da alínea a) do artigo 2.º do POAO, o da alínea a) do artigo 2.º do POAFA e o das alíneas d) e e) do 
artigo 2.º do POOC BV. 
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 sociais e culturais – fixação da população, melhoria do qualidade de vida e desenvolvimento da 

autoestima, reforço da identidade e memória do povo; 

 económicos – criação de emprego, desenvolvimento das atividades económicas 

complementares; 

 pedagógicos – dar a conhecer o património visando a sua protecção. 

 

Assim, no sentido de promover e garantir a proteção, conservação e valorização dos recursos naturais 

e patrimoniais preconizam-se, entre outras, as seguintes ações:  

 

AÇÕES 

DOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

a. promover a manutenção da vegetação ripícola natural; 

b. promover o combate a espécies invasoras; 

c. criar corredores verdes que garantam um continuum naturale e a penetração de corredores verdes 

em espaço urbano; 

d. manter as áreas agrícolas, florestais e de importância conservacionista, essenciais à vida selvagem 

e qualidade paisagística; 

e. promover a redução/eliminação da utilização de produtos fitossanitários; 

f. promover o estudo e caraterização da linária algarviana. 

DOS RECURSOS FLORESTAIS 

a. promover a utilização de espécies autóctones em áreas marginais às de floresta de exploração ou 

mesmo em arranjos paisagísticos de contexto urbano; 

b. desenvolver orientações que privilegiem a reconversão de áreas ardidas ou de ocupação 

monoespecífica; 

c. promover a produção de produtos lenhosos e não-lenhosos; 

d. promover ações, e.g. protocolos com instituições (e.g., estabelecimento prisionais) de limpeza da 

floresta; 

e. criar “estradas-parque” em áreas florestais, i.e., promover condições para a circulação lenta e com 

infraestruturas necessárias ao usufruto da paisagem (sinalética, áreas de contemplação/repouso). 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

a. criar equipas de fiscalização concelhia responsáveis pelo controle de eventuais descargas em meio 

hídrico (industriais e domésticas); 
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b. reforçar as ETAR e adaptá-las à sua procura (volume tipo de efluentes); 

c. sensibilizar para a redução profunda da utilização de fitofármacos na agricultura; 

d. definir setores territoriais proibidos à utilização de pesticidas (definir projecto específico para o 

assunto com participação dos atores locais); 

DOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

a. criar uma rede de recolha e transformação de óleos alimentares usados; 

b. promover a produção de energia elétrica de fonte solar/ térmica e eólica; 

c. definir discriminações positivas para as intervenções que adotem soluções energeticamente 

eficientes; 

DA PAISAGEM E PATRIMÓNIO 

a. incentivar a manutenção dos elementos patrimoniais; 

b. promover ações de divulgação, revitalização, dinamização e animação do património; 

c. salvaguardar o Penedo Grande como paisagem de interesse; 

d. proceder a ações vigilância e acompanhamento do estado de conservação dos bens culturais por 

forma a evitar a sua degradação; 

e. identificar os elementos patrimoniais mais vulneráveis aos fenómenos perigosos; 

f. interditar alterações de ocupação do solo que alterem ou não dignifiquem o elemento patrimonial 

em questão; 

g. apostar na educação e sensibilização da importância dos elementos patrimoniais; 

h. garantir a existência e a qualidade das bacias de visualização dos bens imóveis geradas pela 

própria malha urbana ou morfologia do terreno; 

i. elaboração de um plano estratégico para o património cultural; 

j. salvaguardar a acessibilidade ao património (física, informativa, etc.); 

k. reforçar a rede de percursos para o património; 

l. garantir a acuidade visual das bacias de visão do património, evitando a colocação de sistemas de 

depósito de resíduos sólidos urbanos, linhas elétricas, etc., em locais que conflituem com a sua 

contemplação; 

m. envolver diretamente a população nas ações de valorização do património; 

n. potenciar parcerias para o conhecimento e valorização do património.  
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OBJETIVO OPERACIONAL 2  

PROMOVER A RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS, ELEMENTOS OU CONJUNTOS 

DEGRADADOS 

 

Entende-se que a existência de espaços com qualidade ambiental e estética é uma mais-valia para a 

atratividade e competitividade do território, sendo a recuperação e requalificação dos recursos naturais 

e patrimoniais uma condição sine qua non para a sua salvaguarda e valorização. Nesta medida, 

importa pois encontrar soluções que permitam a resolução dos problemas ambientais, funcionais e 

cénicos do território, entre outras: 

 

AÇÕES 

DOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

a. incentivar os agricultores e horto fruticultores a diminuírem a utilização de produtos fitossanitários; 

b. promover a recuperação de áreas ocupadas por agricultura de sequeiro e por matos; 

DOS RECURSOS FLORESTAIS 

a. criar medidas que privilegiem a reconversão de áreas ardidas evitando ocupação monoespecífica; 

b. desenvolver, em parceria com as entidades de tutela e os proprietários florestais, um projeto que 

vise o estudo do estado fitossanitário dos povoamentos suberícolas no concelho; 

c. recuperar áreas com maior risco de erosão (operações de reflorestação, terraceamento, etc.).; 

DOS RECURSOS MINERAIS 

a. realizar de planos de recuperação e integração paisagística de antigas explorações; 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

a. desenvolver, em parceria com as entidades tutelares, um projeto que vise a identificação das 

principais fontes poluentes dos recursos hídricos e a dimensão das áreas afetadas; 

DA PAISAGEM E PATRIMÓNIO 

a. integrar paisagisticamente as áreas de indústria extrativa; 

b. promover a cooperação entre atores para recuperação e valorização do património; 

c. promover a elaboração de planos de pormenor de salvaguarda sempre que o património em causa 

assim o determine; 

d. integrar o património construído nas intervenções de reabilitação urbana, numa perspetiva holística 

de valorização; 
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e. desenvolver um projeto para o conhecimento aprofundado do património material e imaterial com 

uma estratégia especifica de salvaguarda e promoção. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2 

FOMENTAR A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS 

 

A ocorrência de uma considerável diversidade de recursos no concelho de Silves determina a criação 

de um objetivo estratégico que garanta a sua utilização sustentável e eficiente, com respeito pela sua 

capacidade de carga e tempo de regeneração. Esta utilização deve ainda considerar as 

complementaridades e sinergias que podem ser criadas ou potenciadas, no sentido de articular a 

exploração dos recursos existente com as demais atividades económicas. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 

PROMOVER O USO EFICIENTE DOS RECURSOS 

 

A prossecução deste objetivo operacional determina uma mudança de paradigma assente na obtenção 

de mais valor com menos recursos, utilizando-os de uma forma sustentável e reduzindo ao mínimo o 

impacte da sua exploração. A utilização eficiente permitirá a melhoria da produtividade, uma redução 

dos custos, fomentando ainda a competitividade. Algumas ações devem ser implementadas, 

nomeadamente: 

 

AÇÕES 

DOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

a. incentivar os agricultores para as culturas biológicas. 

DOS RECURSOS FLORESTAIS 

a. fomentar a constituição de ZIF ou de outras formas de agrupamento de proprietários que permitam 

ganhar escala para uma intervenção eficiente e viável. 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

a. discriminar positivamente os projetos turísticos que apresentem componentes de sustentabilidade 

ambiental como o reaproveitamento de água para rega, ciclovias, corredores verdes, uso eficiente 

de água, eficiência energética, utilização de materiais recicláveis e reciclados, etc.; 

b. fiscalizar, em parceria com a ARH, as captações de água; 
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c. incentivar a população para armazenamento de água da precipitação para utilização doméstica; 

d. sensibilizar para a importância, a escassez do recurso e sobre medidas de uso mais eficiente; 

e. condicionar culturas (limitando áreas) dependentes de grande consumo de água, ou introduzir 

espécies menos exigentes no uso do recurso; 

f. incentivar que os campos de golfe reduzam a área regada e a introdução de espécies menos 

exigentes em água. 

DOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

a. promover a produção de energia elétrica; 

b. criar uma rede de recolha e transformação de óleos alimentares usados. 

DA PAISAGEM E PATRIMÓNIO 

a. promover uma utilização socialmente útil dos imóveis com interesse patrimonial; 

b. reforçar a relação entre património e turismo. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 

DESENVOLVER COMPLEMENTARIDADES E SINERGIAS ENTRE OS VALORES NATURAIS, A PAISAGEM, 

O PATRIMÓNIO E AS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Para além do valor per se que os recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais encerram, as suas 

potencialidades não se esgotam aí, já que quando articulados podem gerar sinergias que se traduzem 

em ganhos ambientais, sociais e económicos. Importa assim garantir a salvaguarda e perpetuação 

destes elementos e torna-los acessíveis à sociedade, estimulando a sua utilização enquanto fatores de 

desenvolvimento local sustentável1. Os valores naturais, patrimoniais e paisagísticos devem então ser 

encarados como um instrumento de crescimento da atividade económica e não como um entrave. 

 

Neste sentido deixam-se algumas sugestões de ação conducentes a desenvolver complementaridades 

e sinergias entre os valores e o património, entre outras: 

 

AÇÕES 

a. promover atividades de recreio e lazer e turísticas nas albufeiras de águas públicas, 

compatibilizando os diferentes usos com a proteção do recurso2; 

                                                
1 Este objetivo enquadra o previsto na alínea h) do artigo 2.º do POAFA e na alínea a) do artigo 2.º do POOCBV. 
2 Esta ação corresponde aos objetivos das alíneas e) e f) do artigo 2.º do POAO no âmbito da integração do teor das normas dos PEOT. 
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b. considerar as intervenções florestais também do ponto de vista da qualidade e diversidade 

paisagística, especialmente nas áreas associadas a atividades de recreio e lazer; 

c. introduzir nos circuitos turísticos e nas atividades económicas associadas, produtos de origem local 

(mel, cogumelos, cestaria….);  

d. incentivar e promover, junto dos atores florestais, o património existente e a observância de 

cuidados durante as práticas da atividade florestal. 

e. desenvolver e aplicar o conceito de lojas pop-up em espaços comerciais devolutos nos núcleos 

históricos dos principais aglomerados urbanos do concelho e associar, a estes, eventos de 

animação cultural. Estes espaços poderão ser ocupados por artesões, produtores agrícolas ou 

florestais locais com o intuito de divulgar e comercializar os seus produtos; 

f. divulgar a diversidade paisagística em ações de marketing territorial. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3 

PREVENIR E MONITORIZAR SITUAÇÕES DE “RISCO” 

 

Um dos fatores essenciais à salvaguarda dos recursos, paisagem e património é a identificação de 

potenciais “riscos” que ponham em causa a continuidade da sua existência, bem como a segurança 

das pessoas e bens. Assim, a prevenção e mitigação de situações de “risco”, relativamente a 

fenómenos perigosos (incêndios, sismos, cheias e inundações, entre outros) assume um caráter de 

salvaguarda de valores naturais e patrimoniais e de proteção de pessoas e bens no sentido de 

minimizar perdas. É neste sentido que decorre o presente objetivo estratégico, ancorado ao princípio 

de prevenção que impõe uma intervenção preventiva e cautelar ante os fenómenos perigosos e assim 

privilegiando a ação sobre as respetivas causas. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 PREVENÇÃO 

DESENVOLVER MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE “RISCO” 

 

A prevenção de situações de risco obriga ao conhecimento dos fenómenos, dos locais, pessoas e bens 

vulneráveis à degradação ou perda. No sentido de minimizar o risco e as perdas associadas à 

ocorrência destes fenómenos, sugerem-se algumas medidas, entre outras: 
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AÇÕES 

DAS CHEIAS E INUNDAÇÕES 

a. sensibilizar as populações potencialmente afetadas por cheias e  inundações para o uso de 

medidas de auto-proteção; 

b. promover um plano de ação para o “risco”; 

c. elaborar planos de prevenção e evacuação de zonas de suscetibilidade às cheias e inundações ou 

subida do nível do mar; 

d. elaborar um manual de autoproteção ao fenómeno das cheias; 

e. sensibilizar a população sobre fenómenos perigosos que afetam o concelho; 

f. promover, com a entidade tutelar, normas para a limpeza das ribeiras e barrancos; 

g. limitar e sensibilizar para a não ocupação de áreas sujeitas a cheias e inundações e para a 

manutenção de escoamento livre as linhas de água; 

h. adotar um programa de longo prazo, com ampla participação pública, que prepare o recuo da linha 

de costa; 

i. divulgar amplamente as áreas de perigosidade moderada a elevada a cheias e inundações; 

DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

a. promover a limpeza das matas e florestas privadas e públicas; 

b. promover as limpezas das áreas florestais; 

c. incentivar a construção de terraços em áreas declivosas e plantações em curvas de nível de modo 

a minimizar a erosão e aumentar a capacidade de armazenamento de água pelo solo; 

d. reforçar parcerias com as associações coordenadoras das ZIF. 

 

VETOR III 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Ao longo dos vários capítulos de caraterização foram identificadas fragilidades ao nível da qualificação 

do território que passam por componentes como a degradação do edificado, falta de espaço público, 

edificação dispersa, a carência de equipamentos e de infraestruturas, ou a existência de focos de 

poluição, entre outros. Todas estas variáveis condicionam a qualidade do espaço e consequentemente 

a atratividade do território. 
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Nesta perspetiva, este vetor procura ainda reforçar a coesão territorial, atenuando as assimetrias e 

garantindo a igualdade de oportunidades e a otimização das sinergias inter freguesias, e a qualificação 

do espaço por via de um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço de centralidades. 

 

Para a sua concretização foram definidos dois (2) objetivos estratégicos, operacionalizados mediante 

um total de seis (6) objetivos operacionais (fig. VIII.1.11). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 

Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e princípio de coesão territorial 

 

A qualificação do espaço implica a sua infraestruturação, o acesso a equipamentos, a resolução de 

problemas ambientais e funcionais e concretiza-se através de ações de reordenamento do trânsito, 

introdução de meios alternativos de circulação, de criação de espaços públicos de qualidade, entre 

outros, dela resultando um reforço da atratividade territorial e da qualidade de vida dos residentes e 

Figura VIII.1.11 

Vetor 3 
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visitantes. Enquadra-se assim no espírito da missão ao assegurar a “qualidade do espaço vivido” como 

condição de valorização do concelho. É esta a essência deste objetivo estratégico que se 

operacionaliza em quatro objetivos operacionais. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

MELHORAR A COBERTURA E O ACESSO A INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NA PERSPETIVA DE 

REFORÇO DA QUALIDADE DE VIDA E DA ATRATIVIDADE 

 

A urbanidade e a qualidade de vida a ela associada implicam um conjunto de investimentos que dotem 

o município de infraestruturas e equipamentos necessários. Na essência, e de entre outros, é o nível de 

infraestruturação e o acesso a equipamentos que definem o grau de atratividade e qualidade de vida 

de um aglomerado. 

 

As necessidades sentidas a este nível são de diferentes naturezas (vd. Cap. V.3. e Cap. V.4.) e 

implicam a criação de novos equipamentos e infraestruturas e o reforço do dinamismo (dos 

equipamentos) e a melhoria do desempenho (das infraestruturas). Nesta linha é ainda importante 

promover uma articulação entre os diferentes equipamentos para otimizar recursos. 

 

Para além da iniciativa pública de criar novos equipamentos e infraestruturas e de os dinamizar, o 

município poderá ainda apoiar a iniciativa privada, especialmente no que concerne a equipamentos 

com maiores taxas de ocupação e menores taxas de cobertura. Referimo-nos em concreto aos 

equipamentos de saúde e segurança social ou às infraestruturas de energias renováveis. Nesta linha, o 

apoio poderá passar por discriminar positivamente iniciativas desta natureza, entre outras ações: 

 

AÇÕES 

DOS EQUIPAMENTOS 

a. fechar a rede de equipamentos de primeira necessidade (aumentar a capacidade dos existentes) 

e/ou criar novos equipamentos de forma a eliminar listas de espera numerosas; 

b. diversificar a oferta de equipamentos através da diferenciação e inovação com recurso a tipologias 

que atendam às caraterísticas intralocais; 

c. reforçar o dinamismo dos equipamentos existentes numa ótica de potenciar os recursos. 

DAS INFRAESTRUTURAS 

REDE VIÁRIA 
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a. promover obras de beneficiação na rede viária1 existente nos troços sujeitos a maior pressão, e.g., 

na: 

i. ER124 (eixo Porto de Lagos/Silves/Messines) - beneficiar/redefinir perfil longitudinal em áreas 

pontuais (e.g., Cumeada e Pedreira) e introdução de sinalização; 

ii. ER/EN 125 (troços pontuais), colmatando algumas deficiências em termos de caraterísticas de 

conservação e segurança dos mesmos; 

b. para os arruamentos urbanos, em particular nos espaços centrais: 

i. reperfilar vias (e.g., intervencionar curvas com ângulos difíceis); 

ii. pedonalizar troços/arruamentos (libertar espaço para o peão e ciclovia); 

iii. reestruturar/ordenar os estacionamentos; 

iv. reformular o sistema de drenagem dos arruamentos; 

v. reclassificar vias com caraterísticas urbanas ou periurbanas; 

vi. redefinir sentidos de trânsito (áreas urbanas) e sinalética (concelho em geral); 

c. definir, nos novos arruamentos, 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; 

d. promover, na abertura de novas vias (arruamentos urbanos), condições de circulação (perfis, 

larguras) em consonância com unidade urbana onde se inserem, i.e., um compromisso entre as 

caraterísticas existentes na envolvente e as orientações determinadas pela vocação funcional 

atribuída à área a intervencionar; 

e. criar alternativas de circulação (circulares/variantes) nos principais aglomerados urbanos para 

reduzir tráfego de atravessamento; 

f. consolidar a referenciação espacial dos arruamentos em sede de loteamento; 

g. promover um projeto global de acessibilidade e mobilidade para todos (promoção de modos 

suaves, segregação de tipologias, pisos menos ruidosos e mais sensoriais., disciplinar trânsito 

local, etc.). 

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 frequência de composições afetas ao transporte de passageiros (mais horários); 

                                                
1 Ver a este respeito cap. IX.10.1. Note-se que as vias aqui identificadas não são da competência do Município, pelo que a intervenção 
possível situa-se ao nível da concertação / sensibilização na administração central. 
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d. reduzir custo das assinaturas mensais e/ou adequação ao serviço efetivamente prestado. 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

a. promover a reabilitação da rede com défice de eficiência (seja por via do seu envelhecimento, do 

estado de conservação ou da capacidade); 

b. privilegiar a instalação de galerias técnicas mistas que otimizem o espaço e incrementem a 

eficiência das redes; 

c. aumentar a pressão em determinadas áreas (reformulação dos processos elevatórios/capacidade 

dos reservatórios); 

d. incrementar a articulação entre os sistemas municipais vizinhos, otimizando os recursos; 

e. corrigir situações irregulares, minimizando perdas; 

f. expandir a rede para áreas ainda não servidas; 

g. criar sistemas autónomos para áreas onde a solução seja mais viável; 

h. cessar a utilização da água da rede para rega de superfícies ajardinadas; 

i. incentivar mecanismos para a utilização sustentável da água (cisternas, reutilização, etc.). 

REDE DE SANEAMENTO 

a. substituir rede em mau estado/degradado; 

b. tornar operacional o sistema Poço Frito/Algoz com eventual ligação à infraestrutura das Águas do 

Algarve; 

c. expandir rede em áreas deficitárias edificadas ou a edificar; 

d. promover a instalação de soluções de saneamento alternativas (fossas estanques ou de infiltração 

no solo) em novos projetos e em áreas não servidas pela rede; 

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 valorização de lamas (aproveitamento para agricultura e/ou espaços verdes); 

h. remodelar rede de águas pluviais em áreas deficitárias em contexto urbano. 

REDE DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (SELETIVA E INDIFERENCIADA) 

a. promover a articulação com sistemas de municipais vizinhos (otimização custos, ambientais, etc.); 

b. otimizar o sistema de deposição da recolha indiferenciada; 

c. 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); 

d. aumentar o número de papeleiras nas áreas urbanas; 
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e. 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-as de maior funcionalidade e 

segurança; 

c. promover o enquadramento paisagístico do canal e demais infraestruturas associadas, sobretudo 

nas áreas urbanas; 

d. impedir a utilização do canal como depósito de RSU e eventualmente efluentes domésticos. 

REDE DE TELECOMUNICAÇÕES, WIRELESS E FIBRA ÓTICA 

a. promover a instalação subterrânea das estruturas lineares, designadamente nos espaços centrais; 

b. substituir as antenas individuais existentes mediante a utilização de soluções técnicas adequadas; 

c. aumentar a cobertura dos pontos de wireless. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 QUALIDADE AMBIENTE URBANO 

PROMOVER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E DE QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO APOSTANDO NA 

REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 

O ambiente urbano é determinante na qualificação do espaço e consequentemente da sua atratividade. 

Contribuem para o ambiente urbano, influenciando a qualidade de vida da população, o estado de 

conservação do edificado e do espaço público, as condições de segurança e de saúde pública para as 

quais concorrem a exposição ao ruído, a qualidade da água, saneamento e salubridade, entre outros. 

Constata-se assim da necessidade e premência de intervir no ambiente urbano no sentido da sua 

qualificação, preconizando-se entre outras, as seguintes ações:  

 

AÇÕES 

PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA 

a. adotar medidas de discriminação positivas para a reabilitação do edificado; 

b. promover a delimitação de áreas de reabilitação urbana (e respetivas operações de reabilitação 

urbana) nas áreas urbanas degradadas dos principais centros urbanos; 

c. constituir uma equipa técnica de apoio à reabilitação e regeneração urbana os centros históricos de 

forma a acompanhar de perto estas intervenções; 
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d. criar uma via verde dirigida aos procedimentos de reabilitação urbana; 

e. promover a reabilitação do património edificado municipal com funções, de entre outras, de 

realojamento urbano; 

f. sensibilizar proprietários para a venda, alienação, arrendamento ou reabilitação dos edifícios 

devolutos e em ruína;  

g. incrementar de ações de reabilitação urbana visando o arrendamento; 

h. promover e valorizar os espaços centrais através do mobiliário urbano (acessível, homogéneo, 

integrado, oportuno), montras, arruamentos, elementos de referenciação e elementos patrimoniais 

identitários; 

i. minimizar a presença do automóvel, sobretudo nos espaços centrais históricos; 

j. promover ações que promovam a segurança rodoviária. 

PARA A SAÚDE PÚBLICA 

Canil municipal 

a. redimensionar ou relocalizar este equipamento e aumentar as suas valências e competências 

(hospedagem, internamento, cuidados médicos). 

Suiniculturas 

b. proceder à legalização ou encerramento das que se encontram numa situação irregular e que não 

possuam as condições mínimas de salubridade;  

c. apostar na introdução de ETARs de pré-tratamento,  

d. promover o aproveitamento para biogás e valorização energética/agrícola;  

e. integrar as águas residuais de suiniculturas no Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve.  

Campos eletromagnéticos 

a. definir limites de segurança em relação a infraestruturas potencialmente prejudiciais.  

Poluição 

a. elaborar um plano de redução de ruído que deve incluir, conforme as situações e localização 

específica, entre outras medidas, a colocação de barreiras acústicas associadas às vias viárias ou 

ferroviárias e/ou utilização de obstáculos naturais (efeito de barreira), a construção de circulares 

externas nos principais aglomerados (escoa o trânsito de atravessamento), a beneficiação do 

estado de conservação das vias mais degradadas ou com um piso muito irregular, a obrigação de 

redução da velocidade no interior da malha urbana, etc. 

b. efetuar plano de mobilidade e acessibilidades para todos que minimize a presença dos carros e 

promova os modos suaves de mobilidade; 
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c. rever circulação rodoviária, minimizando os veículos automóveis, pesados, etc.  

d. reforçar infraestruturas de recolha e tratamento de águas residuais e em “meio rural” promover a 

instalação de soluções alternativas que permitam a recolha dos efluentes para posterior tratamento 

nos locais não cobertos pela rede; 

e. criar um programa de limpeza das linhas de água com a ARH que envolva os proprietários, que 

permita o município substitui-los e taxa-los pela limpeza. 

f. criar uma vedação linear ao longo da extensão do canal de rega nas áreas contíguas às habitações 

bem como nas extremidades dos sifões e nos viadutos de atravessamento e alargar e proteger 

lateralmente algumas das travessias viárias existentes (ações a efetuadas entre o município e a 

associação de regantes e beneficiários); 

g. otimizar os pontos dos RSU, nomeadamente através do aumento da capacidade de deposição de 

cada um deles, relocalização e extinção de outros.  

PARA A SEGURANÇA PÚBLICA 

a. promover a diversidade socioeconómica das áreas residenciais propondo-se uma discriminação 

positiva ou reserva de edificação a afetar à habitação a custos mais acessíveis; 

b. efetuar ações de sensibilização junto dos proprietários para que executem operações de limpeza 

nos logradouros; 

c. relocalizar pequenas unidades industriais para o exterior da malha urbana; 

d. insistir no acréscimo do contingente policial. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 ÁREAS VERDES 

AUMENTAR AS ÁREAS VERDES EM CONTEXTO URBANO CONTRIBUINDO PARA O EQUILÍBRIO 

AMBIENTAL E A QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL 

 

O contexto urbano, pela sobrecarga de ocupação que regista, carece de intervenções de reforço da 

componente ambiental, designadamente com a manutenção e o aumento das áreas verdes, sejam 

estas de caráter público ou privado, associadas ao recreio e lazer ou ao mero enquadramento 

paisagístico, sempre numa perspetiva de promoção do equilíbrio ecológico dos aglomerados e 

valorização dos espaços. Assim, para a concretização deste objetivo, sem prejuízo de outras, apontam-

se as seguintes ações: 
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AÇÕES 

a. incentivar a valorização e promoção dos logradouros/pátios interiores1 e, em alguns casos, 

pequenas hortas2 que contribuem de forma determinante para o equilíbrio ambiental dos 

aglomerados, e.g., através da criação de um prémio (menção honrosa e.g. bianual) para a 

recuperação e valorização destes espaços; 

b. recuperar os jardins públicos valorizando-os paisagística e socialmente enquanto espaços agora, 

de recreio, lazer, ócio. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 4 MOBILIDADE 

DESENVOLVER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E CIRCULAÇÃO, ANCORADAS NA ACESSIBILIDADE PARA 

TODOS, NA SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE URBANO E NA COESÃO TERRITORIAL 

 

A ocupação do território e a distribuição das diferentes funções determina necessidades de circulação e 

mobilidade para o cidadão e para as empresas. Neste âmbito, quanto melhores forem as condições de 

circulação (às diversas escalas) melhor serão as condições de vida da população e consequentemente 

a atratividade de um território. 

 

Assim, neste domínio importa equacionar estratégias direcionadas para as condições da rede viária 

(interna e externa às sedes de freguesia), da rede de transportes, dos estacionamentos e da rede 

pedonal e ciclável, no sentido de melhorar as condições de circulação, atento aos princípios de 

sustentabilidade ambiental3 e de coesão territorial. Nesse sentido apontam-se, entre outras, as 

seguintes ações: 

 

AÇÕES 

SOBRE A INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

a. beneficiar troços em mau estado de conservação; 

b. implementar soluções (pavimentos, corredores, vias, percursos, passeios, etc.) acessíveis; 

c. implementar projetos que promovam a circulação pedonal e ciclável; 

d. construir variantes/circulares nos aglomerados de Algoz, Pêra e Silves para canalizar tráfego de 

atravessamento. 

                                                
1 Particularmente em Silves e Alcantarilha. 
2 Particularmente em S. Bartolomeu de Messines. 
3 Considerando as implicações da circulação rodoviária, por exemplo, no ambiente sonoro (vd. OO2). 
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NA CIRCULAÇÃO 

a. reordenar o trafego (circulação, semáforos, sinalética, sentidos de trânsito, segregação de 

arruamentos, segregação de veículos em função da categoria, por horários, etc.); 

b. introduzir mecanismos conducentes à redução da velocidade visando a redução do ruído e 

promoção da segurança rodoviária (lombas, semáforos, alteração do perfil transversal das vias, 

sinalética luminosa e sonora, “Zonas 30”, etc.); 

c. introduzir soluções que privilegiem modos suaves de mobilidade (peões e bicicletas). 

SOBRE OS ESTACIONAMENTOS 

a. criar bolsas de estacionamento periféricas (e.g., junto às principais entradas dos núcleos na 

interface entre a malha urbana consolidada e a área envolvente), em locais centrais (equacionando 

a sua taxação e.g., por meio de parquímetros, parques pagos, etc.), em espaços intermodais, 

permitindo que os utilizadores possam utilizar outro meio de transporte; 

b. assegurar espaços para cargas e descargas, especialmente nas áreas centrais; 

c. garantir em todos os estacionamento públicos espaços reservados a pessoas com mobilidade 

reduzida; 

d. criar localizações alternativas para espaços industriais, em locais excêntricos aos principais 

núcleos. 

DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL 

a. promover a pedonalização parcial ou total de alguns dos arruamentos (com especial enfoque para 

as áreas administrativas e comerciais onde se subentende maior circulação); 

b. criar redes cicláveis, iluminadas e desimpedidas de barreiras arquitetónicas, nas principais sedes 

de freguesia considerando aspetos como: espaço disponível; morfologia local; interesse do 

percurso; facilidade de implantação, pontos de conflito, etc.; 

c. implementar parqueamentos para bicicletas junto de escolas, serviços públicos, espaços 

comerciais, equipamentos desportivos, estacionamentos, etc.; 

d. criar serviços/pontos de aluguer de bicicletas (e.g., nos pontos turísticos); 

e. dar continuidade às intervenções efetuadas a nível regional através de ligações às vias Algarviana 

e EcoVia do Litoral; 

f. criar redes cicláveis entre os aglomerados mais próximos (Tunes e Algoz; Armação de Pêra, Pêra 

e Alcantarilha). 

DA REDE DE TRANSPORTES 

a. promover a intermodalidade; 
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b. reestruturar a rede e os pontos de paragens (de transporte viário); 

c. introduzir um serviço de transporte urbano motorizado (e.g., mini bus Ecológico na cidade de Silves 

com ligação a aglomerados limítrofes mais próximos como a Estação de Silves e Cerro de São 

Miguel); 

d. dignificar e qualificar as paragens de autocarro, apeadeiros e estações de comboio; 

e. promover uma imagem (design) apelativa dos transportes por forma a torná-los mais atrativos; 

f. introduzir o uso de transportes sustentáveis. 

TURISMO ACESSIVEL E ACESSIBILIDADES PARA TODOS 

a. elaborar e implementar planos e ou ações que visem, entre outros aspetos:  

i. reduzir o tráfego no interior dos aglomerados; 

ii. aumentar a segurança rodoviária; 

iii. promover a funcionalidade e eficiência do espaço, edifícios e serviços; 

iv. promover modos suaves de circulação; 

v. reorganizar a circulação e estacionamento; 

vi. promover a melhoria do ambiente urbano; 

vii. otimizar a sinalética; 

viii. integrar mobiliário urbano acessível. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 

Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidades e respeito pela 

diversidade, identidade e coesão territorial 

 

O ordenamento e a qualificação do território encontram no desenvolvimento urbano um mecanismo 

para a sua concretização uma vez que a estrutura urbana define a identidade local e pode determinar a 

sua atratividade assim como a promoção e otimização dos recursos. Nesta linha, a opção estratégica é 

a de promover um desenvolvimento urbano policêntrico assente na centralidade das sedes de 

freguesia e na salvaguarda das caraterísticas identitárias dos “aglomerados rurais”, designadamente da 

sua morfotipologia. Este desenvolvimento integra-se precisamente “num sistema em que as 

especializações funcionais de cada centro se traduzam em complementaridades na rede urbana (…) e 

que o conjunto da ‘constelação’ se comporte com harmonia e coerência” (PROTAL, 2007). 
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OBJETIVO OPERACIONAL 1 CENTRALIDADE 

REFORÇAR A CENTRALIDADE DAS SEDES DE FREGUESIA E A SUA ARTICULAÇÃO 

 

A atratividade e centralidade das sedes de freguesia, encontra-se relacionada, de forma privilegiada, 

com a dotação de equipamentos, serviços e infraestruturas de modo a torna-las atrativas. Neste 

sentido, entre outras, apontam-se as seguintes soluções: 

 

AÇÕES 

a. definir parâmetros de edificabilidade atrativos, com bonificações em determinadas circunstâncias; 

b. qualificar e diversificar os equipamentos e infraestruturas; 

c. reabilitar e qualificar dos espaços públicos; 

d. qualificar serviços; 

e. promover maior oferta de transportes públicos; 

f. apostar na especialização. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 CONCENTRAÇÃO 

REGULAR O POVOAMENTO CONTRARIANDO A EDIFICAÇÃO DIFUSA E DISPERSA, REFORÇANDO A 

IDENTIDADE LOCAL E PROMOVENDO A COESÃO TERRITORIAL 

 

A 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. É necessário por isso conter o povoamento disperso a fim de otimizar a gestão do território, 

promovendo uma perspetiva integrada do território, em particular dos seus recursos, adaptando o uso e 

ocupação às especificidades do território1. Nesse sentido preconizam-se as seguintes ações, entre 

outras: 

 

AÇÕES 

a. conter o povoamento disperso e intercalar dando preferência de ocupação nas áreas de maior 

concentração humanas pré-existentes. 

                                                
1 Este objetivo engloba o previsto no POAO, concretamente nas alíneas b) e d) do seu artigo 2.º e no POAFA, concretamente na alínea h) 
do artigo 2.º. 
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b. garantir parâmetros de edificabilidade adequados às caraterísticas morfotipológicas dos 

aglomerados; 

c. sensibilizar para a necessidade de reforço dos aglomerados preexistentes em detrimento da 

dispersão. 

 

 

VETOR IV 

GOVERNANÇA, CIDADANIA E COESÃO SOCIAL 

 

 

As sociedades contemporâneas, democráticas, assumem hoje a participação dos diversos atores como 

um dos instrumentos fundamentais para o desenvolvimento dos respetivos territórios e para uma boa 

decisão. Esse é simultaneamente um exercício de cidadania e de aprofundamento da democracia 

participativa, razão pela qual o PDM2G assume os princípio da subsidiariedade, governança e 

participação, como pilares para o desenvolvimento (vd. Cap. I.1. e VIII.1.2.1). 

 

É neste sentido que decorre este vetor de ação do PDM2G, consagrando objetivamente o direito e o 

dever da população participar nos processos de decisão relativos ao ordenamento e desenvolvimento 

do território. Promove-se assim, simultaneamente, a transparência, a participação e flexibilidade, além 

da coresponsabilização e o envolvimento de todos na tomada de decisão sobre o destino de um 

território. 

 

Assim, para a concretização deste vetor, foram definidos três (3) objetivos estratégicos, 

concretizados mediante um total de oito (8) objetivos operacionais (fig. VIII.1.12). 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 

Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

 

Uma gestão de qualidade e eficiente obriga a mecanismos de modernização, agilização e simplificação 

de processos e procedimentos, onde a aposta nas novas tecnologias de informação se assume como 

instrumento essencial à prossecução daqueles objetivos. 

 

A preocupação crescente com os problemas do ordenamento do território e respetivas soluções, a 

simplificação de linguagem, a transparência dos procedimentos, a participação (envolvimento de 

atores), o acesso democratizado à informação, a utilização de sistemas de informação geográfica e de 

outros mecanismos que facilitam a celeridade e o rigor devem contribuir para o aumento da eficiência 

do planeamento e da gestão territorial e, consequentemente, para maiores oportunidades de 

investimento.  

 

Também o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e científicos sobre o território e os fenómenos 

que nele ocorrem e se inter-relacionam, permite facilitar a implementação das diferentes opções, num 

Figura VIII.1.12 

Vetor 4 
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contexto de constante monitorização e avaliação, e melhorar a qualidade de vida e dos espaços. Nesse 

sentido este objetivo concretiza-se com recurso a três objetivos operacionais. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 MODERNIZAÇÃO 

APOSTAR NA MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

A agilidade e fluidez nos processos são uma consequência direta da modernização administrativa e, 

simultaneamente, condição de atratividade para investidores e população em geral. Neste contexto o 

município deverá promover ações que visem a modernização e a simplificação processual com ganho 

de eficácia e eficiência dos serviços. Preconizam-se, entre outras, as seguintes ações: 

 

AÇÕES 

a. rever processos e procedimentos administrativos; 

b. criar “vias verde” processuais, para projetos de maior interesse; 

c. promover a qualificação dos recursos humanos em domínios como seja no atendimento, gestão do 

tempo, gestão de conflitos, desenvolvimento pessoal e de grupo, etc.; 

d. reforçar os serviços do balcão único de atendimento; 

e. democratizar e incentivar o uso das TIC que garantem ganhos de eficiência nos serviços. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 CONHECIMENTO 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO SOBRE O CONCELHO 

 

O conhecimento do território e das suas especificidades é condição para a ação. Com efeito só 

conhecendo se pode determinar as melhores orientações e adequá-las às especificidades territoriais. É 

neste sentido que foi assumido como um dos objeitos do PDM2G “gerar conhecimento” (vd. cap. I.2). 

Contudo a escala, âmbito e alcance do PDM não esgota o conhecimento sobre o concelho. Além do 

mais o território e sociedade são dinâmicos e o aprofundamento do conhecimento é processo 

igualmente dialético. O PDM2G aliás, lança pistas de análise, estudo e investigação necessárias para 

informar a monitorização e acompanhamento da execução do plano. 

 

No entanto, o grande objetivo de “gerar conhecimento” com o PDM2G teve subjacente, na base, a 

constatação da parca informação existente sobre o concelho, em diversos domínios, escalas, com 

atualidade e conteúdo sistematizado. Por outro lado, teve-se sempre presente a máxima de Yves 
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Lacoste (s/d) de que “só é possível amar aquilo que realmente conhecemos”. Acrescentamos que o 

conhecimento é também uma condição da boa prática e rigor no processo de planeamento e 

desenvolvimento do território. Assim, do PDM2G, segundo se preconiza, resultarão estudos temáticos 

de carácter técnico e científico tendo em vista contribuir para criar (e divulgar) o conhecimento sobre o 

concelho. 

 

De entre muitos outras destaca-se as ações de: 

a. elaborar e implementar um plano de adaptação (e mitigação) às alterações climáticas; 

b. promover uma campanha extensiva sobre o território sobre o conhecimento profundo da qualidade 

da água, do ar (prioridade) e dos solos, com produção de cartografia rigorosa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2 

Reforçar os mecanismos de cidadania e de boa governança 

 

O envolvimento dos diversos atores locais e stakeholders na tomada de decisão, enquanto instrumento 

do aprofundamento da democracia participativa e de partilha de responsabilidades em construir a 

sociedade e o território é, em última análise, um instrumento desenvolvimento fundamental. É neste 

sentido que decorrem os três objetivos operacionais e ações que a seguir se exploram. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 GOVERNANÇA 

PROMOVER A BOA GOVERNANÇA 

 

Para uma governança eficiente é necessário abertura, participação, responsabilização, eficácia e 

coerência, elementos fundamentais para a concretização de uma “governança mais democrática” 

(CCE, 2001). Neste âmbito o município deverá reforçar os mecanismos inerentes ao bom governo, 

fomentando um cultura de participação, transparência, rigor, proximidade, coresponsabilização, 

partenariado e subsidiariedade. Nesse sentido o PDM lança entre outras, as seguintes ações: 

 

AÇÕES 

a. garantir ações de auscultação da população (bottom-up) permanentes, através, nomeadamente, de 

fóruns com dinâmicas específicas; 
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b. criar um canal aberto online para recomendações e sugestões (nomeadamente com a 

possibilidade de georreferenciar informação), divulgando-o e incentivando a sua utilização para os 

objetivos propostos; 

c. manter e reforçar a assembleia jovem; 

d. promover a elaboração participada do orçamento; 

e. disponibilizar online documentos internos de interesse e de domínio púbico (planos, atas, estudos e 

relatórios, etc.); 

f. promover formação para o atendimento. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 ASSOCIATIVISMO 

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE MOVIMENTOS ASSOCIATIVOS E INICIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Uma das fragilidades da competitividade e notoriedade do concelho decorre da falta de escala dos 

produtos e produções (mel, medronho, azeitona, cortiça, enchidos, alfarroba, amêndoa, citrinos, etc.). E 

essa pode ser fomentada com a promoção de sinergias intralocais e regionais, além da necessária 

atenção e foco na necessidade de “saber vender” os produtos e qualificá-los para os valorizar interna e 

externamente. Nesse sentido o Município poderá ter um papel de charneira, incentivando o 

‘emparcelamento’, criando espaços e momentos estimuladores do associativismo/cooperação ou ainda 

como embaixador dos “seus” produtos e produtores. 

 

Na vertente de âmbito social e cultural, constata-se igualmente a emergência de associações ou outras 

organizações não governamentais, pouco alinhadas no tempo e espaço e muitas vezes concorrentes e 

sem dimensão para potencialmente poderem projetar-se e aos seus eventos. Também aqui é preciso 

alinhar objetivos no tempo e espaço e concertar posicionamentos de modo a poder haver 

complementaridades (inclusive de espaços) para potenciar a cultura no concelho.  

 

Assim, tendo em vista fomentar o associativismo e dinamizar a sociedade civil, o PDM2G deixa as 

seguintes ações estratégicas, sem prejuízo de outras a desenvolver em sede própria e do que já é feito 

no terreno: 
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AÇÕES 

a. efetuar um inventário exaustivo dos vários agentes culturais e associações existentes no concelho 

considerando os âmbitos de ação, valências e recursos; 

b. estimular as parcerias entre aqueles agentes, através de ações direcionadas para o efeito, e 

inclusive como forma de reforçar a retoma económica; 

c. incentivar a criação de uma “federação” das diversas associações, representativa para os demais 

efeitos dos interesses dessas, e que possa agregar, coordenar e alinhar as diversas ações, 

instrumentos e recursos disponíveis; 

d. desenvolver com estes atores ações de auscultação permanentes. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 SENSIBILIZAÇÃO 

DESENVOLVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO 

 

A informação é condição para uma participação efetiva e consciente, daí que cabe ao município o 

papel de sensibilizar/informar a população, reforçando o seu espírito crítico e promovendo a sua 

iniciativa. É necessário por isso desenvolver ações de sensibilização, entre as quais relacionadas com: 

 

AÇÕES 

c. a utilização de energias renováveis pelos munícipes; 

d. a eficiência energética; 

e. a importância da manutenção em estado favorável dos espaços com interesse conservacionista, 

classificados ou não, bem como para a manutenção dos usos agrícolas em regime extensivo; 

f. a prática da reciclagem, da reutilização e redução; 

g. os efeitos que os despejos ilegais de lixo podem ter na água de consumo; 

h. a importância do armazenamento de água para uso doméstico ou rega durante os períodos 

húmidos, voltando a utilizar as tradicionais cisternas; 

i. o uso eficiente da água seja para fins domésticos, agrícolas ou industriais, nomeadamente através 

das medidas constantes no Plano Nacional de Uso Eficiente da Água; 

j. da prática de um “bom governo” por cada um e cada instituição (do atendimento à gestão dos 

recursos, etc.); 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 

Promover a coesão social 

 

Neste objetivo atenta-se, sobretudo, para os processos e dinâmicas políticas e institucionais que 

contribuem para o incremento e promoção da coesão social, para a redução de desigualdades, uma 

melhoria geral de qualidade de vida e das oportunidades, garantindo um melhor acesso a bens e 

serviços a todos os cidadãos imprescindíveis a uma sociedade e território inclusivos. Decorre daqui os 

objetivos operacionais a seguir abordados. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 1 UNIVERSALIDADE 

PROMOVER A UNIVERSALIDADE DE ACESSO A BENS E SERVIÇOS COM VISTA À MELHORIA DA 

QUALIDADE DE VIDA GERAL DAS POPULAÇÕES 

 

As desigualdades ocorrem em diversas escalas, nomeadamente, ao nível local, mas também em 

diversos domínios (acesso a bens e serviços, mobilidade, habitação, saúde e educação, etc.), e 

poderão constituir um sintoma e indicador do desenvolvimento (sustentável) de um dado território e, 

consequentemente, do bem-estar dos seus concidadãos. Funciona, pela inversa, como um indicador 

de atratividade local. Assim, sem prejuízo das ações que se desenvolvem no terreno, dever-se-á 

potenciar outras conducentes a promover um território inclusivo, nomeadamente: 

 

AÇÕES 

a. ao nível das acessibilidades e mobilidade para todos (da informação às barreiras arquitetónicas); 

b. através da majoração de parâmetros urbanísticos para intervenções urbanísticas que integrem 

habitação a custos acessíveis (habitação social ou a custos controlados); 

c. da promoção de iniciativas que incentivem o voluntariado no âmbito social, educativo e formativo; 

d. potenciação das TIC no combate à exclusão. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 2 EMPREGABILIDADE 

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE 

 

Este objetivo encontra-se muito relacionado com o da qualificação da mão-de-obra na medida em que 

a promoção da empregabilidade pressupõe a qualificação da mão-de-obra, mas também com o 

dinamismo da economia local. Neste contexto a empregabilidade é assumida como uma competência 
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que importa promover seja pela via da formação, seja pelo apoio a atividades económicas com maiores 

níveis de absorção de mão-de-obra. Neste âmbito destacam-se as seguintes ações, entre outras: 

 

AÇÕES 

a. atribuir vantagens competitivas a iniciativas que absorvam mais mão-de-obra (majoração de 

parâmetros ou minoração de taxas); 

b. implementar medidas de incentivo à criação do próprio emprego através de apoio técnico (gabinete 

municipal de apoio ao empresário) ou pela disponibilização de instalações num ninho de empresas. 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 3 PROTECÇÃO SOCIAL 

GARANTIR MECANISMOS DE PROTECÇÃO SOCIAL A GRUPOS POPULACIONAIS EM “RISCO” 

 

A coesão social e territorial implica a adoção do princípio de equidade tratando de forma diferente o 

que é diferente. É neste enquadramento que o município deverá incluir na sua ação medidas de 

discriminação positiva para populações mais vulneráveis e com maior risco de exclusão. 

 

AÇÕES 

a. apoiar e fomentar ações de inclusão dirigidas à população imigrante, designadamente de ensino da 

língua portuguesa e de intermediário com os serviços administrativos, ou pessoas com algum tipo 

de deficiência e/ou incapacidade (idosos, e outros); 

b. incentivar a criação de hortas comunitárias; 

c. criar um banco alimentar local com ações pontuais de recolha junto de superfícies comerciais; 

d. apostar na ocupação e acompanhamento da população idosa atendendo à vulnerabilidade social 

que apresenta. 

 

 

VIII.1.3. O MODELO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

Enunciadas as linhas basilares da estratégia de desenvolvimento do concelho, propõe-se no 

cartograma da fig. VIII.1.12, o modelo de concretização desta estratégia no terreno1 onde se define 

basicamente a vocação do(s) território(s), evidenciando sinergias e eixos de interação privilegiados. 

                                                
1 Tendo por base o modelo de desenvolvimento territorial definido no PEDS, foram efetuadas algumas adaptações atendendo ao 
desenvolvimento dos trabalhos e ao amadurecimento da estratégia. 
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Assim o modelo assenta à partida na definição das duas unidades territoriais de desenvolvimento 

assumidas no PROT Algarve, i.e., a Serra e a unidade Barrocal-Litoral Sul e que traduzem duas 

realidades do concelho significativamente diferentes física, económica e socialmente. 

 

A norte deste eixo, desenvolve a unidade territorial da Serra, à qual corresponde a subunidade 

territorial “agroflorestal e comercial”, definida no modelo de desenvolvimento do concelho. É uma 

subunidade territorial muito específica, desde logo marcada pelas suas caraterísticas físicas 

(morfologia movimentada em rochas impermeáveis) e demográficas (áreas de perda) e de ocupação e 

uso do solo, onde se verifica a predominância da atividade agroflorestal, e que é assumida no PDM2G 

como a sua vocação essencial. Apesar da interioridade, apresenta ainda uma forte vocação 

empresarial e de comércio particularmente concentrada na vila (e área envolvente) de S. Bartolomeu 

de Messines com forte tradição nos transportes e produtos agrícolas e florestais e alguns serviços 

associados. 

 

A sul da unidade territorial da serra desenvolve-se a unidade do Barrocal-Litoral Sul, onde tomam 

lugar, segundo o modelo de desenvolvimento prospetivado no PDM2G, três subunidades marcadas 

essencialmente pelas especificidades socioeconómicas e de vocação estratégica, nomeadamente:  

 

a. a subunidade de “serviços, património e habitação”, dominada pela cidade de Silves e espaço de 

influência direta, apresentando uma vocação essencialmente relacionada com os serviços e um 

conjunto de equipamentos e infraestruturas que constituem elementos de forte atratividade territorial, o 

que decorre da cidade constituir a sede de concelho, e turística por força da importância do património 

arquitetónico e arqueológico presente. Daí a vocação deste território e a definição da respetiva 

subunidade territorial; 

 

b. a subunidade do centro sul do concelho, que integra grosso modo as freguesias de Alcantarilha e 

Pêra e de Armação de Pêra , vocacionadas para o “turismo, habitação e comércio”, de onde decorre 

a sua designação. E esta vocação está muito associada à proximidade do mar e ao peso que os 

setores do turismo e do imobiliário têm assumido nas últimas décadas, mantendo-se certamente a 

importância do turismo de Armação de Pêra, e a vocação residencial de Alcantarilha e Pêra, a par com 

a importância do comércio potenciado pela ER 125 e fortes acessibilidades locais. A subunidade 

territorial concretiza igualmente a estratégia de potenciar sinergias entre as duas freguesias integradas, 
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preconizando-se um modelo de ordenamento e desenvolvimento baseado assim na articulação e 

otimização entre cada uma delas. 

 

c. a subunidade “industrial, comercial e logística” que integra grosso modo a freguesia de Algoz e 

Tunes onde a atividade agrícola se articula com a vocação empresarial, industrial e de logística do 

território. A primeira (vocação agrícola) decorre da boa aptidão agrícola dos solos e tradição existente 

na produção de citrinos; a segunda decorre da sua acessibilidade (rodo e ferroviária) e localização 

geográfica (mais central na região) e de uma tradição industrial/comercial com algum enraizamento e 

uma área industrial com forte potencial. 

 

As subunidades apresentam uma forte relação, sobretudo entre Silves e S. B. de Messines que, apesar 

das diferenças, partilham de grande proximidade relativa e interpenetração geográfica de fluxos diários 

de pessoas e bens e de atividades, assumindo-se assim um forte “setor de transição” a potenciar, 

com ganhos de complementaridade e especialização. Deste modo assume-se um modelo de 

desenvolvimento bicéfalo, ainda que conduzido por Silves, e polinucleado. 

 

O modelo de desenvolvimento do concelho destaca ainda dois fortes triângulos de desenvolvimento: 

 

a. o triângulo central, constituído pelos eixos Silves - S. B. de Messines (EN124), Silves - Algoz 

(EN269) e Algoz - S. B. Messines (EN264) integra o maior dinamismo concelhio, onde o fluxo de 

informação, atividades e população é mais significativo e onde se concentram muitas das principais 

atividades económicas concelhias; 

 

b. o triângulo sul, constituído pelos eixos Silves - Algoz (EN269), Silves - Alcantarilha (EM529) e 

Alcantarilha - Algoz (CM524) integra uma área onde o dinamismo económico, principalmente associado 

ao setor Sul do concelho e à atividade turística regista uma centralidade relativa. 
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Estes territórios constituem assim as áreas com maior dinamismo, mas também com maior potencial, 

seja pela sua infraestruturação1, acessibilidades ou concentração demográfica. Contudo esta área 

corresponde geograficamente a cerca de metade do concelho, pelo que o modelo de desenvolvimento 

territorial preconiza a redução das assimetrias regionais com a aposta nas especificidades territoriais 

do setor norte do concelho. 

 

Essa aposta passa pela promoção da atividade turística associada aos produtos agroflorestais e aos 

recursos naturais, assim como pela dinamização do setor agroflorestal e de pecuária que constituem 

assim as linhas de força para o setor Norte do concelho. Não se pretende portanto reproduzir o modelo 

de desenvolvimento do sul do concelho, mas antes apostar nas especificidades do setor norte 

potenciando-as e promovendo a respetiva articulação com o resto do concelho, designadamente com a 

atividade empresarial, industrial e turística. 

 

É contudo necessário sublinhar, ainda que seja uma óbvia verdade, que o território municipal não é 

uma ilha. Encontra-se integrado num contexto regional2 que o condiciona e com o qual estabelece 

interações de reciprocidade e de complementaridade. Neste contexto, e de alguma forma balizados 

pelo modelo territorial e pela estruturação do sistema urbano definido pelo PROT Algarve, o concelho 

de Silves estabelece relações com os concelhos vizinhos de onde se destaca o de Portimão, o de 

Loulé e ainda o de Albufeira, como o modelo de desenvolvimento destaca. Neste contexto, preconiza-

se a redução das dependências intra e interlocais, e o aumento da área de influência do concelho no 

que concerne à bolsa de emprego e ao comércio e serviços, designadamente os de maior grau de 

especialização. 

 

O modelo de desenvolvimento do concelho, prospetiva assim um território polinucleado, com a 

especialização de lugares e com fortes complementaridades, dinâmico no uso e ocupação do solo e 

pelas sinergias intra e inter-lugares, e consistente com as tendências que se verificam num período de 

grande mudança.  

 

  

                                                
1 No sentido mais amplo do termo. 
2 Já para não referir nacional e internacional. 
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