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IX.1.1. PROPOSTA DE ORDENAMENTO NA SUA EXPRESSÃO 

TERRITORIAL 

 

 

O processo de planeamento e ordenamento do território decorre, nomeadamente, da elaboração dos 

planos territoriais municipais. O PDM é um plano territorial municipal à escala do concelho e, por isso, é 

determinado por uma visão sistémica e integradora sobre o território municipal. Isso exige uma 

clarificação da realidade que encerra o concelho, nomeadamente, das caraterísticas e fenómenos que 

aí têm lugar nas suas inter-relações e do contexto supralocal que o domina em diversos domínios 

(político, económico, social, ambiental, e outros), sem nunca esquecer o ordenamento jurídico, o 

quadro dos IGT e outros elementos enquadradores e balizadores. 

 

Este exercício1 permitiu uma síntese sobre o que é o concelho, suas fragilidades, potencialidades bem 

como oportunidades e ameaças, e com esse âmbito e quadro balizador, concretizar uma estratégia de 

desenvolvimento, ancorada numa visão prospetiva para o território. Os vetores de ação, assim como os 

desafios ajudam a materializar a estratégia, traduzida num cartograma que define o modelo de 

desenvolvimento territorial (vd. cap. VIII.1). A sua concretização, contudo, decorre de um nível mais 

operativo veiculado na política municipal de ordenamento do território com a definição do regime 

de uso do solo preconizado, e demais regras de ordenamento e gestão complementares, que têm na 

base a planta de ordenamento do PDM de Silves. É sobre a política de ordenamento que aí está 

subjacente que este capítulo se dedica. 

 

Numa primeira fase estabelece-se a relação da estratégia e modelo de desenvolvimento territorial, 

segundo o previsto no RJIGT2. 

 

A esta fase segue-se uma abordagem sobre as opções tomadas na elaboração da planta de 

ordenamento, no que se refere à definição do regime de uso do solo nos termos do RJIGT e DR 

15/2015, de 19 de agosto. Neste caso relevam-se as dificuldades em garantir uma convergência 

desejável entre o sistema e subsistemas de povoamento, e caraterísticas geográficas dos lugares do 

concelho, com a classificação do solo – rústico e urbano. 

                                                
1 Referimo-nos em concreto à análise efetuada desde a parte I até à parte VIII. 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial DL n.º 80/15, de 14 de maio. 
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Após aquela reflexão e de fundamentadas as opções tomadas, abordam-se as categorias e respetivas 

subcategorias de uso do solo adotadas, nos termos do RJIGT, DR 15/2015 cfr., sem prejuízo das 

orientações de referência do PROT Algarve1, com as devidas adaptações às especificidades do 

território e à estratégia e política municipal de ordenamento preconizada. 

 

Nesta linha segue-se uma abordagem direcionada para o desenvolvimento do território ancorada na 

estratégia e na política de ordenamento definidas, e assim consagra um conjunto de instrumentos que, 

sem zonamento prévio no PDM, permitem um reforço da adaptabilidade e flexibilidade do plano à 

dinâmica, especificidades e mutação territorial. São assim desenvolvidos os instrumentos de 

desenvolvimento (investimentos estruturantes - Núcleos de Desenvolvimento Turístico e Núcleos de 

Desenvolvimento Económico - e Estabelecimentos Hoteleiros Isolados, complementados pelos campos 

de golfe e equipamentos coletivos). 

 

Na sequência daquela abordagem, procede-se à integração de outros elementos que definem o 

ordenamento municipal, nomeadamente, as orientações para as acessibilidades e mobilidade numa 

lógica de inclusão e a definição da estrutura ecológica municipal de Silves (EEM), designadamente, 

das metodologias utilizadas na sua delimitação e análise da mesma no que se refere aos elementos 

presentes e implicações para a gestão do território. 

 

Posteriormente, numa perspetiva de coordenação, segue-se a identificação e respetiva articulação de 

regimes entre o PDM de Silves de 2.ª geração (PDM2G) e os planos municipais e planos especiais2 

eficazes, promovendo assim a coerência e articulação da política de ordenamento para o território 

municipal, não obstante a análise específica efetuada nos Cap. IX.3. e IX.4.4. 

 

A parte cinco refere-se aos sistemas estruturantes do território municipal, designadamente os 

equipamentos de utilização coletiva e as infraestruturas. Estes elementos, pelo papel estruturante que 

possuem no território, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista da dinâmica e atratividade 

                                                
1 RCM 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação 85-C/07, de 2 de outubro e alterada pela RCM 188/2007, de 
28 de dezembro. O PROT Algarve, contudo, foi observado de forma atualizada, atendendo às matérias em relação às quais se encontra 
divergente do previsto no RJIGT e LBPPSOTU. 
2 Designados de “Programas Especiais” no novo quadro legal de ordenamento do território, não obstante a sua recondução não tenha 
ainda ocorrido, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 200.º do RJIGT. 
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que garantem ao território, são aqui objeto de programação nos termos definidos na carta de 

ordenamento. 

 

Segue-se uma leitura dos diferentes elementos patrimoniais, sua salvaguarda e valorização no 

domínio natural e paisagístico, histórico arqueológico e sociocultural, com particular destaque para a 

identificação de imóveis com interesse de classificação. 

 

Inclui-se de seguida uma análise aos elementos que determinam per se limites ao regime de uso e à 

ocupação do solo e à própria classificação e qualificação do solo. A integração destes elementos em 

ordenamento resulta de uma concertação continuada com as entidades que acompanham o plano1. 

 

Por fim procede-se a uma análise integrada da carta de ordenamento, visando reforçar a componente 

sistémica do PDM no que concerne, designadamente, à política municipal de ordenamento do território. 

 

 

IX.1.2. DA ESTRATÉGIA E MODELO DE DESENVOLVIMENTO À 

PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

 

 

A estratégia de desenvolvimento do território (Cap. VIII.1.), ancorada em doze (12) desafios 

fundamentais e quatro (4) grandes vetores de ação, coroados por domínios de ação estratégica, 

tem no modelo de desenvolvimento territorial (Cap. VIII.1.3.), o primeiro reflexo operativo, em pequena 

escala, da visão para o território do concelho. Delineiam-se assim aí dois grandes setores do território, 

com vocações distintas do ponto de vista do ordenamento e desenvolvimento, nomeadamente o setor a 

norte do eixo Silves - S. B. Messines, correspondente, à unidade territorial da Serra como designado no 

PROT Algarve e que assim é popularmente conhecido, e o setor sul daquele eixo, vulgo barrocal e 

litoral, correspondente à unidade territorial do Litoral Sul e Barrocal nos termos do PROT Algarve. 

Definem-se igualmente aí os principais eixos de interação, que deixam adivinhar centros gravíticos, 

áreas de influência e sinergias intralocais. 

 

                                                
1 De acordo com o parecer da Direção Regional de Cultura do Algarve (Informação 130036, de 28 de janeiro) e com a posição 
manifestada pela CCDR Algarve na 2.ª Comissão de Acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal (29-01-2013). 
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É inevitavelmente atentos a este instrumento balizador do ordenamento e desenvolvimento do território 

que informa e enforma o PDM2G do concelho de Silves, que é elaborada a respetiva planta de 

ordenamento (fig. IX.1.1ft). Trata-se de uma planta fundamental no PDM, com rigor da escala de 

base (1: 10 000), que de acordo com a definição constante no artigo 97.º do RJIGT, “representa o 

modelo de organização espacial do território municipal, de acordo com os sistemas estruturantes, e a 

classificação e qualificação dos solos, as unidades operativas de planeamento e gestão definidas e, 

ainda, a delimitação das zonas de proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais ” (alínea 

b) do n.º 1 do artigo 97.º). Materializa-se, por isso, numa planta com um cariz operativo que traduz, 

numa escala média, devidamente articulada com o Regulamento do PDM, a espacialização da 

estratégia e política de ordenamento do território e urbanismo para o concelho. 

 

No essencial, a planta de ordenamento consubstancia-se na definição do regime de uso do solo, 

nomeadamente, através da classificação e qualificação do solo, de acordo com o artigo 10.º da 

LBPPSOTU1 e cfr. artigo 70.º do RJIGT, em articulação com o DR 15/2015 (cfr. cit.), como se abordará. 

 

 

IX.1.3. DA CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

 

 

Enquanto a classificação do solo “determina o destino básico dos terrenos, assentando na distinção 

fundamental entre solo urbano e solo rústico”, segundo n.º 1 do artigo 71.º do RJIGT, conjugado com 

o n.º 1 do artigo 5.º do DR 15/2015, a qualificação do solo processa-se através da sua integração 

nas várias categorias e subcategorias do solo rústico e do solo urbano definindo “o conteúdo do 

seu aproveitamento, por referência às potencialidades de desenvolvimento do território, fixando os 

respetivos usos dominantes e, quando admissível, a edificabilidade”, como estabelece o n.º 1 do artigo 

74.º do RJIGT, conjugado com o artigo 12.º do DR 15/2015 (vd. fig. IX.1.2). 

                                                
1 Lei de bases da política pública de solos, ordenamento do território e urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 
74/2017, de 16 de agosto. 
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Para o PDM Silves, desde uma fase inicial e posteriormente, em reflexo do novo quadro legal de 

ordenamento do território, a classificação do solo traduziu-se numa profunda reflexão tendo por base, 

uma metodologia de trabalho conducente à classificação técnico-científica de espaço “rústico” vs. 

“urbano” que toma o território como base de referência, i.e., o sistema de povoamento e respetivas 

caraterísticas geográficas1 dos lugares (entrecruzamento de variáveis nos diferentes “aglomerados”). 

Privilegia-se assim a matriz territorial de base (o povoamento) e as caraterísticas de cada lugar 

(uniformidade, malha, hierarquia na rede, tipologia do edificado e funcionalidade dos espaços, 

vivências, modus de vida da população, etc.) que lhe conferem unicidade, assegurando deste modo 

uma melhor adequação do modelo de ordenamento preconizado à dinâmica e especificidade 

territorial2. 

 

Assim, balizados pelos critérios de classificação do solo definidos no DR 15/2015, designadamente nos 

definidos para a classificação como solo urbano3 procedeu-se à integração em solo urbano dos 

espaços com maior expressão na hierarquia urbana municipal, que apresentam dinamismo e fluxos 

(demográficos, de atividades económicas, culturais ou outros), com um grau de infraestruturação 

                                                
1 A utilização do termo, fazendo jus à definição da disciplina, justifica-se apenas porque se pretende que seja abrangente e que destaque 
o entrecruzamento/inter-relação de diversas variáveis/fenómenos que tomam lugar nesses espaços, como seja, a morfotipologia da malha 
construída em geral e dos edifícios em particular, as caraterísticas funcionais, económicas e sociais dos lugares, etc.. São estas variáveis, 
não obstante outras como o grau de infraestruturação, etc., que determinam para nós, num plano teórico, a diferença entre um lugar 
urbano e rústico, e não a maior ou menor concentração de construções por unidade de superfície ou sequer a possibilidade de se poder 
ou não construir (cf. Tomé et al., 2011). 
2 Ver a este respeito o capítulo XIII.7. 
3 Na medida em que são “restritivos” e atendendo, particularmente, à norma que consta na alínea i) do artigo 6.º do DR 15/2015. 

Figura IX.1.2 

Classificação e qualificação do solo 

 
Fonte: Adaptado de RJIGT 
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adequado ou que se preconiza complementar no horizonte temporal do plano, servidos por 

equipamentos e serviços qualificadores do espaço e das vivências, numa perspetiva de contenção e de 

valorização das políticas de reabilitação e requalificação urbana. 

 

No entanto, atendendo à diversidade de situações que ocorrem no território1, a opção por integrar um 

determinado aglomerado em solo urbano (no caso em espaço urbano de baixa densidade que 

corresponde à categoria “mais próxima” do solo rústico) ou em solo rústico (aglomerado rural) foi ainda 

reforçada com um conjunto de pressupostos como seja a coesão e compacidade da malha, a 

diversidade funcional e morfotipológica ou a previsão, na linha da estratégia de desenvolvimento 

preconizada pelo plano, de um crescimento/compactação do espaço urbano. Remeteu-se assim para o 

solo rústico os aglomerados com uma menor densidade (humana e edificada), maior homogeneidade 

da malha e uma morfotipologia que, apresenta, nuns casos uma certa aglomeração e compacidade e 

noutros uma transição para povoamento difuso. 

 

Nestes moldes, o PDM de Silves procede à definição do regime de uso do solo, com a respetiva 

classificação do solo, considerando como: 

 

1. solo urbano aquele “que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto, (…) 

à urbanização ou edificação” (alínea a) do n.º 2 do artigo 71.º do RJIGT); 

2. solo rústico, aquele que “se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, 

florestal, à conservação, à valorização e à exploração de recursos naturais, de recursos geológicos 

ou de recursos energéticos, assim como o que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, 

recreio e lazer ou à proteção de riscos (…) e aquele que não seja classificado como urbano” 

(alínea b) do n.º 2 do artigo 71.º do RJIGT). 

 

As classes de solo rústico e solo urbano, por sua vez, são operacionalizadas através da qualificação do 

solo, na qual se integram seis (6) categorias de solo urbano e sete (7) categorias de solo rústico, 

como se pode verificar nas figuras IX.1.1ft (planta de ordenamento) e IX.1.3. 

 

Deste modo a qualificação do solo, ao definir as regras de ocupação, transformação e utilização do 

solo, estabelece “o aproveitamento do solo em função do uso dominante da categoria em que se 

                                                
1 Note-se que, por exemplo, só os atuais “espaços de edificação dispersa existentes” são aproximadamente 148. 
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integra, privilegiando este uso, interditando as utilizações que o prejudiquem ou comprometam, e 

estimulando utilizações complementares e compatíveis que favorecem a multifuncionalidade do uso do 

solo (n.º 3 do artigo 12.º do DR 15/2015). 

 

 

 

Neste quadro assume-se como utilizações, ocupações ou atividades incompatíveis, aquelas que de 

forma significativa: 

 

a. Provoquem ruídos, fumos, cheiros, poeiras ou resíduos que afectem as condições de salubridade 

existentes ou dificultem a sua melhoria; 

b. Perturbem as normais condições de mobilidade, acessibilidade e de estacionamento ou 

provoquem operações de cargas e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via 

pública, sem que estejam estudadas e previstas as medidas corretivas necessárias; 

c. Constituam fator de risco para a integridade das pessoas e bens, incluindo o risco de incêndio, 

explosão ou toxicidade; 

Figura IX.1.3 

Regime de uso do solo no PDM de Silves 
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d. Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado ou em vias de classificação e 

respetivas zonas de proteção ou de reconhecido valor cultural, estético, arquitetónico, 

paleontológico, paisagístico ou ambiental. 

 

Visando a salvaguarda do princípio de complementaridade de usos, ressalva-se a possibilidade de o 

Município, quando se justifique: 

 

a. Impedir a demolição total ou parcial de qualquer edificação, com fundamento em razões de 

interesse histórico, arquitetónico, urbanístico, cultural ou ambiental; 

b. Impedir o arranque de espécies arbóreas ou arbustivas, com fundamento no seu inegável valor 

paisagístico; 

c. Impor condicionamentos de ordem arquitetónica, construtiva, estética e ambiental ao alinhamento 

e implantação das edificações, à sua volumetria, aspeto exterior e à percentagem de 

impermeabilização do solo, de modo a promover o reforço dos valores arquitetónicos, paisagísticos 

e ambientais da área em causa; 

d. Impor condicionamentos à alteração do coberto vegetal, de modo a garantir uma correta 

integração da operação urbanística na envolvente e paisagem. 

 

 

IX.1.3.1. O SOLO URBANO 

 

De acordo com o artigo 7.º do DR 15/2015, “a classificação de solo urbano visa a sustentabilidade e a 

valorização das áreas urbanas, no respeito pelos imperativos de economia do solo e dos demais 

recursos territoriais”, compreendendo assim os solos urbanizados e edificados (total ou parcialmente) 

assim como os solos afetos à estrutura ecológica, destinados respetivamente à urbanização e 

edificação e ao equilíbrio do sistema urbano e correspondendo no seu todo ao perímetro urbano. 

 

Neste contexto integra o solo urbano aquele que respeitar cumulativamente os seguintes critérios: 

 

1. inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

2. existência de aglomerados de edifícios, população e atividades geradoras de fluxos significativos 

de população, bens e informação; 
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3. existência de infraestruturas urbanas e de prestação dos serviços associados; 

4. garantia de acesso da população residente aos equipamentos de utilização coletiva; 

5. garantia da coerência dos aglomerados existentes e da contenção da fragmentação territorial. 

 

É nestes termos, e de acordo com o exposto, que ocorre a classificação do solo urbano no PDM de 

Silves, integrando áreas/lugares (unidades de povoamento), cuja edificação e rede (viária) estruturante, 

lhe conferem limites e uma certa uniformidade e coesão pelas relações de proximidade que aí ocorrem. 

 

As caraterísticas específicas de cada um destes lugares, como seja, a homogeneidade de malha, a 

orgânica e funcionalidade do espaço e da rede, a concentração relativa do edificado, a morfotipologia 

do edificado, a hierarquia do lugar, assim como outros elementos, incluindo os socioculturais, que lhes 

conferem identidade e singularidade, determinaram a desagregação do solo urbano em categorias e 

subcategorias (vd. fig. IX.1.4). 

 

 

 

Figura IX.1.4 

Qualificação do solo urbano 
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Por razões de sistematização da informação, abordaremos cada uma das categorias (e subcategorias) 

de solo urbano individualmente. 

 

 

1. “ESPAÇO CENTRAL” (EC) 

 

 

De acordo com o artigo 25.º do DR 15/2015, e figura IX.1.4, os espaços centrais, constituem uma 

categoria de solo urbano, correspondendo a “áreas urbanas de usos mistos que integram funções 

habitacionais e uma concentração diversificada de atividades terciárias, desempenhando funções de 

centralidade” (alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º) e constituindo, no contexto do aglomerado urbano, um 

referencial identitário. 

 

Em Silves, os “espaços centrais” ocorrem sobretudo nos principais aglomerados urbanos, com 

diversidade morfotipológica e funcional. Correspondem assim a espaços urbanizados que pela 

dinâmica (económica e social) e caraterísticas funcionais, arquitetónicas, históricas, patrimoniais e 

morfológicas, são referenciais identitários e de memória, muitas vezes de “encontro” para a população. 

 

De génese histórica dos aglomerados, onde permanecem elementos patrimoniais de referência 

identitária ao nível do edificado e da própria malha urbana, os “espaços centrais” congregam usos 

residenciais, de comércio e serviços, com necessidades de intervenções de reabilitação, requalificação 

urbana e valorização patrimonial, assim como de reforço da sua dinâmica socioeconómica e da própria 

centralidade, por via de um reforço da sua regeneração e revitalização. 

 

Atendendo ainda à génese histórica destes espaços e à presença de elementos patrimoniais, as 

particularidades da malha urbana apresentam exigências no domínio da salvaguarda e promoção do 

património, da circulação e das acessibilidades, assim como da estrutura fundiária e da sensibilidade 

patrimonial. 

 

O envelhecimento demográfico e do parque habitacional (vd. cap. III.8), o seu abandono e as 

repercussões na atratividade, conforto e segurança destas áreas é também uma preocupação a 
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atender na definição das políticas de reabilitação e regeneração urbana para estas áreas. Preconiza-

se assim para estes espaços: 

 

1. a sua vivência como espaços nobres com função residencial, patrimonial e comercial; 

2. a promoção da atratividade destas áreas para a fixação de atividades económicas como seja 

no domínio da industria criativa e de inovação, da promoção do património, entre outras, através 

da aplicação de práticas de discriminação positiva nos termos definidos no regulamento de taxas 

e licenças municipais do Município de Silves; 

3. a promoção da atratividade desta área para a fixação de população através da melhoria das 

condições de habitabilidade permitindo intervenções de ampliação e com recurso à criação de 

alojamento a custos controlados. Este último a ser objeto de uma discriminação positiva de 

incremento da edificabilidade admitida em 20%, mediante inscrição na licença de utilização da 

atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso pelo período mínimo de 10 

anos; 

4. a promoção da melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade, condicionando o 

acesso de veículos, devolvendo os arruamentos aos peões e/ou promovendo uma saudável 

coabitação entre o peão e o automóvel e introduzindo modos de circulação suaves; 

5. a requalificação do espaço público, designadamente com intervenções ao nível: 

a. das infraestruturas, com a eliminação visual de cabos aéreos, de aparelhos de ar condicionado, 

caixas de distribuição elétrica e da PT, ou outros elementos dissonantes e/ou que condicionem de 

algum modo a qualificação urbana, as acessibilidades e a mobilidade; 

b. das fachadas, com a promoção da sua recuperação e manutenção; 

c. do mobiliário urbano, através da uniformização de equipamentos e material de ocupação da via 

pública, colocação de mobiliário como papeleiras, bancos, entre outros; 

6. a salvaguarda, valorização e promoção dos elementos patrimoniais de interesse do edificado, 

assim como dos imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis 

integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação; 

7. o incremento do dinamismo económico e da vivificação do espaço com recurso a: 

a. empreendimentos turísticos1 adaptados às especificidades arquitetónicas e patrimoniais destas 

áreas, salvaguardando e promovendo o recurso património a ser objeto de uma discriminação 

positiva de incremento da edificabilidade admitida em 10%, mediante inscrição na licença de 

                                                
1 Com exceção para os apartamentos turísticos. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

13 

utilização da atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso turístico pelo 

período mínimo de 10 anos; 

b. equipamentos de apoio social, designadamente no domínio da terceira idade, da infância, das 

pessoas portadoras de deficiência e da saúde que, apostando num serviço de proximidade, 

permitam colmatar as deficiências detetadas no município a este nível. Estes usos serão objeto de 

uma discriminação positiva de incremento da edificabilidade admitida em 20%, mediante inscrição 

na licença de utilização da atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso 

pelo período mínimo de 10 anos; 

c. um uso multifuncional, promotor da diversidade e complementaridade de usos. Esta diversidade 

determina assim que se admita, no quadro da demonstração fundamentada da compatibilidade de 

usos, os usos de comércio, serviços, equipamentos, turismo e indústria e armazém. Estes últimos 

sujeitos a uma verificação de maior pormenor, sendo admitidas as atividades económicas 

identificadas como compatíveis com o uso habitacional1 nos termos do atual Sistema da Indústria 

Responsável (SIR)2, concretamente com os seus anexos A e B; 

8. a promoção de soluções energéticas eficientes, com recurso a fontes renováveis, através da 

aplicação de práticas de discriminação positiva de acordo com o definido no regulamento de taxas 

e licenças municipais do Município de Silves; 

9. a promoção do dinamismo e atratividade destas áreas com recurso a campanhas de 

“notoriedade”, atratividade e modernização destes espaços juntamente com os atores locais 

(particularmente com os comerciantes); 

10. a manutenção das áreas verdes de natureza pública (praças, jardins) e privada (logradouros), 

através de intervenções de requalificação, mantendo o seu caráter non aedificandi, com exceção 

para a garantia das condições de habitabilidade, sujeita a um máximo de 30m2 de ampliação de 

área de construção (no que concerne aos privados) e para a dotação de espaços destinados a 

arrumos, telheiros e garagem com 30m2 de área máxima de construção. Deverá ainda ser 

garantido que o logradouro não seja impermeabilizado em mais de 40% da sua área; 

                                                
1 Nos termos definidos no anexo I, parte 2A do SIR (estabelecimentos industriais com potência eléctrica não superior a 41,4kVA e 
potência térmica não superior a 4 x 105 kJ/h, onde são exercidas, a titulo individual ou em microempresa até cinco trabalhadores, as 
atividades aí expressamente identificadas). 
2 Decreto-Lei n.º 169/2012, de 01 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio. 
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11. a reabilitação e regeneração urbana do edificado, com a promoção da sua recuperação, 

manutenção e beneficiação, com recurso a instrumentos de reabilitação urbana1 nos termos do 

regime jurídico da reabilitação urbana2, integrando a dimensão pública e privada do território; 

12. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo-se caves, salvaguardadas 

as servidões e restrições e limites ao regime de uso, e desde que tecnicamente possíveis, 

destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para as caves de 

empreendimentos turísticos e estabelecimentos de restauração e de bebidas que podem ter 

outros usos. 

 

 

Sem prejuízo de ações específicas nesse sentido preconiza-se, do ponto de vista urbanístico, o 

respeito pelas disposições que constam no quadro IX.1.1. 

 

Quadro IX.1.1 

Disposições para o espaço central 

Usos admitidos 
Dominante: habitação. 

Compatível: comércio, serviços, turismo, indústria e armazém3 e equipamentos. 

Acessibilidade 

e Mobilidade 

Rever a circulação (sentidos de trânsito) para garantir maior fluidez. 

Criar espaços de estacionamento estratégicos. 

Procurar sempre que possível pedonalizar os arruamentos. 

Criar corredores/espaços pedonais nos arruamentos. 

Desenvolver soluções que garantam a coabitação pacífica entre o peão e o automóvel, sempre que se 

torne imprescindível a funcionalidade rodoviária de um arruamento. 

Instalar sinalética e mobiliário urbano articulado com especificidades locais, fazendo dele um elemento 

identitário e seguindo os princípios do desenho universal. 

Garantir soluções que promovam a acessibilidade e mobilidade para todos sempre que haja escala e 

fundamento para tal. 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e espécies 

“não alergénicas”. 

Arquitetura 

Integrar no projeto de licenciamento uma peça desenhada sobre o perfil longitudinal do arruamento e 

edificações, enquadrando a intervenção, acompanhado de fotos para facilitar aos serviços a aplicação 

da regra seguinte: manutenção da morfotipologia de forma a garantir o respeito pela volumetria 

                                                
1 Note-se a este respeito que o município já dispõe de uma “Área de Reabilitação Urbana” localizada na cidade de Silves e que integra 
este espaço (Aviso 6280/2016, de 18 de maio), encontrando-se a promover a delimitação de mais duas (Alcantarilha e São Bartolomeu de 
Messines). 
2 DL 307/09, de 23 de outubro. 
3 Desde que comprovadamente compatíveis com o uso envolvente. 
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dominante e alinhamento. Em caso de duvida quando à volumetria dominante, optar sempre pela 

mínima. 

Permitir o emparcelamento, quando possível, sem afetar a fachada do edifício (quando de interesse). 

Admitem-se intervenções contemporâneas desde que compatíveis com elementos patrimoniais em 

presença e no respeito por estes. 

Optar preferencialmente por materiais tradicionais (telhas, portadas, molduras). 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação e demolição de edificações. 

Infraestruturas1 

Privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas, eliminando cabos de 

iluminação e de telecomunicações, ou outros. 

Eliminar do espaço público os aparelhos de ar condicionado, parabólicas (sempre que tecnicamente 

possível), caixas de distribuição elétrica e de comunicações. 

Reforçar a cobertura de todas as infraestruturas (principalmente das pluviais). 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, 

quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e áreas 

técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 

Atividades económicas no domínio da indústria criativa e de inovação, criação de alojamento a custos 

controlados, alojamento turismo, equipamentos e serviços (de segurança social e saúde), eficiência 

energética e uso de energias renováveis. 

Alinhamentos 

Tratando-se genericamente de solo onde o alinhamento já esteja definido, as operações urbanísticas a 

realizar deverão seguir o alinhamento dominante no troço do arruamento em que se insere a 

construção, podendo a Câmara Municipal sempre que entenda necessário, indicar um outro 

alinhamento a adotar. 

Espaço Público 

Qualificar o espaço com reforço de mobiliário urbano, iluminação e (re)pavimentação. 

Garantir um espaço acessível a todos, seguro, confortável, inclusivo. 

Qualificar os espaços de esplanadas uniformizando toldos, mobiliário, e garantindo que não interferem 

com a acessibilidade e mobilidade. 

Garantir uma sinalética adequada a uma boa mobilidade e orientação. 

 

 

Do ponto de vista da edificação, considerando que esta categoria incide sobre “áreas urbanas 

consolidadas”2 as intervenções em edifícios preexistentes ou novos para fecho de malha deverão 

respeitar as seguintes regras: 

 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
2 Assume-se no plano o conceito de área urbana consolidada como aquela que se encontra infraestruturada e ocupada, não 
obstante a presença de alguns interstícios urbanos e espaços por colmatar, correspondendo, assim, à área territorial que se 
encontra estabilizada em termos de morfologia urbana e de infraestruturação e está edificada em, pelo menos, dois terços 
da área total de solo destinado a edificação. 
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a. a morfologia edificatória a adoptar é a dominante na frente urbana, devendo ser 

compatibilizadas as tipologias existentes nos prédios confinantes, evitando, preferencialmente, 

empenas cegas; 

b. o alinhamento de fachada a adoptar para a fachada frontal é o dominante na frente urbana, não 

podendo em caso algum avançar face ao alinhamento das fachadas dos edifícios confinantes; 

c. o número de pisos acima do solo a adoptar é, conforme os casos, o correspondente à moda da 

altura das fachadas da frente urbana, ou à dos edifícios confinantes quando se trate de uma 

frente urbana contínua, devendo neste caso adoptar-se soluções que assegurem a articulação 

entre volumetrias quando as mesmas forem diferenciadas; 

d. garantir a permeabilidade dos logradouros, limitando a impermeabilização a um máximo de 

30m2 de ampliação de área de construção quando necessária para melhorar as condições de 

habitabilidade e de 30m2 de área máxima de construção para a dotação de espaços 

destinados a arrumos, telheiros e garagem, garantido que o logradouro não seja 

impermeabilizado em mais de 40% da sua área. 

 

Estes parâmetros de edificabilidade são de aplicação a todos os usos admitidos com exceção para: 

 

a.  os empreendimentos turísticos, aos quais se aplicam os parâmetros referentes à subcategoria 

espaço de uso especial turismo e à categoria de espaço de ocupação turística no caso dos 

parques de campismo e caravanismo; 

b. os equipamentos de utilização coletiva, aos quais se aplicam os parâmetros referentes à 

subcategoria espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas. 

 

A bonificação à edificabilidade admitida para o alojamento a custos controlados, o alojamento turístico 

e os equipamentos deverá ser efetuada, nestas situações, através da volumetria da edificação. 

 

No concelho de Silves, como se pode ver na figura IX.1.1ft, os espaços centrais correspondem às 

áreas centrais mais antigas dos aglomerados de Alcantarilha, Pêra, S. B. de Messines e Silves. 

 

Para estes aglomerados atendendo à dimensão, diversidade e singularidade dos espaços centrais e 

suas caraterísticas e situação urbanística e funcional, impõe-se a elaboração de um plano municipal, 

nomeadamente, um plano de pormenor de reabilitação urbana, enquadrado pelo artigo 105.º do RJIGT 
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e nos termos do DL 307/2009, de 23 de outubro ou um plano de pormenor de salvaguarda, nos termos 

do DL 309/2009, de 23 de outubro1. 

 

 

2. “ESPAÇO HABITACIONAL” (EH) 

 

 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do DR 15/2015, os espaços habitacionais integram 

“áreas que se destinam preferencialmente ao uso habitacional, podendo acolher outras utilizações 

compatíveis com o uso habitacional”, pelo que as áreas a integrar nesta categoria de uso deverão ser 

dominantemente habitacionais. É com esse corolário que se definiram na planta de ordenamento (fig. 

IX.1.1ft) os “espaços habitacionais”, i.e., áreas essencialmente com funções habitacionais, sem 

prejuízo de outras compatíveis com essas, normalmente com relativa centralidade e densidade 

populacional nos diferentes espaços urbanos. 

 

São por isso, também, sujeitas a flutuações populacionais intradiárias e por vezes intermensais, nos 

espaços urbanos com forte procura sazonal, e assim, maioritariamente, com necessidades de 

qualificação do espaço público através da melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade, do 

estacionamento privado por forma a libertar o espaço público e do reforço de áreas pertencentes á 

estrutura ecológica complementar2 e que assim contribuam para o equilíbrio e sustentabilidade 

ambiental dos aglomerados. Em todo o caso, carecem ainda, numa perspectiva de multifuncionalidade, 

da instalação de serviços de proximidade e de aumento da cobertura de todas as infraestruturas e de 

dotação de equipamentos e espaços públicos de utilização coletiva. Atentos às especificidades dos 

espaços habitacionais, preconiza-se: 

 

1. a promoção da acessibilidade e mobilidade confortável, segura, funcional e inclusiva criando 

condições para a utilização de modos suaves de circulação (rede de circulação pedonal e ciclável), 

garantindo a coabitação pacífica entre o automóvel e o peão/ciclista sempre que tenham que partilhar 

o mesmo espaço. Criar ainda espaços específicos de estacionamento, condicionando este fora destes 

locais, com o ajuste dos parâmetros de dimensionamento, perfis e tipologia da rede viária, ao tipo e 

                                                
1 Veja-se a este respeito o Cap. IX.4. referente à execução do plano e às (sub) unidades operativas de planeamento e gestão. 
2 Vd. a este respeito Cap. IX.1.7. 
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volume de tráfego associado; 

2. a requalificação do espaço público, designadamente com intervenções ao nível das 

infraestruturas (eliminação de cabos aéreos, de aparelhos de ar condicionado, caixas de distribuição 

de rede de comunicação e outros) e do mobiliário urbano procurando a uniformização deste, como 

sejam, papeleiras, bancos, entre outros, e dos espaços que ocupam a via pública, atentando sempre 

que o espaço deverá ser acessível a todos, e como tal confortável, inclusivo, seguro e funcional; 

3. a promoção da atratividade desta área para a fixação de população com recurso à criação de 

alojamento a custos controlados a ser objeto de uma discriminação positiva de incremento da 

edificabilidade admitida em 20%, mediante inscrição na licença de utilização da atribuição da 

bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso pelo período mínimo de 10 anos; 

4. o incremento do dinamismo económico e da vivificação do espaço com recurso a: 

a. empreendimentos turísticos1 adaptados às especificidades patrimoniais destas áreas, 

salvaguardando e promovendo o recurso património a ser objeto de uma discriminação positiva 

de incremento da edificabilidade admitida em 10%, mediante inscrição na licença de utilização da 

atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso turístico pelo período de 

dez (10) anos; 

b. equipamentos de apoio social, designadamente no domínio da terceira idade, da infância, das 

pessoas portadoras de deficiência e de saúde que, apostando num serviço de proximidade, 

permitam colmatar as deficiências detetadas no município a este nível. Estes usos serão objeto 

de uma discriminação positiva de incremento da edificabilidade admitida em 20%, mediante 

inscrição na licença de utilização da atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de 

manter o uso pelo período mínimo de 10 anos; 

5. a promoção de soluções energéticas eficientes, com recurso a fontes renováveis, através da 

aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

6. a manutenção das áreas verdes de natureza pública (praças, jardins) e privada (logradouros), 

através de intervenções de requalificação, mantendo o seu caráter non aedificandi, com exceção, nas 

áreas privadas, para a garantia das condições de habitabilidade, sujeita a um máximo de 30m2 de 

ampliação de área de construção e para a dotação de espaços destinados a arrumos, telheiros e 

garagem com 30m2 de área máxima de construção. Deverá ainda ser garantido que o logradouro não 

seja impermeabilizado em mais de 40% da sua área; 

                                                
1 Com exceção para os apartamentos turísticos. 
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7. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo caves, salvaguardadas as 

servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde que tecnicamente possíveis, destinadas 

a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos 

turísticos e estabelecimentos de restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

 

 

Sem prejuízo de ações específicas nesse sentido preconiza-se, do ponto de vista urbanístico, o 

respeito pelas disposições gerais que constam no quadro IX.1.2. 

 

Quadro IX.1.2 

Disposições para o espaço habitacional 

Usos Admitidos 
Dominante: habitação. 

Compatíveis: comércio, serviços, turismo, equipamentos, indústria e armazém e infraestruturas. 

Acessibilidades e 

Mobilidade 

Ajustar os parâmetros de dimensionamento das vias e dos estacionamentos em relação às 

caraterísticas da malha. 

Integrar a criação de ciclovias, ou de outras soluções que promovam opção pelos modos suaves de 

mobilidade, naqueles parâmetros  

Privilegiar a criação de estacionamento periférico, condicionando-o fora destes. 

Desenvolver soluções que garantam a coabitação pacífica entre o peão e o automóvel, sempre que 

se torne imprescindível à funcionalidade rodoviária de um arruamento. 

Definir regras para a circulação, acesso e estacionamento de veículos pesados, para cargas e 

descargas (horários, pesos, locais específicos). 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e espécies 

“não alergénicas”. 

Arquitetura 

Integrar, no projeto de licenciamento, uma peça desenhada sobre o perfil longitudinal do arruamento 

e edificações, enquadrando a intervenção, acompanhado de fotos para facilitar aos serviços a 

aplicação da regra seguinte: manutenção da morfotipologia de forma a garantir o respeito pela 

volumetria dominante e alinhamento. Em caso de duvida quando à volumetria dominante, optar 

sempre pela mínima. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação e demolição de edificações. 

Infraestruturas1 

Privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas, eliminando cabos 

de iluminação e de telecomunicações. 

As infraestruturas de recolha de resíduos deverão ser promovidas pelo promotor (previstas e 

implementadas). 

Caves Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel, e 

áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 

Criação de alojamento a custos controlados; alojamento turismo; equipamentos e serviços (de 

segurança social e saúde), eficiência energética e uso de energias renováveis. 

Alinhamentos 

Em solo onde o alinhamento já esteja definido, as operações urbanísticas a realizar deverão seguir o 

alinhamento dominante no troço do arruamento em que se insere a construção, podendo a Câmara 

Municipal sempre que entenda necessário, indicar um outro alinhamento a adotar. 

Espaços 

Públicos 

Melhorar o espaço público com reforço de mobiliário urbano, iluminação e (re)pavimentação e com 

soluções que promovam a mobilidade, acessibilidade, segurança e conforto. 

Logradouros 

Manutenção da situação existente, com intervenções de requalificação com caráter non 

aedificandi. Exceção quando se destine a garantir condições de habitabilidade, com um máximo de 

30m2 de área de construção e para a dotação de espaços destinados a arrumos, telheiros e 

garagem com 30m2 de área máxima de construção, sem nunca ultrapassar mais do que 40% de 

área de impermeabilização. 

 

Os usos compatíveis admitidos para esta categoria não poderão contribuir para aumentar 

significativamente os níveis de ruído, o congestionamento de trafego ou os níveis de poluição, ou seja, 

devem demonstrar a sua efetiva compatibilidade com o uso dominante. 

 

Não obstante algumas semelhanças entre os espaços habitacionais, estes apresentam caraterísticas 

diversificadas intra e entre espaços urbanos do ponto de vista da morfologia urbana e tipologia do 

edificado. 

 

Daí a opção e necessidade de diferenciar no espaço habitacional do PDM de Silves, duas (2) 

subcategorias tomando em atenção a morfotipologia dominante, como se pode ver na figura IX.1.5, 

com implicações diretas no regime de edificabilidade admitido para cada uma delas, designadamente 

as densidades e morfotipologia. Analisaremos de seguida cada uma das subcategorias, para depois se 

definir o regime de edificabilidade desta categoria. 
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2.1. ESPAÇO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (EHU) 

 

A subcategoria de espaços habitacionais unifamiliares, no município de Silves, é a mais representativa, 

encontrando-se em todas as sedes de freguesia e aglomerados (vd. fig. IX.1.1ft). Correspondem a 

áreas de solo com um uso predominantemente residencial com edifícios unifamiliares agregados ou 

isolados para onde se preconiza a instalação/manutenção dessas caraterísticas morfotipológicas. Sem 

prejuízo do uso residencial ser o dominante, admitem-se usos compatíveis, nomeadamente, habitação 

plurifamiliar, unidades de comércio, serviços, turismo e equipamentos. Admite-se ainda o uso de 

industria e armazém desde que comprovadamente compatíveis com o uso dominante. 

 

Do ponto de vista da gestão urbana as intervenções admitidas são de manutenção e consolidação da 

malha e da sua morfotipologia (operações urbanísticas de urbanização e edificação). 

 

 

2.2. ESPAÇO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR (EHP) 

 

Praticamente com representatividade em todos os espaços habitacionais das sedes de freguesia e em 

alguns aglomerados (vd. fig. IX.1.1ft), a grande diferença entre o espaço habitacional unifamiliar e o 

espaço habitacional plurifamiliar reside na morfotipologia do edificado, mantendo-se o uso 

habitacional como dominante. No entanto os edifícios dominantes são de habitação coletiva agregados 

Figura IX.1.5 

Espaço habitacional 
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ou isolados para onde se preconiza a instalação/manutenção das caraterísticas morfotipológicas. 

Também aqui se admitem usos compatíveis, como a habitação unifamiliar, comércio, serviços, turismo, 

equipamentos, indústrias e armazéns desde que compatíveis com o uso dominante. 

 

Do ponto de vista da gestão urbana, as intervenções admitidas são as de manutenção e consolidação 

da malha e da morfotipologia (operações urbanísticas de urbanização e edificação). 

 

 

Do ponto de vista da edificabilidade admitida (em toda a categoria), as intervenções em “área 

urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada dominante (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos 

tidos por necessários). 

 

A bonificação à edificabilidade admitida (alojamento a custos controlados, equipamentos e alojamento 

turístico 1) deverá ser efetuada, nestas situações, através da volumetria da edificação. 

 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana2”, os parâmetros urbanísticos são os definidos no quadro IX.1.3. 

 

 

A bonificação à edificabilidade admitida (alojamento a custos controlados, equipamentos e alojamento 

turístico 3) deverá ser aplicada, ao índice de utilização. 

                                                
1 Não obstante estes dois últimos se regerem pelas regras de edificabilidade das respetivas categorias. 
2 Assumida no plano como aquela que resulta da materialização de operações urbanísticas de urbanização e de edificação, que se 
traduza na criação de lotes urbanos e que incide sobre áreas não ocupadas 
3 Não obstante estes dois últimos se regerem pelas regras de edificabilidade das respetivas categorias. 

Quadro IX.1.3 

Parâmetros urbanísticos para o espaço habitacional 

Parâmetros Urbanísticos Unifamiliar Plurifamiliar 

Índice de ocupação do solo 0,25 0,4 

Índice de utilização do solo1 0,5 1,6 

N.º pisos acima da cota de soleira 2 4 

Nota: 1. O índice de utilização do solo aqui definido traduz, exclusivamente, a área de construção acima 

da cota de soleira. Os parâmetros urbanísticos aqui definidos são valores máximos. 
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Estes parâmetros de edificabilidade são de aplicação ao uso habitacional, correspondendo, aos 

restantes usos, o regime de edificabilidade definido nas seguintes subcategorias: 

 

a.  aos empreendimentos turísticos, aplicam-se os parâmetros referentes à subcategoria espaço 

de uso especial turismo e à categoria de espaço de ocupação turística no caso dos parques de 

campismo e caravanismo; 

b. aos equipamentos públicos e/ou privados, incluindo os de animação turística, aplicam-se os 

parâmetros referentes à subcategoria espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas; 

c. às atividades de comércio e serviços, armazém ou indústria, aplicam-se os parâmetros 

referentes à subcategoria espaço de atividade económica, área de comércio e serviços. 

 

Note-se que a alteração de uso fica condicionada ao respeito pela edificabilidade (máxima) admitida na 

respetiva categoria. Assim, por exemplo, a alteração de uso de comércio e serviços para habitação 

implica uma edificabilidade diferente. 

 

 

3. “ESPAÇO VERDE” (EV) 

 

 

Como consagra a alínea d), n.º 1 do artigo 25.º do DR 15/2015, os espaços verdes integram “áreas 

com funções de equilíbrio ambiental, de valorização paisagística e de acolhimento de atividades ao ar 

livre de recreio, lazer, desporto e cultura, coincidindo no todo ou em parte com a estrutura ecológica 

municipal”. 

 

Os espaços verdes com representatividade no município de Silves ocorrem fundamentalmente nos 

aglomerados de Armação de Pêra, S. B. de Messines e Silves (vd. fig. IX.1.1ft). Constituem um uso em 

perímetro urbano, sendo determinantes para a valorização paisagística do aglomerado e estão 

essencialmente vocacionados para o recreio e lazer e para o usufruto da população. Assumem ainda 

uma importante função de salvaguarda e enquadramento paisagístico atendendo às suas caraterísticas 

físicas (e.g., declive, suscetibilidade à erosão, entre outras) e simultaneamente ao potencial recreativo 

que demonstram. Preconiza-se para os espaços verdes: 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

24 

 

1. a realização de ações de valorização paisagística que podem passar por equipar, recuperar ou 

manter o espaço, balizadas a um limite de 150m2 de área de construção; 

2. campanhas de arborização, ajardinamento ou outras que visem a recuperação paisagística e a 

estabilização das vertentes, quando aplicável; 

3. a promoção de intervenções de limpeza e manutenção das linhas de água e sua vegetação, 

quando aplicável; 

4. a integração de áreas de circulação pedonal e ciclável, de forma a potenciar o usufruto 

recreativo e de lazer destas áreas; 

5. a manutenção do seu caráter não impermeabilizado. 

 

Nos espaços verdes admite-se a edificação de estruturas de apoio, cuja implantação e configuração 

deve ser definida através de projeto de arquitetura paisagista, à escala adequada face à sua dimensão, 

e deve ter em conta as condições topográficas e morfológicas do espaço, balizadas a um limite de 

150m2 de área de construção. 

 

No caso de integrar alguma edificação, esta deverá ser objeto de intervenções de conservação, 

reconstrução e ampliação e, apenas em caso de ser necessário para a garantia das condições 

higiénico-sanitárias e de salubridade das edificações, ser ampliada até a um máximo de 30m2 de área 

de construção a acrescer à preexistência. 

 

 

4. “ESPAÇO DE ATIVIDADE ECONÓMICA” (EAE) 

 

 

Estes espaços integram “áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades 

económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano” (alínea c) do 

n.º 1 do artigo 25.º do DR 15/2015). 

 

Constituem assim espaços que acolhem diferentes atividades económicas (comércio, serviços, 

industria e armazenagem) e que por força das suas especificidades, designadamente, a sua 

acessibilidade, dimensão e caraterísticas da envolvente e tendo como referência o regime de uso 
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preconizado, se desagregam em duas (2) subcategorias (fig. IX.1.6), analisadas a seguir 

individualmente. 

 

 

 

 

4.1. ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL (ALEC) 

 

No município de Silves as áreas de localização empresarial e comercial (ALEC) são nove1 (9) 

distribuídas pelo território municipal, ancoradas em eixos viários estruturantes e com uma expressão 

territorial mais significativa em Vales de Algoz (freguesia de Algoz-Tunes) (vd. fig. IX.1.1ft). Integram 

assim, ou constituem per se, um perímetro urbano apresentando situações díspares em termos de 

infraestruturação podendo por vezes apresentar uma malha fortemente infraestruturada, de que são 

exemplo as ALEC de Alcantarilha ou de S. B. Messines (Cerro da Portela), e noutras, com importantes 

carências de infraestruturação, o caso concreto da ALEC de Vales de Algoz. Esta integra unidades 

industriais, empresariais e comerciais pontuadas por alguma edificação com fins residenciais, e foi (é) 

ocupada casuisticamente, sem prévia definição de uma rede de infraestruturas e respetiva integração 

com a envolvente. Esta ALEC carece, portanto, de intervenções ao nível da infraestruturação, de 

consolidação da malha e articulação/integração de usos, pelo que se define uma UOPG (vd. cap. IX.4) 

                                                
1 Referimo-nos em concreto às ALEC de Alcantarilha, de S. Bartolomeu de Messines (Cerro da Portela e Ribeiro Meirinho), de Algoz 
(Vales de Algoz e S. Sebastião), de Silves (Armazéns Mourinhos e Corticeira), de Tunes e de S. Marcos da Serra (Monte Costa). 

Figura IX.1.6 

Espaço de atividade económica 
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a fim de que a mesma seja objeto de um desenvolvimento urbano harmonioso e integrado na estratégia 

de desenvolvimento territorial definida. 

 

Deste modo preconiza-se para a ALEC de Vales de Algoz intervenções de consolidação da malha 

através de operações urbanísticas integradas de urbanização e de edificação. 

 

Decorrente das caraterísticas das atividades instaladas ou a instalar nestes espaços, designadamente 

das exigências à circulação (associadas às cargas e descargas e às deslocações de utentes/clientes), 

é imperativa a promoção das condições de circulação e mobilidade através do adequado 

dimensionamento das infraestruturas rodoviárias, da definição dos sentidos de trânsito, da 

segmentação dos modos de circulação (privilegiando, sempre que possível, os modos suaves) e da 

criação de bolsas de estacionamento. 

 

Da mesma forma, as intervenções nos espaços exteriores deverão traduzir a preocupação de proteger 

o espaço público da atividade industrial, designadamente através da criação de barreiras arbóreas de 

enquadramento à atividade económica e à circulação. 

 

Do ponto de vista das atividades a instalar, privilegia-se a fixação de atividades económicas no domínio 

da indústria criativa e de inovação e da produção e transformação, em detrimento da mera 

comercialização, assim como atividades que tenham por base produtos locais através da aplicação de 

práticas de discriminação positiva definidas no regulamento de taxas e licenças municipais do 

Município de Silves. 

 

Atendendo a que a componente comercial assume, em algumas destas áreas (e.g. Alcantarilha) um 

particular destaque, a conceção do espaço público deverá refletir preocupações com a promoção do 

“bem-estar” e com o apelo ao usufruto desses espaços. Assim, à componente de espaços verdes, 

deverá ser associada a de mobiliário e equipamento urbano dignificadores do espaço e potenciadores 

do recreio ao ar livre. 

 

Visando a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, são admitidas caves, 

salvaguardadas as servidões e restrições e limites ao regime de uso, e desde que tecnicamente 
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possíveis, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para as caves de 

estabelecimentos de restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

 

Estas áreas deverão ainda privilegiar a adoção de soluções energéticas eficientes, com recurso a 

fontes renováveis e que beneficiarão da aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no 

regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves. 

 

Quadro IX.1.4 

Disposições para o espaço de atividade económica ALEC 

Usos admitidos 

Dominante: Comércio, serviços, indústria e logística e armazenagem. 

Compatível: Equipamentos, habitação (preexistente) e demais instalações necessárias para o 

normal funcionamento das atividades económicas. 

Circulação e 

Estacionamento 

Introduzir, nos espaços comerciais, um predomínio das áreas de circulação pedonal e ciclável. 

Garantir que as cargas e descargas se façam no interior dos lotes, libertando assim espaço público 

para circulação. 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e espécies 

“não alergénicas”, com cortina arbórea densa. 

Arquitetura Adaptabilidade e flexibilidade do projeto à atividade a instalar. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação, demolição e reconversão de uso. 

Infraestruturas1 

Privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas. 

As infraestruturas de recolha de resíduos deverão ser promovidas pelo promotor (previstas e 

implementadas). 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e limites ao regime de uso, 

quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e áreas 

técnicas, com exceção para as caves de estabelecimentos de restauração e de bebidas que podem 

ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 

Atividades económicas com pendor de inovação e criatividade, que visem a produção e 

transformação e que tenham por base os produtos locais, eficiência energética e uso de energias 

renováveis. 

Alinhamentos 

Em solo onde o alinhamento esteja definido, as operações urbanísticas a realizar deverão seguir o 

alinhamento dominante no troço do arruamento em que se insere, podendo a Câmara Municipal 

sempre que entenda necessário, indicar um outro alinhamento a adotar. 

 

 

 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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No que concerne à edificabilidade admitida, as intervenções em “área urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada existente (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos 

tidos por necessários). 

 

 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana”, os parâmetros urbanísticos são os definidos no quadro IX.1.5. 

 

 

 

 

4.2. ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS (ACS) 

 

Os espaços de atividade económica correspondentes a “áreas de comércio e serviços” (ACS), no 

município de Silves estão dispersos um pouco por todo o território, reflexo da atividade económica “de 

proximidade” mas com alguma concentração, aí instalada. De entre outros destacamos os 

aglomerados de Armação de Pêra, Silves, Estação de Silves, Aldeia Ruiva, Campilhos, Monte de S. 

José, Cerro da Silveira ou Ferrarias (vd. fig. IX.1.1ft) e integram predominantemente unidades 

comerciais consolidadas, e ainda alguma área a consolidar. 

 

Atendendo às suas caraterísticas (exigências à circulação, designadamente de cargas e descargas e 

de deslocações de utentes) e uma vez que se situam no interior dos aglomerados, importa, para estes 

Quadro IX.1.5 

Parâmetros urbanísticos para as ALEC 

Parâmetros Urbanísticos Valores 

Índice de ocupação do solo 1 

Índice de utilização do solo - 

N.º pisos acima da cota de soleira - 

Altura da fachada2 (m) 14 

Afastamentos1 (anterior, lateral, posterior) 6, 6, 6 

Notas: 1. Os afastamentos são valores mínimos e os restantes são valores máximos. 2. Este valor 

constitui uma referência, podendo, por razões de natureza técnica, devidamente fundamentadas, ir 

até aos 16,5m. 
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espaços, ponderar as condições de circulação, designadamente os sentidos de trânsito, a 

complementaridade de modos de circulação e a criação/reforço de bolsas de estacionamento. 

 

Ainda do ponto de vista da integração e do enquadramento urbano destas unidades, considerando o 

impacte visual das mesmas, dever-se-á ponderar a instalação de barreiras arbóreas e a conceção do 

espaço público deverá refletir preocupações com a promoção do “bem-estar” e com o apelo ao usufruto 

desses espaços. Assim, à componente de espaços verdes, deverá ser associada a de mobiliário e 

equipamento urbano dignificadores do espaço e potenciadores do recreio ao ar livre.  

 

Preconiza-se ainda para estes espaços intervenções de manutenção do existente através de 

operações urbanísticas de edificação que deverão garantir o respeito pela morfotipologia, 

designadamente ao nível dos alinhamentos, altura de fachada e tipologia do edificado. 

 

Assim, do ponto de vista dos usos admitidos preconiza-se, para esta subcategoria, como uso 

dominante, o comércio e serviços e, como usos compatíveis, o turismo, habitação (quando existente) e 

industrias e armazéns e logística, desde que compatíveis com o uso dominante, isto é, não poderão 

contribuir para aumentar significativamente os níveis de ruído, o congestionamento de trafego ou os 

níveis de poluição, demonstrando a sua efetiva compatibilidade com o uso dominante. 

 

Visando a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, são admitidas caves, 

salvaguardadas as servidões e restrições de utilidade pública e limites ao regime de uso e desde que 

tecnicamente possíveis, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para 

as caves de estabelecimentos de restauração e de bebidas e empreendimentos turísticos que podem 

ter outros usos. Estas áreas deverão ainda privilegiar a adoção de soluções energéticas eficientes, com 

recurso a fontes renováveis e que beneficiarão da aplicação de práticas de discriminação positiva 

definidas no regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves. 

 

 

O desenvolvimento urbanístico destas operações deverá assim ter em consideração as disposições 

contidas no quadro IX.1.6. 
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Quadro IX.1.6 

Disposições para o espaço de atividade económica – área de comércio e serviços 

Usos admitidos 
Dominante: Comércio e serviços. 

Compatível: Indústria, armazéns e logística, turismo e habitação (preexistente). 

Circulação e 

Estacionamento 

Introduzir, nos espaços comerciais, um predomínio das áreas de circulação pedonal e ciclável. 

Garantir que as cargas e descargas se façam no interior dos lotes, libertando assim espaço público 

para circulação. 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e espécies 

“não alergénicas”, com cortina arbórea densa. 

Arquitetura Adaptabilidade e flexibilidade do projeto à atividade a instalar. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação, demolição e reconversão de uso. 

Infraestruturas1 

Privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas. 

As infraestruturas de recolha de resíduos deverão ser promovidas pelo promotor (previstas e 

implementadas). 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e limites ao regime de uso, 

quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e áreas 

técnicas, com exceção para as caves de estabelecimentos de restauração e de bebidas e 

empreendimentos turísticos onde estas podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 

Atividades económicas com pendor de inovação e criatividade, que visem a produção e 

transformação e as que tenham por base os produtos locais, eficiência energética e uso de energias 

renováveis. 

Alinhamentos 

Em solo onde o alinhamento esteja definido, as operações urbanísticas a realizar deverão seguir o 

alinhamento dominante no troço do arruamento em que se insere, podendo a Câmara Municipal, 

sempre que entenda necessário, indicar um outro alinhamento a adotar. 

 

No que concerne à edificabilidade admitida, as intervenções em “área urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada existente (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos 

tidos por necessários). 

 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana”, os parâmetros urbanísticos a adotar são os que constam no quadro IX.1.7. 

 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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Estes parâmetros de edificabilidade são de aplicação ao uso de comércio e serviços, 

correspondendo aos empreendimentos turísticos, os parâmetros referentes à subcategoria espaço de 

uso especial turismo e à categoria de espaço de ocupação turística no caso dos parques de campismo 

e caravanismo. 

 

Note-se que a alteração de uso fica condicionada ao respeito pela edificabilidade (máxima) admitida na 

respetiva categoria. Assim, por exemplo, a alteração de uso de comércio e serviços para turismo 

implica uma edificabilidade diferente. 

 

 

5. “ESPAÇO DE USO ESPECIAL” (EUE) 

 

 

Estes espaços integram áreas destinadas a espaços de equipamentos, de infraestruturas estruturantes 

ou turísticos (alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do DR 15/2015). Correspondem por isso a espaços com 

usos específicos de cariz diferenciador das funcionalidades do território e cujo regime traduz essa 

especificidade, integrando assim duas (2) subcategorias (figs. IX.1.1ft e IX.1.7), analisadas 

individualmente. 

 

Quadro IX.1.7 

Parâmetros urbanísticos para o espaço de atividade económica – área de comércio e serviços 

Parâmetros Urbanísticos Valores 

Índice de ocupação do solo 0,8 

Índice de utilização do solo - 

N.º pisos acima da cota de soleira - 

Altura da fachada (m) 10 

Afastamentos (anterior, lateral, posterior) 6, 6, 6 

Notas: Os afastamentos são valores mínimos e os restantes são valores máximos. 
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5.1. ESPAÇO DE USO ESPECIAL TURISMO (EUET) 

 

Pelas particularidades e vocações que o território encerra, nomeadamente, onde o uso dominante é o 

turismo (empreendimentos turísticos e equipamentos de apoio), delimitaram-se os “espaços de uso 

especial turismo”. No município de Silves, estes correspondem a um conjunto de áreas nos 

aglomerados de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra e ainda na Lameira e na Vila Fria (vd. fig. 

IX.1.1ft). Em todo o caso preconizam-se intervenções de construção, manutenção, conservação, 

ampliação e demolição a par com intervenções de consolidação da malha (operações urbanísticas de 

urbanização e edificação). Da mesma forma, em todo o solo urbano, quando o turismo constitui um uso 

compatível com o uso dominante, o regime de uso é o definido nesta subcategoria de espaço, 

atendendo às especificidades que decorrem do regime jurídico da instalação, exploração e 

funcionamento dos empreendimentos turísticos assim como da estratégia de desenvolvimento territorial 

preconizada para o turismo (vd. cap. VIII.1). 

 

Preconiza-se assim com os EUET, nomeadamente: 

 

1. o reforço e manutenção da oferta de empreendimentos turísticos, com uma aposta na diversificação 

da oferta de alojamento1; 

                                                
1 De acordo com o PENT, na síntese da performance do turismo, o Algarve apresenta uma oferta muito dependente de apartamentos 
turísticos (MEI, 2007), daí que, esta tipologia não beneficie de qualquer bonificação à edificação. Ver ainda a este respeito o cap. IV.2.6. 

Figura IX.1.7 

Espaço de uso especial 
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2. a promoção de uma oferta de alojamento de qualidade, ancorada nos recursos locais, potenciadora 

dos mesmos e da identidade local; 

3. a oferta de um espaço de uso turístico acessível a todos, e por isso dotado de infraestruturas e 

serviços acessíveis; 

4. a integração e articulação da atividade turística com a dinâmica económica local e com o território, 

particularmente no que concerne à paisagem e infraestruturas; 

5. a promoção de soluções energéticas eficientes, com recurso a fontes renováveis, através da 

aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

6. a otimização dos recursos na sua gestão, concretamente do recurso água, de onde poderá resultar a 

beneficiação de uma discriminação positiva definida no regulamento de taxas e licenças municipais do 

Município de Silves; 

7. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo caves, salvaguardadas as 

servidões e restrições e os limites ao regime de uso, desde que tecnicamente possíveis. 

 

Em todas as tipologias de empreendimentos turísticos, a implementar (em solo rústico ou solo urbano), 

é exigível a demonstração do cumprimento dos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, 

nos termos da Estratégia do Turismo (ET27): 

 

a) Concentração da edificação e das áreas impermeabilizadas; 

b) Minimização das áreas impermeabilizadas, recorrendo a materiais permeáveis ou 

semipermeáveis nos espaços exteriores, incluindo zonas viárias e pedonais; 

c) Adoção de soluções arquitetónicas adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da 

identidade regional, com adequada inserção na morfologia do terreno; 

d) Adoção de soluções paisagísticas valorizadoras do património natural do local e da envolvente, 

recorrendo a espécies autóctones ou outras adaptadas às condições edafoclimáticas do local, 

e com maior capacidade de captura de carbono; 

e) Promoção da eficiência hídrica, através do tratamento e reutilização de águas residuais e 

pluviais, de acordo com critérios do PNUEA e respetivos instrumentos operativos; 

f) Promoção da eficiência energética, através da adoção de meios de transporte “amigos do 

ambiente” e de medidas mitigadoras dos consumos nos espaços exteriores e nos edifícios, 

incluindo a sua orientação e exposição solar, e a utilização de fontes de energia renovável; 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

34 

g) Adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, de preferência 

com recurso a soluções regionais. 

 

O desenvolvimento urbanístico das operações que recaírem sobre os EUET1 deverá assim ter em 

consideração as disposições constantes do quadro IX.1.8. 

 

Quadro IX.1.8 

Disposições para o espaço de uso especial turismo 

Usos admitidos 
Dominante: turismo 

Compatível: serviços, comércio e equipamentos de apoio ou complementares à oferta turística. 

Acessibilidade 

e mobilidade 

Ajustar os parâmetros de dimensionamento das vias e dos estacionamentos às caraterísticas 

morfotipológicas da malha. 

Articular com a rede viária existente, promovendo a fluidez na circulação. 

Privilegiar os modos de circulação suaves, designadamente pela criação de ciclovias e percursos 

pedonais. 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e espécies 

“não alergénicas”. 

Arquitetura 

Deverá/poderá haver lugar à introdução de elementos de excecionalidade arquitetónica, com 

respeito pela envolvente e pelas caraterísticas patrimoniais presentes. 

Equacionar espaços acessíveis a todos. 

Terapêuticas ao 

edificado 

Construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação, demolição e reconversão dos 

existentes. 

Infraestruturas2 

Privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas, eliminando cabos 

de iluminação, de telecomunicações, entre outros. 

Garantir a ligação à rede de infraestruturas municipais existentes, ou no caso de estas não existirem, 

assegurar a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento das 

edificações, devendo este apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e 

saneamento, entre outras que sejam necessárias e que tornem autossuficiente a ocupação. 

Caves 
Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e limites ao regime de uso, 

quando tecnicamente possíveis. 

Discriminação 

positiva 
Eficiência energética, uso de energias renováveis e otimização do recurso água. 

 

 

 

                                                
1 Assim como todas as que localizadas noutras categorias, designadamente, em solo urbano (EC, EAE-ACS, EH, e EUBD) ou em solo 
rústico (EA, EF e AR), integrem o uso turístico. 
2 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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No que concerne à edificabilidade admitida, as intervenções em “área urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada dominante (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos tidos 

por necessários). 

 

Atendendo a que o uso “turismo” integra uma bonificação de 10% à edificabilidade nas subcategorias1 

de solo urbano onde é admitido, esta bonificação deverá ser efetuada, nestas situações, através da 

volumetria da edificação. 

 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana”, os parâmetros urbanísticos a adotar são os que constam no quadro IX.1.9. 

 

Nesta situação a bonificação à edificabilidade admitida é efetuada sobre o índice de utilização. Exclui-

se desta bonificação os apartamentos turísticos. 

 

De referir ainda que caso a tipologia de empreendimento turístico seja parque de campismo e 

caravanismo, a edificabilidade admitida é a definida na categoria espaço de ocupação turística. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Note-se que esta bonificação é admitida nas subcategorias ECH, ECCS, EH, e EUBD e não na EUET e dela se excluem os 
apartamentos turísticos. 

Quadro IX.1.9 

Parâmetros urbanísticos para o espaço de uso especial turismo 

Parâmetros Urbanísticos 
Estabelecimentos 

Hoteleiros 

Aldeamentos e 

Apartamentos Turísticos 

Índice de ocupação do solo 0,5 0,25 

Índice de utilização do solo1 1,5 0,5 

N.º pisos acima da cota de soleira 3 2 

Altura da fachada - - 

Afastamentos (anterior, lateral, posterior)2 6,8,6 6,8,6 

Notas: 1. O índice de utilização do solo aqui definido traduz, exclusivamente, a área de construção acima da cota de soleira. 2. Os 
afastamentos são valores mínimos, podendo o município ou o Turismo de Portugal definir valores superiores em sede de 
licenciamento. Os restantes parâmetros são valores máximos. 
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5.2. ESPAÇO DE USO ESPECIAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS (EUEEIF) 

 

No essencial os EUEEIF correspondem a espaços urbanizados que integram equipamentos e 

infraestruturas de apoio ao aglomerado e de utilização maioritariamente coletiva, ocorrendo nos 

aglomerados de hierarquia superior (vd. fig. IX.1.1ft). 

 

Integram por isso espaços com uma significativa procura, resultado das suas caraterísticas que 

fomentam dinâmicas específicas, com fluxos de pessoas, bens e veículos excecionais (e.g., nas duas 

bolsas de equipamentos na cidade de Silves, uma a E e outra a W da cidade, ou a concentração num 

quarteirão, em Armação de Pêra). Neste sentido as condições de acessibilidade e mobilidade que 

apresentam carecem de uma particular atenção, de modo a conferir ao espaço maior permeabilidade, 

segurança e funcionalidade. É deste modo necessário reforçar e disciplinar o estacionamento, criar 

espaços de circulação segmentados e abordar o espaço público numa lógica de lhe conferir 

acessibilidade e mobilidade para todos. Até porque a qualificação destes espaços é determinante na 

medida em que por vezes compreendem áreas com funções de recreio e lazer no exterior. 

 

Ao nível da malha urbana preconizam-se assim intervenções de qualificação do espaço, bem como de 

consolidação (via urbanização e edificação) da malha, e ao nível do edificado intervenções de 

manutenção, ampliação e construção, seguindo as seguintes linhas de orientação: 

 

1. intervenções de conservação e ampliação necessárias ao bom funcionamento do equipamento e da 

infraestrutura; 

2. a criação e/ou reforço de bolsas destinadas a estacionamento, de forma a melhorar as condições de 

circulação e mobilidade; 

3. desenho do espaço público acessível para todos, inclusivo, funcional, confortável e seguro, seguindo 

as abordagens do desenho universal; 

4. a incorporação na linguagem arquitetónica e enquadramento paisagístico de elementos naturais por 

forma a manter viva a presença dos mesmos e minimizar o “peso do betão”; 

5. o incremento do dinamismo económico e da vivificação do espaço através da instalação de 

equipamentos de apoio social, designadamente no domínio da terceira idade e da infância, das 

pessoas portadoras de deficiência e de saúde que, apostando num serviço de proximidade, permitam 

colmatar as deficiências detetadas no município a este nível. Estes usos serão objeto de uma 
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discriminação positiva de incremento da edificabilidade admitida em 10%, mediante inscrição na licença 

de utilização da atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso pelo período 

mínimo de 10 anos; 

6. a promoção de soluções energéticas eficientes, com recurso a fontes renováveis, através da 

aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

7. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo caves, salvaguardadas as 

servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde que tecnicamente possíveis, destinadas a 

estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para as caves de estabelecimentos de 

restauração e de bebidas onde estas podem ter outros usos. 

 

O desenvolvimento urbanístico das operações que recaírem sobre estes espaços deverá assim ter em 

consideração as disposições constantes do quadro IX.1.10. 

 

Quadro IX.1.10 

Disposições para o espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas 

Usos admitidos 
Dominante: equipamentos e infraestruturas. 

Compatível: habitação, comércio, serviços. 

Circulação e 

Estacionamento 

Ajustar os parâmetros de dimensionamento das vias e dos estacionamentos às caraterísticas 

morfotipológicas da malha. 

Integrar a criação de ciclovias. 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e 

espécies “não alergénicas”. 

Arquitetura 
Deverá/poderá haver lugar à introdução de elementos de excecionalidade arquitetónica, com 

respeito pela envolvente. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção nova, manutenção, ampliação e reconversão do existente e demolição. 

Infraestruturas1 
Privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas, eliminando 

cabos de iluminação, de telecomunicações. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e 

áreas técnicas, com exceção para as caves de estabelecimentos de restauração e de bebidas 

onde estas podem ter outros usos. 

Discriminação Equipamentos privados de assistência social a crianças e idosos e de saúde e eficiência 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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positiva energética e uso de energias renováveis. 

 

A edificabilidade admitida nestes espaços traduz o grau de consolidação da malha. Assim, as 

intervenções em “área urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada dominante (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos tidos 

por necessários). 

 

A bonificação à edificabilidade admitida deverá ser efetuada, nestas situações, através da volumetria 

da edificação. 

 

 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana”, os parâmetros urbanísticos a adotar são os que constam no quadro IX.1.11. 

 

 

 

A bonificação à edificabilidade admitida deverá ser aplicada, nestas situações, ao índice de utilização. 

 

Estes parâmetros de edificabilidade são de aplicação ao uso de equipamentos e infraestruturas, 

correspondendo às atividades de comércio e serviços os parâmetros referentes à subcategoria espaço 

de atividade económica, área de comércio e serviços. 

 

Note-se que a alteração de uso fica condicionada ao respeito pela edificabilidade (máxima) admitida na 

respetiva categoria. Assim, por exemplo, a alteração de uso de comércio e serviços para habitação 

implica uma edificabilidade diferente. 

Quadro IX.1.11 

Parâmetros urbanísticos para o espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas 

Parâmetros Urbanísticos Valores 

Índice de ocupação do solo 0,4 

Índice de utilização do solo1 1,2 

N.º pisos acima da cota de soleira 3 

Notas: Os parâmetros urbanísticos aqui definidos são valores máximos. 1. O índice de utilização do solo aqui definido 

traduz, exclusivamente, a área de construção acima da cota de soleira. 
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6. “ESPAÇO URBANO DE BAIXA DENSIDADE” (EUBD) 

 

 

Estes espaços correspondem a “áreas periurbanas, parcialmente urbanizadas e edificadas, 

apresentando fragmentação e características híbridas de uma ocupação de caráter urbano-rústico, com 

a permanência de usos agrícolas entrecruzados com usos urbanos e existência de equipamentos e 

infraestruturas, às quais o plano territorial atribui funções urbanas prevalecentes e que são objeto de 

um regime de uso do solo que garanta o seu ordenamento urbano numa ótica de sustentabilidade e 

flexibilidade de utilização, bem como a sua infraestruturação com recurso a soluções apropriadas” 

(alínea e) do n.º 1 do artigo 25.º do DR 15/2015). 

 

São solos urbanos que apresentam, na sua generalidade, uma malha coesa e compacta ou que, 

quando assim não ocorre, se preconiza a sua colmatação na perspetiva da otimização das 

infraestruturas existentes e no reforço da dinâmica de fluxos e complementaridade que ocorre entre o 

aglomerado e as áreas urbanas de hierarquia superior mais próximas. Apresentam, em muitos casos, 

um espaço central a partir do qual se desenvolvem as relações de interação entre os vizinhos e se 

reforça a identidade do aglomerado. Do mesmo modo apresentam, na sua generalidade, elementos 

arquitetónicos de relevo que importa preservar e promover. 

 

Ocorrem pontualmente malhas algo diversas, onde ocorre uma mistura entre a edificação de génese 

tradicional com outra mais recente pautada por uma linguagem arquitetónica contemporânea e que se 

destaca pelo volume ou forma, persistindo importantes interstícios na malha. Nestes casos a 

morfotipologia do edificado permite identificar com facilidade diferentes momentos construtivos e, 

inclusive, diferentes modos de viva dos residentes que se interpenetram no mesmo espaço. Coexistem 

deste modo edificações unifamiliares isoladas de dimensões modestas, algumas com alguma ligação à 

atividade agrícola, com edificações de maiores dimensões e de arquitetura contemporânea, e cujos 

residentes não apresentam qualquer ligação à terra e/ou ao mundo rural, isto é, trata-se de áreas com 

um evidente caráter urbano-rústico. 

 

Assim, a diversidade de volumes, formas, revestimentos, coberturas, entre outros, e uma malha com 

uma relativa orgânica, ainda que pautada por interstícios não construídos, define a identidade dos 

EUBD, marcados ainda pelo campo “rural” envolvente. Esta identidade é ainda acentuada pela mistura 
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de vivências, coexistindo a vivência rural, tradicional marcada por uma forte ligação ao lugar e com 

fortes relações de vizinhança, com o afastamento e o desapego do campo presente nas pessoas com 

modos de vida mais urbanos. Alguns destes lugares são assim dormitórios-satélite dos aglomerados de 

hierarquia superior da rede urbana (Cap. V.2.). 

 

Do ponto de vista dos usos apresentam uma predominância do uso habitacional, em estreita 

articulação e harmonia com outros usos urbanos como seja o comércio, os serviços ou equipamentos. 

 

Para estes espaços o plano preconiza: 

 

1. o desenvolvimento harmonioso ancorado nos elementos identitários do aglomerado; 

2. a colmatação de espaços intersticiais e adjacentes livres integrados no perímetro do aglomerado, 

no respeito pela morfotipologia e identidade local; 

3. a salvaguarda e promoção dos elementos patrimoniais rurais em presença através da sua 

integração e recuperação aquando de intervenções no edificado; 

4. a promoção da melhoria das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária, 

condicionando o estacionamento ao interior da edificação, libertando o espaço de circulação; 

5. a requalificação do espaço público, com a manutenção e reforço dos espaços agora reminiscentes 

e com a salvaguarda da melhor transição deste com o domínio privado; 

6. o fomento das condições de habitabilidade, permitindo intervenções de recuperação, reabilitação, 

incluindo ampliação a fim de garantir essas condições; 

7. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes e 

sustentáveis, designadamente por adoção de medidas de aproveitamento de energias renováveis e 

de redução e aproveitamento das águas, através da aplicação de práticas de discriminação positiva 

definidas no regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

8. o incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do seu 

dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua atratividade e 

competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer, designadamente, nos domínios: 

a. da produção, transformação e comercialização dos produtos e subprodutos agrícolas, 

pecuários e florestais (compotas e licores, queijos e enchidos, plantas aromáticas e 

medicinais, cogumelos e produção de óleos e essências, entre outros), visando acrescentar-

lhes valor. As referidas ações poderão ocorrer através da recuperação e ampliação de 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

41 

edificações existentes e com recurso a novas edificações. Estas intervenções beneficiarão de 

uma discriminação positiva nos termos do disposto no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

b. do turismo, atendendo às valências que estes espaços encerram, designadamente as 

relacionadas com a paisagem envolvente e com os elementos patrimoniais existentes, através 

da instalação de empreendimentos turísticos nos termos do regime jurídico dos 

empreendimentos turísticos (RJET)1. A instalação dos empreendimentos turísticos poderá 

ocorrer através da recuperação e ampliação de edificações existentes e com recurso a novas 

edificações. Estas intervenções beneficiarão de uma discriminação positiva de incremento da 

edificabilidade admitida em 10%, mediante inscrição na licença de utilização da atribuição da 

bonificação ao uso. No caso dos empreendimentos turísticos, esta bonificação deverá ser 

inscrita na licença de utilização e é obrigatório manter o uso turístico pelo período de 10 anos; 

9. a manutenção das áreas verdes privadas (logradouros/hortas de apoio), através de intervenções de 

requalificação, mantendo o seu caráter non aedificandi, com exceção para a garantia das condições 

de habitabilidade, sujeita a um máximo de 30m2 de área de construção e para a dotação de espaços 

destinados a arrumos, telheiros e garagem com 30m2 de área máxima de construção. Deverá ainda 

ser garantido que o logradouro não seja impermeabilizado em mais de 40% da sua área; 

10. o incremento do dinamismo económico e da vivificação do espaço através da instalação de 

equipamentos de apoio social, designadamente no domínio da terceira idade e da infância, das 

pessoas portadoras de deficiência e de saúde que, apostando num serviço de proximidade, permitam 

colmatar as deficiências detetadas no município a este nível. Estes usos serão objeto de uma 

discriminação positiva de incremento da edificabilidade admitida em 20%, mediante inscrição na 

licença de utilização da atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso pelo 

período mínimo de 10 anos; 

11. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo caves, salvaguardadas as 

servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde que tecnicamente possíveis, destinadas 

a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos 

turísticos e estabelecimentos de restauração e de bebidas onde estas podem ter outros usos. 

 

 

                                                
1 DL 39/08, de 7 de março na sua redação atual. Exceciona-se da aplicação da discriminação positiva a tipologia de apartamentos 
turísticos. 
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Assim, do ponto de vista urbanístico, preconiza-se para os EUBD as disposições constantes no 

quadro IX.1.12. 

 

Quadro IX.1.12 

Disposições para o espaço urbano de baixa densidade 

Usos admitidos 

Dominante: Habitação. 

Compatível: Equipamentos, Comércio e Serviços, Empreendimentos Turísticos, Armazenagem, 

Indústria, Instalações de produção, transformação ou comercialização de produtos rurais, instalações 

de recreio e lazer / de animação turística. 

Morfotipologia / 

Alinhamentos 

As intervenções de consolidação de espaços intersticiais ou nas edificações existentes deverão 

integrar-se harmoniosamente no aglomerado, assegurando o respeito pelas caraterísticas 

arquitetónicas da envolvente, designadamente a altura da fachada, volumetria e alinhamento 

dominante, podendo a Câmara Municipal, sempre que entenda necessário, indicar um outro 

alinhamento a adotar. 

Em solo onde o alinhamento não esteja definido, cabe aos serviços municipais proceder a essa 

definição, aquando do processo de licenciamento. 

Quando o proprietário pretenda relocalizar o edifício dentro da parcela, designadamente afastando-o 

da via por questões de acessibilidade/circulação, o alinhamento deverá ser mantido com recurso a 

muro de vedação. 

Acessibilidade e 

mobilidade 

O espaço público deverá ser acessível a todos. 

O estacionamento deverá ocorrer sempre dentro da parcela, salvo: 

a. o cumprimento implique a modificação da arquitetura original de edifícios ou na continuidade do 

conjunto edificado que pelo seu valor arquitetónico intrínseco, integração em conjuntos caraterísticos 

ou em áreas de reconhecido valor paisagístico, devam ser preservados; 

b. impossibilidade ou inconveniência de natureza técnica, nomeadamente, em função das 

caraterísticas das infraestruturas ou funcionalidade dos sistemas públicos de acessibilidades e 

mobilidade para pessoas e veículos. 

Espaços verdes 

Deverão ser adotadas, nos espaços públicos e privados, espécies autóctones, xerófitas e termófilas, 

portanto, adaptadas do ponto de vista edafoclimático; “não alergénicas”, podendo ser árvores de fruto 

que integram o pomar de sequeiro mediterrâneo. 

Arquitetura 

O projeto deverá respeitar e integrar os elementos da linguagem arquitetónica caraterística do 

aglomerado, a verificar no processo de licenciamento mediante a apresentação de elementos 

fotográficos e/ou desenhados que fundamentem a opção. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação, demolição e reconversão do uso. 

Infraestruturas1 

Aquando de novas edificações (ou ampliação da existente), o promotor deverá garantir a seu cargo, 

quando não existirem, a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento 

das edificações, devendo apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e 

saneamento, entre outras que sejam necessárias e que tornem autosuficiente a construção. 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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Quando existirem infraestruturas, o proprietário deverá promover a ligação às mesmas. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e 

áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas onde estas podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 

Equipamentos e serviços (de segurança social e saúde), empreendimentos turísticos, recuperação e 

integração de elementos patrimoniais, instalações de produção, transformação ou comercialização de 

produtos rurais, eficiência energética e uso de energias renováveis. 

Logradouros / 

pequenas hortas 

de apoio 

Manutenção da situação existente, com intervenções de requalificação com caráter non aedificandi. 

Exceção quando se destine a garantir condições de habitabilidade, com um máximo de 30m2 de área 

de construção. Admitem-se edificações destinadas a garagem, telheiros e arrumos até a um máximo 

de 30m2. Deverá ainda ser garantido que o logradouro não seja impermeabilizado em mais de 40% 

da sua área. 

 

Nas edificações existentes nos espaços urbanos de baixa densidade, as intervenções urbanísticas a 

desenvolver devem privilegiar a reabilitação e recuperação do edificado, assegurando a valorização do 

espaço urbano e a salvaguarda da paisagem rural, podendo a Câmara Municipal de Silves determinar 

a preservação de elementos distintivos do património rural. 

 

As intervenções em “área urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada dominante (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos tidos 

por necessários). 

 

Atendendo a que determinados usos1 pressupõem uma bonificação à edificabilidade, esta bonificação 

deverá ser efetuada, nestas situações, através da volumetria da edificação. 

 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana”, os parâmetros urbanísticos a adotar são os que constam no quadro IX.1.13. 

 

                                                
1 Equipamentos de utilização coletiva, turismo e atividades relacionadas com os produtos do mundo rural. 
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Atendendo a que determinados usos1 pressupõem uma bonificação à edificabilidade, esta bonificação 

deverá ser efetuada, nestas situações, através do índice de utilização. 

 

Estes parâmetros de edificabilidade são de aplicação a todos os usos admitidos com exceção para: 

 

a) os parques de campismo e caravanismo, aos quais se aplicam os parâmetros referentes à 

subcategoria espaço de ocupação turística (do solo rústico); 

b) os restantes empreendimentos turísticos admitidos, aos quais se aplicam os parâmetros referentes 

à subcategoria espaço de uso especial turismo; 

c) os equipamentos de utilização coletiva (públicos e/ou privados), aos quais se aplicam os 

parâmetros referentes à subcategoria espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas; 

d) às atividades de comércio e serviços, armazém ou indústria, aplicam-se os parâmetros referentes à 

subcategoria espaço de atividade económica, área de comércio e serviços. 

 

Note-se que a alteração de uso fica condicionada ao respeito pela edificabilidade (máxima) admitida na 

respetiva categoria. Assim, por exemplo, a alteração de uso de comércio e serviços para habitação 

implica uma edificabilidade diferente. 

 

 

IX.1.3.2. O SOLO RÚSTICO 

 

 

O solo rústico, como estabelecido no RJIGT (alínea b), n.º 2 do artigo 71.º) define-se como “aquele 

que, pela sua reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, 

                                                
1 Equipamentos de utilização coletiva, turismo e atividades relacionadas com os produtos do mundo rural. 

Quadro IX.1.13 

Parâmetros urbanísticos para o espaço urbano de baixa densidade  

Parâmetros Urbanísticos Valores 

Índice de ocupação do solo 0,25 

Índice de utilização do solo1 0,5 

N.º pisos acima da cota de soleira 2 

Nota: 1. O índice de utilização do solo aqui definido traduz, exclusivamente, a área de construção 

acima da cota de soleira Os parâmetros urbanísticos aqui definidos são valores máximos. 
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florestal, à conservação, à valorização e à exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou 

de recursos energéticos, assim como o que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, recreio 

e lazer ou à proteção de riscos, ainda que seja ocupado por infraestruturas, e aquele que não seja 

classificado como urbano”. 

 

Esta definição é reforçada no DR 15/2015, designadamente nos artigos 6.º e 16.º, onde são definidos 

os critérios a que deve obedecer a classificação como solo rústico e no artigo 17.º onde se concretizam 

as categorias para a qualificação do solo rústico e determina a possibilidade de se definirem 

subcategorias de acordo com as especificidades de cada território, atendendo à “estratégia de 

desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território municipal” (n.º 2 do artigo 17.º 

do DR 15/2015). 

 

É com base neste quadro legal que foram estabelecidas as categorias e subcategorias de solo 

rústico no PDM de Silves, segundo a figura IX.1.8 (vd. também fig. IX.1.1ft), a seguir analisadas 

individualmente. 

 

 

Figura IX.1.8 

Qualificação do solo rústico 
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Independentemente da categoria (ou subcategoria) em causa determinam-se um conjunto de 

orientações transversais a todo o solo rústico que visam essencialmente promover a sustentabilidade 

ambiental e a segurança de pessoas e bens. Assim: 

1. Nas áreas incluídas em solo rústico são interditas as ações e os usos que se traduzam em 

operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, vias de comunicação, 

escavações e aterros, ou que conduzam à destruição do coberto vegetal, do relevo natural e das 

camadas do solo arável, quando não integradas em práticas associadas ao normal e regular 

aproveitamento agrícola do solo ou operações correntes de gestão e exploração dos espaços 

florestais 

2. São ainda interditas as seguintes atividades: 

a) O lançamento ou depósito de resíduos de qualquer natureza, que possam alterar e deteriorar as 

características do solo, salvo nas áreas afetas expressamente a esse uso; 

b) A rejeição de efluentes não tratados, assim como a aplicação de volumes excessivos de lamas 

nos termos da legislação aplicável, designadamente resultantes da utilização indiscriminada de 

processos de tratamento de efluentes; 

c) As atividades ou utilizações susceptíveis de causar impactes ambientais negativos nos valores 

naturais, paisagísticos ou culturais, ou, ainda, inconvenientes para a saúde pública ou para a livre 

circulação de pessoas e bens; 

d) As atividades ou utilizações que propiciem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 

compactação, desprendimento de terras, poluição e outros efeitos negativos para o meio ambiente; 

e) Os movimentos de terra que produzam alterações significativas da morfologia atual dos terrenos, 

com impacte visual dissonante/negativo ou que impliquem o arranque e/ou a destruição da 

vegetação natural, salvo as que decorram da atividade agrícola e florestal. 

3. Todas as intervenções, de natureza urbanística, que venham a ocorrer em solo rústico deverão: 

a) ser implantadas de forma ajustada à morfologia do terreno, de forma a evitar a construção de 

muros, taludes1 e aterros com expressão significativa, e assegurar a estabilização de terras e a 

manutenção do coberto vegetal e da arborização existente nas áreas envolventes; 

b) apresentar um enquadramento volumétrico harmonioso com as edificações existentes na 

envolvente; 

                                                
1 Neste sentido determina-se que as operações materiais de urbanização e de edificação com desenvolvimento em vertente, em caso de 
necessidade de abertura de taludes, não poderão dar lugar a que a altura destes seja superior a 50% da altura da fachada do edifício a 
implantar, e este deverá respeitar um afastamento do talude correspondente a uma e vez e meia a sua (talude) altura. 
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c) exibir um traçado arquitetónico que considere as características da arquitetura tradicional da 

região, os seus elementos tipológicos de composição e respetivos materiais, podendo, no entanto, 

ser utilizados outros, desde que assegurem a necessária qualidade formal e a integração da 

edificação na envolvente; 

d) integrar todas as infraestruturas necessárias à utilização funcional da ocupação urbana, da 

responsabilidade do promotor; 

e) garantir a integração paisagística e morfológica, com a utilização de espécies vegetais adaptadas 

à região, nas áreas envolventes à edificação. 

 

 

1. “ESPAÇOS AGRÍCOLAS” (EA) 

 

 

O concelho de Silves apresenta, particularmente na unidade do barrocal sul e litoral (vd. fig. IX.1.1ft), 

áreas com relativo potencial de utilização e vocação agrícola, o que determinou a definição da 

categoria de “espaços agrícolas”, sem prejuízo daqui se poderem desenvolver outros usos e 

atividades de transformação, comercialização, valorização turística ou outras, compatíveis com a 

utilização dominante (artigo 18.º do DR 15/2015). Esta categoria integra assim solos com potencial 

para aproveitamento agrícola mais ou menos intensivo, sem prejuízo dos usos complementares 

compatíveis, e onde estes devem garantir a manutenção do solo enquanto recurso, integrando, por 

isso, as áreas sujeitas ao regime da RAN e solos onde, não obstante a atividade agrícola ocorra como 

dominante, essa utilização deve compatibilizar-se com os valores ambientais e ecológicos relevantes. 

 

Neste sentido, os usos com maior impacte para o recurso (solo) e para os valores ambientais em 

presença, como é o caso da exploração de massas minerais1 só serão admitidos nas “áreas potenciais 

para a exploração de recursos geológicos” (vd. Cap. IX.1.12). Para os demais usos admitidos aplicar-

se-ão as regras estabelecidas nos diferentes diplomas legais em vigor, designadamente no regime 

jurídico da RAN, REN e OAH, quando aplicáveis. 

 

                                                
1 Na medida em que a exploração de depósitos minerais pode ocorrer em todo o solo rural, assim como a captação de água, desde que 
salvaguardadas as áreas de proteção às captações e a “área critica à extração de águas subterrâneas”. 
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Esta categoria de uso do solo destaca os solos com melhor capacidade de uso e/ou aptidão agrícola 

no concelho de Silves, que correspondem a: 

1. solos das classes com capacidade de uso A, B e Ch e a áreas com unidades de solos 

classificados como baixas aluvionares ou coluviais, de acordo com o estabelecido no artigo 8.º 

do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN); 

2. áreas de integração específica decorrentes de investimentos com caráter duradouro no que 

concerne à capacidade produtiva do solo, ou outros investimentos específicos e estratégicos, 

como determina o artigo 9.º do RJRAN, consubstanciados: 

a.  nas áreas do aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão - Perímetro de 

Rega do Arade (AHSLP) - e do aproveitamento hidroagrícola do Barlavento Algarvio 

(AHBA), Bloco do Benaciate1; 

b. projetos e investimentos agrícolas relevantes dedicados à produção de citrinos e outras 

explorações de regadio (grandes manchas de regadio em atividade); 

3. outros espaços agrícolas não afetos à RAN decorrentes de usos do solo específicos, associados 

a áreas agrícolas de regadio ou sequeiro que ocorrem preferencialmente no barrocal e litoral do 

concelho e que constituem áreas complementares à RAN onde não se aplica o RJRAN; 

4. outros espaços agrícolas sujeitos ou não ao RJRAN, integrados em áreas de conservação da 

natureza e da biodiversidade relevantes, designadamente os Sítios e Zonas de Proteção Especial e 

de Conservação definidos pela Rede Natura 2000, além de outras áreas parcialmente coincidentes 

com a REN. 

 

Os espaços agrícolas ocorrem, em larga escala no barrocal, numa área balizada “grosso modo”, a sul 

da ER124, ocorrendo pequenas manchas na metade norte do concelho, nos principais vales/baixas 

aluvionares, destacando-se o Arade, Odelouca, Gavião e Perna Seca e ainda a zona especial de 

proteção do barrocal que ocorre junto a Tunes e na Rocha de S. B. de Messines, totalizando cerca de 

34% do total do solo rústico (vd. fig. IX.1.1ft). Preconiza-se para estas áreas, salvaguardados os 

regimes previstos para os instrumentos de desenvolvimento, nomeadamente: 

 

1. a proibição, em geral, de qualquer intervenção pública ou privada que configure operações de 

loteamento, obras de urbanização, construções em geral, obras hidráulicas, condutas, vias de 

                                                
1 Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do RJRAN “as áreas beneficiadas por obras de aproveitamento hidroagrícola não inseridas em solo 
urbano identificado nos planos territoriais de âmbito (…) municipal são classificadas como RAN”. 
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comunicação, aterros, escavações, e destruição do coberto vegetal, salvo as exceções que 

decorrem dos Planos Setoriais e Especial das Florestas e dos regimes da REN, RAN e OAH quando 

aplicáveis e as que a seguir se identificam; 

2. um uso agrícola dominante de produção, em regime intensivo ou extensivo, de regadio ou de 

sequeiro, ao ar livre ou a coberto, com recurso a espécies e técnicas de aproveitamento agrícola 

que não comprometam o solo enquanto recurso fundamental para a conservação e manutenção do 

equilíbrio ambiental e da biodiversidade; 

3. como usos complementares/compatíveis, sem prejuízo do previsto no RJRAN e outros, ao uso 

agrícola dominante, admite-se a exploração agropecuária nas diversas vertentes que apresenta, o 

uso florestal que deve obedecer a técnicas adequadas de mobilização do solo e privilegiar as 

espécies tradicionais (sobreiro, azinho e medronheiro) e outros usos florestais articulados ou não 

com a silvo pastorícia; 

4. o incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do seu 

dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua atratividade e 

competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer nos domínios: 

a. da produção, transformação ou comercialização dos produtos e subprodutos agrícolas, 

pecuários e florestais produzidos nestas áreas (compotas e licores, queijos e enchidos, plantas 

aromáticas e medicinais, cogumelos e produção de óleos e essências, entre outros), visando 

acrescentar-lhes valor. Admitem-se assim atividades de comércio, serviço, armazenagem e 

industria desde que relacionadas com os produtos do rural. As referidas ações poderão ocorrer 

através da recuperação e ampliação de edificações existentes e com recurso a novas edificações, 

quando possível de acordo com os critérios a seguir apresentados; 

b. do turismo, atendendo às valências que estes espaços de produção agrícola encerram, como 

seja a paisagem, os métodos de produção e transformação (ancestrais e modernos), os modos 

de vida caraterísticos, a gastronomia e o artesanato, através da instalação de 

empreendimentos turísticos nos termos do RJET. De entre estes admitem-se unidades de 

turismo de habitação (TH), empreendimentos de turismo no espaço rural (TER) e parques de 

campismo e caravanismo (PCC)1. A instalação dos empreendimentos turísticos poderá ocorrer 

através da recuperação e ampliação de edificações existentes e com recurso a novas edificações, 

quando possível de acordo com os critérios a seguir apresentados. Admite-se ainda a instalação 

                                                
1 Os parques de campismo e caravanismo deverão respeitar a edificabilidade definida para esse uso na categoria espaço de ocupação 
turística. 
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de atividades cinegéticas, de educação ambiental, recreio e lazer, desporto ou outros usos 

similares. Estas ações devem ser complementadas com a criação de percursos/rotas 

temáticas, centros de interpretação e espaços museológicos (e.g., antigos lagares, adegas); 

5. o fomento das condições de habitabilidade em geral como forma de melhoria das condições de 

vida da população residente que se dedica às atividades agrícola, florestal, pecuária, silvo pastoril e 

outras subsidiárias, seja através de intervenções em edificações existentes, seja via criação de novas 

edificações; 

6. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo, quando houver lugar a 

novas edificações, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde 

que tecnicamente possíveis, caves, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com 

exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de restauração e de 

bebidas que podem ter outros usos; 

7. a prospeção e exploração de recursos geológicos, designadamente a exploração de massas 

minerais em áreas potenciais nos termos definidos no capítulo IX.1.12 e de depósitos minerais e de 

água1; 

8. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes, 

designadamente por adoção de medidas de aproveitamento de energias renováveis e de redução e 

aproveitamento das águas, através da aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no 

regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

9. a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público onde se incluem os 

relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e aceiros bem assim como 

a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios florestais), a 

instalação de infraestruturas de produção de energia a partir de fontes renováveis (parques 

eólicos, fotovoltaicos, ou outros), nos termos definidos na categoria de espaço de exploração de 

recursos geológicos e energéticos, cemitérios, infraestruturas da rede de abastecimento e de 

saneamento de água, de tratamento ou transferência de resíduos sólidos urbanos, resíduos de jardins 

ou parques ou de lamas resultantes do tratamento de água ou de águas residuais, da rede elétrica 

(designadamente estações ou subestações elétricas), equipamentos destinados ao acolhimento e/ou 

treino de animais, equipamentos e infraestruturas de recreio e lazer, infraestruturas destinadas à 

armazenagem de combustíveis, em quantidades inferiores às definidas no regime de prevenção de 

acidentes graves que envolvem substâncias perigosas; 

                                                
1 Desde que salvaguardadas as áreas de proteção às captações e a “área critica à extração de águas subterrâneas”. 
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10. a salvaguarda e promoção dos elementos patrimoniais rurais em presença, designadamente as 

estruturas de aproveitamento de recursos hídricos (cisternas, noras, poços, moinhos, açudes, 

levadas) ou outras ligadas a práticas ancestrais (moinhos e eiras). 

 

Nas áreas que integram os aproveitamentos hidroagrícolas (AHSLP e AHBA) as explorações 

pecuárias em regime intensivo e a instalação de infraestruturas ligadas às atividades agrícolas, ficam 

sujeitas a parecer favorável das entidades competentes em razão de matéria relativa ao regime jurídico 

das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (capitulo IX.2.3.2). Deste modo, em termos de usos e 

atividades admitidas estabelecem-se as disposições que constam no quadro IX.1.14. 

 

Quadro IX.1.14 

Disposições para o espaço agrícola 

Usos admitidos 

Dominante: 

Agrícola 

Compatível: 

Atividades agroflorestal, florestal, silvo-pastoril e pecuária; 

Exploração de depósitos minerais e de água; 

Habitação própria e permanente do agricultor, silvicultor ou pecuário; 

Instalações de produção, transformação e comercialização dos produtos ligados à atividade agrícola, 

agroflorestal, florestal, pecuária ou ao meio rural; 

Instalação de empreendimentos turísticos (turismo de habitação, empreendimentos de turismo no 

espaço rural e parques de campismo e caravanismo); 

Equipamentos e infraestruturas diversas de interesse público1; 

Equipamentos e infraestruturas para produção e aproveitamento de energia a partir de fontes de 

energia renováveis; 

Prospeção e exploração de recursos geológicos. 

Arquitetura 
Admite-se a utilização de uma linguagem arquitetónica contemporânea no respeito pelas formas e 

escala do relevo na paisagem rural. 

Terapêuticas ao 

edificado 

Admite-se a construção, manutenção, conservação, reconversão de uso, ampliação, alteração e 

demolição. 

Infraestruturas2 

O proprietário que pretenda proceder à edificação deverá garantir a seu cargo, quando não existirem, a 

execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento das edificações, devendo 

este apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e saneamento, entre outras que 

sejam necessárias e que tornem autossuficiente a construção. 

As explorações agroindustriais, pecuárias ou outras devem obrigatoriamente incluir sistemas 

autónomos de tratamento de efluentes. 

                                                
1 Tal como identificado no ponto 9 dos objetivos preconizados para esta categoria e de seguida. 
2 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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Quando existirem infraestruturas, o proprietário deverá promover a ligação às mesmas. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, 

quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e áreas 

técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

Discriminação 

Positiva 
Eficiência energética e uso de energias renováveis. 

 

Atendendo a que são admitidas intervenções urbanísticas nesta categoria, sem prejuízo do previsto 

nos regimes da REN, RAN e das OAH, a viabilidade de novas edificações está sujeita, 

cumulativamente, às seguintes condições: 

 

a. inserção em propriedade com área não inferior a 10 hectares na Unidade Territorial do Litoral Sul e 

Barrocal e a 5 hectares na unidade territorial da Serra; 

b. integração numa exploração agrícola, pecuária, florestal ou agro-florestal economicamente viável, 

comprovada por declaração emitida pela entidade competente, com exceção para a instalação de 

empreendimentos turísticos; 

c. nas áreas não edificadas da propriedade, deve preferencialmente respeitar-se e promover-se os 

usos dominantes do território em que se inserem; 

d. a edificação para fins habitacionais do agricultor, pecuário ou silvicultor deve destinar-se à 

residência do próprio, uma vez comprovado que não existem alternativas aceitáveis de localização 

da mesma em solo urbano e que não existe qualquer outra habitação no interior da mesma 

exploração, não podendo ser alienada, no prazo de 10 anos, devendo este ónus constar do registo 

predial. 

 

Estão isentos da verificação destas condições de viabilidade de novas edificações a construção de 

infraestruturas ou equipamentos, não integráveis em áreas urbanas, ou que justifiquem mesmo o seu 

afastamento daquelas áreas, e que a concretização dessa obra decorra de imposição legal ou da 

necessidade de satisfazer interesses públicos prosseguidos pelo Município de Silves ou pelo Estado 

nomeadamente: 

a) Equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios florestais; 

b) Equipamentos e infraestruturas de produção de energia a partir de fontes renováveis, 

designadamente parques eólicos, fotovoltaicos ou outros; 
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c) Infraestruturas da rede de abastecimento público de água; 

d) Infraestruturas da rede de saneamento de águas residuais, 

e) Infraestruturas da rede de drenagem de águas pluviais; 

f) Infraestruturas da rede de recolha de resíduos urbanos, incluindo o tratamento ou transferência 

de resíduos sólidos urbanos, resíduos de jardins ou parques, de lamas resultantes do 

tratamento de águas residuais, de resíduos da construção ou demolição e outros de natureza 

semelhante; 

g) Infraestruturas da rede eléctrica, designadamente estações ou subestações elétricas; 

h) Equipamentos destinados à recolha, acolhimento e/ou treino de animais; 

i) Equipamentos ou infraestruturas destinadas ao recreio e lazer, designadamente zonas de 

merendas, miradouros, pontos de observação e interpretação da natureza, percursos pedonais 

e outros similares; 

j) Cemitérios; 

k) As explorações agroindustriais, pecuárias ou outras devem obrigatoriamente incluir sistemas 

autónomos de tratamento de efluentes. 

 

Nestes termos os critérios de edificabilidade (para novas edificações), devem observar os 

parâmetros máximos definidos no quadro IX.1.15: 

 

 

 

Na ótica da cumulatividade de usos e de áreas de construção, as novas edificações poderão ter 

500m2 para habitação e 2.000m2 para os restantes usos, num máximo de 2.500m2. 

 

Quadro IX.1.15 

Edificabilidade no espaço agrícola (novas edificações) 

Usos Ac (m2)1 Pisos1 Hf (m) 

Habitação 500 2 - 

Turismo2 2.000 2 - 

Produção, Transformação e Comercialização 2.000 - 9 

Equipamentos de utilização coletiva 500 2 - 

Notas: Ac – área de construção; Hf – Altura de fachada; 1. Número de pisos e área de construção acima da cota de soleira. 2. Estes 

parâmetros não se aplicam aos PCC. Essa tipologia rege-se pelo disposto nos EOT. 
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As obras de recuperação, alteração e ampliação1 de construções preexistentes2 assim como a 

reconversão de usos3, salvaguardados os regimes da RAN, REN e das OAH, estão sujeitas às 

seguintes condições: 

 

a. as obras de recuperação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a estabilidade, 

durabilidade, funcionamento ou habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar o 

interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto 

testemunhos históricos das atividades e realizações humanas; 

b. as intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que identifique e avalie 

os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia de execução dos 

trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma avaliação ponderada 

dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza (1964) e Convenção de Nara 

(1994), nomeadamente a proteção da substância material, simplicidade, reversibilidade e 

autenticidade; 

c. não se admite o aumento do número de pisos existentes. 

 

Nestes termos o total do edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder4 os parâmetros que 

constam no quadro IX.1.16. 

 

 

 

Numa perspetiva de cumulatividade de usos e de áreas de construção, as intervenções de ampliação 

poderão prever 300m2 para habitação, 2.000m2 para empreendimentos turísticos e 500m2 para os 

                                                
1 Esta intervenção só poderá ocorrer se a preexistência tiver uma estrutura edificada e volumetricamente definida. 
2 Ver a este respeito o conceito de preexistência (vd. anexo). 
3 Não se admite a alteração de uso de apoios e armazéns agrícolas. 
4 Prevalecendo no entanto a área da preexistência no caso de esta ser superior. 

Quadro IX.1.16 

Edificabilidade no espaço agrícola (ampliação de preexistências) 

Usos Ac (m2)1 Hf (m) 

Habitação 300 - 

Turismo2 2.000 - 

Produção, Transformação e Comercialização 500 7 

Equipamentos de utilização coletiva 500 - 

Notas: Ac – área de construção; Hf – Altura de fachada; 1. Área de construção acima da cota de soleira, sem que haja lugar ao aumento 
do número de pisos. 2. Estes parâmetros não se aplicam aos PCC. Essa tipologia rege-se pelo disposto nos EOT. 
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restantes usos, num máximo de 2.800m2. Caso as preexistências tenham uma área superior, assume-

se essa área como valor máximo. 

 

Poderá ser excecionado o cumprimento da edificabilidade máxima admitida para este tipo de 

intervenções quando se tratem de obras que comprovadamente decorram de necessidade ou de 

imposição legal, atestada pela entidade competente em razão da matéria no âmbito do uso em 

questão, e sem as quais se inviabilizaria a continuidade da sua exploração ou conformidade, face ao 

necessário ou legalmente imposto. 

 

No caso de se verificarem cumpridos os critérios de viabilidade para a criação de novas construções, 

em prédios onde já existam edificações, a edificabilidade admitida para a sua ampliação é a 

correspondente à criação de novas (vd. quadro IX.1.15). 

 

Aquando de intervenções urbanísticas em edificação existente, admite-se, excepcionalmente, a 

relocalização da mesma dentro do prédio desde que salvaguardados as servidões administrativas e as 

restrições de utilidade pública e os limites ao regime de uso, balizada às regras de edificabilidade 

definidas para a presente categoria e quando essa relocalização resulte necessária, mediante 

confirmação técnica dos serviços municipais, para minimizar a exposição aos riscos ou quando esteja 

em causa a segurança e saúde pública, designadamente em caso de cheias, inundações, movimentos 

de massa ou proximidade a usos incompatíveis. 

 

Esta relocalização implica obrigatoriamente a demolição da edificação existente, devidamente 

comprovada pelos serviços municipais, e a correspondente atualização do registo predial e da 

informação cadastral. 

 

Quando o proprietário pretenda relocalizar a edificação dentro dos limites do prédio, para afastá-lo da 

via pública por razões de acessibilidade, circulação e/ou segurança rodoviária, o alinhamento deve ser 

mantido com recurso a um muro de vedação ou outra solução urbanística similar. 
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As edificações de apoio à atividade agrícola, agro-florestal, florestal ou pecuária deverão apresentar 

uma estrutura ligeira e amovível e deverão estar ancoradas a uma exploração agrícola1, agro-florestal, 

florestal ou pecuária pelo que a sua área será o resultado de uma área de referência de: 

a. Para os apoios agrícolas, agro-florestais ou florestais: 

i. Culturas de regadio (horticultura) - 30m2 por cada 0,5 hectares; 

ii. Outras culturas de regadio - 30m2 por cada 2,5 hectares; 

iii. Culturas de sequeiro - 30m2 por cada 5 hectares; 

iv. Floresta - 30m2 por cada 5 hectares. 

b. Para os apoios pecuários: 10m2 por cabeça normal de gado.2 

 

Estas edificações de apoio, apenas são admitidas: 

 

a.  quando determinadas, designadamente, por necessidades inerentes às explorações agrícolas, 

pecuárias, agroflorestais ou florestais das propriedades em que se inserem; 

b.  desde que não exista qualquer outra edificação com o mesmo fim; 

c. desde que as necessidades de apoio sejam confirmadas pelos serviços setoriais competentes. 

 

Para esta categoria de espaço, visando a adequação da solução urbana de edificação a definir, às 

necessidades efetivas da população e a simplificação da execução da mesma determina-se que nas 

operações urbanísticas de ampliação de edificações existentes e nas de construção de nova edificação 

possa ser criada uma segunda edificação associada à edificação principal, sem ligação física entre 

ambas, sujeita às seguintes condições: 

a) a nova edificação tem que estar funcionalmente ligada à edificação principal (e.g. edificação 

destinada a apoio à piscina, a garagem ou a arrumos); 

b) a área a ela afeta integra a área total de edificação admitida; 

c) o uso não pode ser independente do da edificação principal (e.g. nunca poderá ter um uso 

habitacional se a edificação principal a isso se destine); 

d) não pode ser alienada de forma autónoma; 

e)  está sujeita a uma área máxima de construção de 30m2. 

 

                                                
1 Atender a este conceito no anexo XIII.1. 
2 De acordo com a Norma Técnica da Direção Regional de Agricultura do Algarve. 
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2. “ESPAÇO FLORESTAL” (EF) 

 

 

Estas áreas enquadram uma utilização dominante de floresta e atividades subsidiárias, podendo 

desenvolver-se outros usos e atividades compatíveis com a utilização dominante (artigo 19.º do DR 

15/2015). Nestes espaços ocorrem também valores ambientais e ecológicos relevantes e, por esse 

motivo, o aproveitamento florestal e demais usos estabelecidos, devem garantir a sua compatibilização 

com os valores de conservação da natureza e da biodiversidade em presença. 

 

Nestes espaços os usos admitidos devem assegurar a manutenção do potencial de fertilidade do solo, 

enquanto recurso e elemento base para a preservação da disponibilidade hídrica e no atenuar da 

erosão e risco de incêndio e ainda a preservação e conservação das ocorrências ambientais. 

Acrescem a estes objetivos gerais os objetivos estratégicos do PROF Algarve1, concretamente: 

“minimização dos riscos de incêndio e agentes bióticos, especialização do território, melhoria da gestão 

florestal e da produtividade dos povoamentos, internacionalização e aumento do valor dos produtos, 

melhoria geral da eficiência e competitividade do setor, racionalização e simplificação dos instrumentos 

de política” (n.º 3 do artigo 4.º do PROF Algarve). 

 

Nestes moldes os usos admitidos e o respetivo regime de implantação obedecem às regras 

estabelecidas nos diferentes diplomas legais em vigor, designadamente o regime jurídico da RAN e da 

REN, quando aplicáveis. 

 

Os espaços florestais integram essencialmente áreas florestadas, incluindo plantações em regime 

intensivo, e áreas de sobreiro (montado de montanha) em regime extensivo e algumas áreas 

marginais de enquadramento constituídas essencialmente por matos, integrando a mata nacional da 

Herdade da Parra, como área de integração específica, e vastas áreas do setor N do concelho, 

integradas na RN2000, nomeadamente a zona de proteção especial de Monchique (setor NW) e do 

Caldeirão (setor NE), correspondendo a cerca de 61% do total do solo rústico (vd. fig. IX.1.1ft). 

 

Atendendo às suas especificidades assume-se que esta categoria de uso mantenha o uso dominante, 

ou seja, uso florestal com recurso a espécies e técnicas de aproveitamento florestal específicas que 

                                                
1 Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro. 
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conservem a manutenção do potencial de fertilidade dos solos e sua disponibilidade hídrica, minimizem 

a erosão e o risco de incêndio e contribuam para a biodiversidade e manutenção de unidades de 

paisagem que caraterizam estas áreas. Preconiza-se para estes espaços: 

 

1. a proibição de qualquer intervenção pública ou privada que configure operações de loteamento, 

obras de urbanização, construções em geral, obras hidráulicas, condutas, vias de comunicação, 

aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, salvo as exceções previstas nos Planos 

Setoriais e Especiais, as que decorrem dos regimes da REN e RAN quando aplicáveis e as que a 

seguir se identificam; 

2. um uso florestal dominante em regime intensivo e extensivo, com funções de conservação de 

habitats e de espécies, de produção, de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores 1; 

3. o uso múltiplo florestal transversal, enquanto elemento que suporta inúmeras atividades 

subsidiárias ou dependentes, i.e.: 

a. atividades silvícolas associadas ou não ao “montado de montanha”, que complementem a 

exploração de cortiça ou outra(s) espécie(s) dominante(s), e.g., a produção controlada de lenha e 

biomassa, frutos e sementes, cultivo de medronho e outras espécies arbustivas com valor 

económico, plantas medicinais e aromáticas, cogumelos, extração de óleos, resinas e essências; 

b. pastorícia, apicultura, recursos cinegéticos e atividades de recreio e lazer; 

4. como usos complementares e, sem prejuízo do estipulado nos Planos (e Programas) Setoriais e 

Especiais e as que decorrem do regime da REN e da RAN, aos usos florestais dominantes e 

atividades subsidiárias referenciadas, admite-se a exploração agropecuária, a agricultura e a silvo 

pastorícia; 

5. o incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do seu 

dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua atratividade e 

competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer nos domínios: 

a.  da produção, transformação ou comercialização dos produtos e subprodutos agrícolas, 

pecuários e florestais produzidos nestas áreas (compotas e licores, queijos e enchidos, plantas 

aromáticas e medicinais, cogumelos e produção de óleos e essências, entre outros), visando 

acrescentar-lhes valor. Admitem-se assim atividades de comércio, serviço, armazenagem e 

industria desde que relacionadas com os produtos do rural. As referidas ações poderão ocorrer 

através da recuperação e ampliação de edificações existentes e com recurso a novas edificações, 

                                                
1 Nos termos definidos no Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve). 
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quando possível de acordo com os critérios a seguir apresentados; 

b.  do turismo, atendendo às valências que estes espaços de produção florestal encerram, como 

seja a paisagem, os métodos de produção e transformação (ancestrais e modernos), os modos 

de vida caraterísticos, a gastronomia e o artesanato, através da instalação de 

empreendimentos turísticos nos termos do RJET. De entre estes admitem-se unidades de TH, 

TER e PCC1. A instalação dos empreendimentos turísticos poderá ocorrer através da 

recuperação e ampliação de edificações existentes e com recurso a novas edificações, quando 

possível de acordo com os critérios a seguir apresentados. Admite-se ainda a instalação de 

atividades cinegéticas, de educação ambiental, recreio e lazer, desporto ou outros usos similares. 

Estas ações devem ser complementadas com a criação de percursos/rotas temáticas, centros 

de interpretação e espaços museológicos (e.g., antigos lagares, adegas); 

6. o fomento das condições de habitabilidade em geral como forma de melhoria das condições de 

vida da população que se dedica às atividades florestal, agrícola, silvo pastoril e outras subsidiárias, 

seja através de intervenções em edificações existentes, seja via criação de novas edificações; 

7. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo, quando houver lugar a 

novas edificações, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde 

que tecnicamente possíveis, caves, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com 

exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de restauração e de 

bebidas que podem ter outros usos; 

8. a prospeção e exploração de recursos geológicos, designadamente a exploração de massas 

minerais em áreas potenciais nos termos definidos no cap. IX.1.12 e de depósitos minerais e de 

água2; 

9. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes, 

designadamente por adoção de medidas de aproveitamento de energias renováveis e de redução e 

aproveitamento das águas, através da aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no 

regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

10. a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público onde se incluem os 

relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e aceiros bem assim como 

a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios florestais), a 

instalação de infraestruturas de produção de energia a partir de fontes renováveis (parques 

                                                
1 Os parques de campismo e caravanismo deverão respeitar a edificabilidade definida para esses usos na categoria espaço de ocupação 
turística. 
2 Desde que salvaguardadas as áreas de proteção às captações e a “área critica à extração de águas subterrâneas”. 
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eólicos, fotovoltaicos, ou outros), nos termos definidos na categoria de espaço de exploração de 

recursos geológicos e energéticos, cemitérios, infraestruturas da rede de abastecimento e de 

saneamento de água, de tratamento ou transferência de resíduos sólidos urbanos, resíduos de jardins 

ou parques ou de lamas resultantes do tratamento de água ou de águas residuais, da rede elétrica 

(designadamente estações ou subestações elétricas), equipamentos destinados ao acolhimento e/ou 

treino de animais, equipamentos e infraestruturas de recreio e lazer, infraestruturas destinadas à 

armazenagem de combustíveis, em quantidades inferiores às definidas no regime de prevenção de 

acidentes graves que envolvem substâncias perigosas; 

11. a salvaguarda e promoção dos elementos patrimoniais rurais, designadamente, estruturas de 

aproveitamento de recursos hídricos (cisternas, noras, poços, moinhos, açudes, levadas) ou outras 

ligadas a práticas ancestrais (moinhos e eiras); 

12. a promoção de povoamentos mistos com espécies autóctones resistentes ao fogo, sem prejuízo 

do exposto no PROF Algarve; 

13. a promoção de ações que fomentem o aparecimento de habitats com maior valor ecológico que os 

que atualmente aí ocorrem. 

 

 

Assim, em termos de usos e atividades admitidas estabelecem-se para estas áreas as disposições 

que constam no quadro IX.1.17. 

 

Quadro IX.1.17 

Disposições para o espaço florestal 

Usos admitidos 

Dominante: 

Florestal de produção, uso múltiplo florestal (silvícolas, pastorícia, apicultura, os recursos cinegéticos e 

atividades de recreio e lazer); 

Compatível: 

Atividades agrícola ou agropecuária; 

Habitação própria e permanente do agricultor, pecuário ou silvicultor; 

Instalações de produção, transformação e comercialização dos produtos ligados à atividade florestal, 

agroflorestal, agrícola, pecuária ou ao meio rural; 

Instalação de empreendimentos turísticos, nas tipologias de empreendimentos de turismo no espaço 

rural, de turismo de habitação, bem como parques de campismo e de caravanismo; 

Equipamentos e infraestruturas públicas diversas de interesse público1; 

                                                
1 Tal como identificado no ponto 10 dos objetivos preconizados para esta categoria. 
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Equipamentos e infraestruturas para produção e aproveitamento de energia a partir de fontes de 

energia renováveis; 

Prospeção e exploração de recursos geológicos. 

Arquitetura 
Admite-se a utilização de uma linguagem arquitetónica contemporânea no respeito pelas caraterísticas 

da paisagem rural. 

Terapêuticas ao 

edificado 

Admite-se a construção, manutenção, conservação, reconversão de uso, ampliação, alteração e 

demolição. 

Infraestruturas1 

O proprietário que pretenda proceder à edificação deverá garantir a seu cargo, quando não existirem, 

a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento das edificações, devendo 

este apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e saneamento, entre outras que 

sejam necessárias e que tornem autossuficiente a construção. 

Quando existirem infraestruturas, o proprietário deverá promover a ligação às mesmas. 

As explorações agroindustriais, pecuárias ou outras devem obrigatoriamente incluir sistemas 

autónomos de tratamento de efluentes. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, 

quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e áreas 

técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 
Eficiência energética e uso de energias renováveis. 

 

Atendendo a que são admitidas intervenções urbanísticas nesta categoria, sem prejuízo dos regimes 

jurídicos da RAN e REN ou outra condicionante legal, as condições de viabilidade da edificação e os 

parâmetros urbanísticos máximos a adotar na construção de edificações isoladas ficam sujeitas, 

cumulativamente, às seguintes condições: 

 

a. Inserção em propriedade com área não inferior a 10 hectares na Unidade Territorial do Litoral 

Sul e Barrocal e a 5 hectares na unidade territorial da Serra; 

b. Integração numa exploração agrícola, pecuária, florestal ou agroflorestal economicamente 

viável, comprovada por declaração emitida pela entidade competente, com exceção para a 

instalação de empreendimentos turísticos; 

c. Nas áreas não edificadas da propriedade, deve preferencialmente respeitar-se e promover-se 

os usos dominantes do território em que se inserem; 

d. A edificação para fins habitacionais do agricultor, pecuário ou silvicultor deve destinar-se à 

residência do próprio, uma vez comprovado que não existem alternativas aceitáveis de 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

62 

localização da mesma em solo urbano e que não existe qualquer outra habitação no interior da 

mesma exploração, não podendo ser alienada, no prazo de 10 anos, devendo este ónus 

constar do registo predial; 

 

Estão isentos da verificação destas condições de viabilidade de novas edificações a construção de 

infraestruturas ou equipamentos não integráveis em áreas urbanas, ou que justifiquem mesmo o seu 

afastamento daquelas áreas, e que a concretização dessa obra decorra de imposição legal ou da 

necessidade de satisfazer interesses públicos prosseguidos pelo Município de Silves ou pelo Estado, 

nomeadamente: 

a) Equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios florestais; 

b) Equipamentos e infraestruturas de produção de energia a partir de fontes renováveis, 

designadamente parques eólicos, fotovoltaicos ou outros; 

c) Infraestruturas da rede de abastecimento público de água; 

d) Infraestruturas da rede de saneamento de águas residuais, 

e) Infraestruturas da rede de drenagem de águas pluviais; 

f) Infraestruturas da rede de recolha de resíduos urbanos, incluindo o tratamento ou transferência 

de resíduos sólidos urbanos, resíduos de jardins ou parques, de lamas resultantes do 

tratamento de águas residuais, de resíduos da construção ou demolição e outros de natureza 

semelhante; 

g) Infraestruturas da rede eléctrica, designadamente estações ou subestações elétricas; 

h) Equipamentos destinados à recolha, acolhimento e/ou treino de animais; 

i) Equipamentos ou infraestruturas destinadas ao recreio e lazer, designadamente zonas de 

merendas, miradouros, pontos de observação e interpretação da natureza, percursos pedonais 

e outros similares; 

j) Cemitérios; 

k) Infraestruturas destinadas à armazenagem de combustíveis, em quantidades inferiores às 

definidas no regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

 

Os critérios de edificabilidade devem observar os parâmetros máximos que constam no quadro 

IX.1.18. 
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Numa perspetiva de cumulatividade de usos e de áreas de construção, as novas edificações poderão 

ter 500m2 para habitação e 2.000m2 para os restantes usos, num máximo de 2.500m2. 

 

As obras de recuperação, alteração, ampliação1 e reconversão de uso2 de construções existentes3, 

salvaguardados os regimes jurídicos da RAN e REN ou outra condicionante legal, estão sujeitas às 

seguintes condições: 

 

a. as obras de recuperação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a estabilidade, 

durabilidade, funcionamento ou habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar o 

interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto 

testemunhos históricos das atividades e realizações humanas; 

b. as intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que identifique e avalie 

os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia de execução dos 

trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma avaliação ponderada dos 

valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza (1964) e Convenção de Nara 

(1994), nomeadamente a proteção da substância material, simplicidade, reversibilidade e 

autenticidade; 

c. não se admite o aumento do número de pisos existentes. 

 

Nestes termos o total do edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder os parâmetros que 

constam no quadro IX.1.19. 

 

                                                
1 Esta intervenção só poderá ocorrer se a preexistência tiver uma estrutura edificada e volumetricamente definida. 
2 Não se admite a alteração de uso de apoios e armazéns agrícolas. 
3 Ver a este respeito o conceito de preexistência (vd. anexo e regulamento). 

Quadro IX.1.18 

Edificabilidade no espaço florestal (novas edificações) 

Usos Ac (m2)1 Pisos1 Hf (m) 

Habitação 500 2 - 

Turismo2 2.000 2 - 

Produção, Transformação ou Comercialização 2.000 - 9 

Equipamentos de utilização coletiva 500 2 - 

Notas: Ac – área de construção; Hf – Altura de fachada; 1. Número de pisos e área de construção acima da cota de soleira; 2. Estes 

parâmetros não se aplicam aos PCC. Essa tipologia rege-se pelo disposto nos EOT. 
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Em termos de cumulatividade de usos e de áreas de construção, as intervenções de ampliação 

poderão prever 300m2 para habitação, 2.000m2 para empreendimentos turísticos e 500m2 para os 

restantes usos, num máximo de 2.800m2. Caso as preexistências tenham uma área superior, assume-

se essa área como valor máximo. 

 

Poderá ser excecionado o cumprimento da edificabilidade máxima admitida definidos para este tipo de 

intervenções quando se tratem de obras que comprovadamente decorram de necessidade ou de 

imposição legal, atestada pela entidade competente em razão da matéria no âmbito do equipamento 

em questão, e sem as quais se inviabilizaria a continuidade da sua exploração ou conformidade, face 

ao necessário ou legalmente imposto. 

 

No caso de se verificarem cumpridos os critérios de viabilidade para a criação de novas construções, 

em prédios onde já existam edificações, a edificabilidade admitida para a sua ampliação é a 

correspondente à criação de novas (vd. quadro IX.1.18). 

 

Aquando de intervenções urbanísticas em edificação existente, admite-se, excepcionalmente, a 

relocalização da mesma dentro do prédio desde que salvaguardados os regimes das servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública e os limites ao regime de uso, balizada às regras de 

edificabilidade definidas para a presente categoria e quando essa relocalização resulte necessária, 

mediante confirmação técnica dos serviços municipais, para minimizar a exposição aos riscos ou 

quando esteja em causa a segurança e saúde pública, designadamente em caso de cheias, 

inundações, movimentos de massa ou proximidade a usos incompatíveis. 

 

Quadro IX.1.19 

Edificabilidade no espaço florestal (ampliação de preexistências) 

Usos Ac (m2)1 Hf (m) 

Habitação 300 - 

Turismo2 2.000 - 

Produção, Transformação e Comercialização 500 7 

Equipamentos de utilização coletiva 500 - 

Notas: Ac – área de construção; Hf – Altura de fachada; 1. Área de construção acima da cota de soleira, sem que haja lugar ao aumento 

do número de pisos. 2 - Estes parâmetros não se aplicam aos PCC. Essa tipologia rege-se pelo disposto nos EOT. 
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Esta relocalização implica obrigatoriamente a demolição da edificação existente, devidamente 

comprovada pelos serviços municipais, e a correspondente atualização do registo predial e da 

informação cadastral. 

 

Quando o proprietário pretenda relocalizar a edificação dentro dos limites do prédio, para afastá-lo da 

via pública por razões de acessibilidade, circulação e/ou segurança rodoviária, o alinhamento deve ser 

mantido com recurso a um muro de vedação ou outra solução urbanística similar. 

 

As edificações de apoio à atividade agrícola, agro-florestal, florestal ou pecuária deverão apresentar 

uma estrutura ligeira e amovível e deverão estar ancoradas a uma exploração agrícola1, agro-florestal, 

florestal ou pecuária pelo que a sua área será o resultado de uma área de referência de: 

 

a. Para os apoios agrícolas, agro-florestais ou florestais: 

v. Culturas de regadio (horticultura) - 30m2 por cada 0,5 hectares; 

vi. Outras culturas de regadio - 30m2 por cada 2,5 hectares; 

vii. Culturas de sequeiro - 30m2 por cada 5 hectares; 

viii. Floresta - 30m2 por cada 5 hectares. 

b. Para os apoios pecuários: 10m2 por cabeça normal de gado2. 

 

Estas edificações de apoio, apenas são admitidas: 

 

a.  quando determinadas, designadamente, por necessidades inerentes às explorações agrícolas, 

pecuárias, agroflorestais ou florestais das propriedades em que se inserem; 

b.  desde que não exista qualquer outra edificação com o mesmo fim; 

c. desde que as necessidades de apoio sejam confirmadas pelos serviços setoriais competentes. 

 

Para esta categoria de espaço, visando a adequação da solução urbana de edificação a definir às 

necessidades efetivas da população e a simplificação da execução da mesma determina-se que nas 

operações urbanísticas de ampliação de edificações existentes e nas de construção de nova edificação 

                                                
1 Atender a este conceito no anexo XIII.1. 
2 De acordo com a Norma Técnica da Direção Regional de Agricultura do Algarve. 
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possa ser criada uma segunda edificação associada à edificação principal, sem ligação física entre 

ambas, sujeita às seguintes condições: 

 

a) a nova edificação tem que estar funcionalmente ligada à edificação principal (e.g. edificação 

destinada a apoio à piscina, a garagem ou a arrumos); 

b) a área a ela afeta integra a área total de edificação admitida; 

c) o uso não pode ser independente do da edificação principal (e.g. nunca poderá ter um uso 

habitacional se a edificação principal a isso se destine); 

d) não pode ser alienada de forma autónoma; 

e)  está sujeita a uma área máxima de construção de 30m2. 

 

 

3. “ESPAÇO NATURAL E PAISAGÍSTICO” (ENP) 

 

 

Integram as áreas com maior valor natural e as áreas sujeitas a regimes de salvaguarda mais 

exigentes, como tal identificadas no plano setorial da RN2000, bem como as áreas de reconhecido 

interesse natural e paisagístico, desde que, em qualquer dos casos, o seu uso dominante não seja 

agrícola, florestal ou de exploração de recursos geológicos e as zonas húmidas e as áreas naturais 

descobertas ou com vegetação esparsa, incluindo praias, arribas, dunas ou afloramentos 

rochosos (artigo 21.º do DR 15/2015). Nestes termos, no concelho de Silves os espaços naturais 

correspondem a cerca de 4% do total do solo rústico e compreendem (vd. fig. IX.1.1ft): 

 

1. os Sítios1 e Zonas de Proteção Especial e de Conservação definidos pela RN2000, i.e., o vale 

do Arade e Odelouca, a zona de proteção especial de Monchique que ocupa parte substancial do 

setor noroeste do concelho, a zona especial de proteção do Caldeirão que se desenvolve a 

nordeste e a zona especial de proteção do barrocal que ocorre no setor leste do concelho junto a 

Tunes e na Rocha de S. B. de Messines; 

2. as zonas húmidas que complementam os Sítios e Zonas de Proteção Especial e de Conservação 

afetos à Rede Natura 2000, onde se incluem as albufeiras do Funcho, Arade (incluindo as áreas 

                                                
1 Os sítios de importância comunitária foram classificados como «zonas especiais de conservação» pelo Decreto Regulamentar n.º 
1/2020, de 16 de março. 
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designadas no plano setorial como zona de sensibilidade e valor ecológico) e Odelouca, a laguna 

dos Salgados, o estuário do Arade e respetiva faixa de proteção e os cursos de água - 

setores dos leitos de cheia mais expressivos; 

3. as áreas naturais descobertas ou com vegetação esparsa, praias, arribas, dunas ou 

afloramentos rochosos, que integram, no concelho de Silves, todo o setor da Praia 

Alporchinhos/Salgados, o sistema dunar da Praia Grande/Salgados entre as ribeiras de 

Alcantarilha e Espiche e respetiva área de enquadramento que garanta o equilíbrio do ecossistema 

e as arribas de Armação de Pêra. 

 

Decorrente da transposição do conteúdo das normas dos planos especiais para o PDM surgiu a 

necessidade de desagregar esta categoria em duas subcategorias, destacando assim as áreas de 

maior sensibilidade ambiental delimitadas no POAFA e no POOC BV. Referimo-nos em concreto às 

“zonas de sensibilidade e valor ecológico” do POAFA e aos “espaços naturais de linhas de águas”  do 

POOC BV. Assim, a subcategoria “espaços de valor ecológico” integra essas áreas e o restante espaço 

natural e paisagístico é integrado na subcategoria “espaço natural de proteção” (vd. figura IX.1.9). 

 

 

 

 

3.1. “ESPAÇO NATURAL DE PROTEÇÃO” (ENP) 

 

Para estas áreas preconiza-se, salvaguardados os regimes previstos para os instrumentos de 

desenvolvimento: 

Figura IX.1.9 

Espaços Naturais e Paisagísticos 
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1. a salvaguarda dos valores ambientais, da biodiversidade e do equilíbrio e integridade biofísica dos 

ecossistemas em presença, legalmente constituídos, ou outros identificados de conservação com 

caráter restritivo non-aedificandi; 

2. a proibição, salvo o previsto na legislação aplicável, de qualquer intervenção pública ou privada que 

configure operações de loteamento, obras de urbanização, construções em geral, obras hidráulicas, 

adutoras, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, admitindo-se 

apenas quando aplicável e de forma condicionada: 

a. a recuperação, alteração e ampliação de edificações existentes, destinadas à habitação ou a 

alojamento turístico na tipologia de agro-turismo; 

b. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo, quando houver lugar 

a ampliações, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde 

que tecnicamente possíveis, caves, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas; 

c. a instalação de equipamentos e infraestruturas diversas de uso ou interesse público 

onde se incluem os relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e 

aceiros bem assim como a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate 

aos incêndios florestais), a criação de acessos viários, pedonais e/ou cicláveis e áreas de 

estacionamento; 

d. a criação de percursos/rotas temáticas, centros de interpretação e espaços 

museológicos (antigos lagares, adegas, e.g.), instalações de desporto, recreio e lazer ao ar livre 

ou de animação turística, admitindo-se a recuperação e ampliação de edifícios existentes; 

e. a exploração de depósitos minerais e de água1; 

3. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes, 

designadamente por adoção de medidas de aproveitamento de energias renováveis e de redução e 

aproveitamento das águas, através da aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no 

regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

4. a promoção de ações que fomentem o aparecimento de habitats com maior valor ecológico que os 

que atualmente aí ocorrem. 

 

Assim, em termos de usos e atividades admitidas, estabelece-se para estas áreas o exposto no quadro 

IX.1.20. 

                                                
1 Desde que salvaguardadas as áreas de proteção às captações e a “área critica à extração de águas subterrâneas”. 
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Quadro IX.1.20 

Disposições para o espaço natural de proteção 

Usos admitidos 

Dominante: 

Manutenção dos valores ambientais, biodiversidade e ecossistemas em presença. 

Compatível: 

Atividade agrícola; 

Habitação própria e permanente do silvicultor/agricultor; 

Turismo na tipologia de agro-turismo; 

Equipamentos e infraestruturas de interesse público, designadamente os relacionados com a defesa e 

proteção da floresta, centros de interpretação, equipamentos desportivos e recreativos ao ar livre, 

instalações de recreio e lazer / de animação turística, espaços museológicos, acessos 

viários/pedonais e áreas de estacionamento; 

Exploração de recursos geológicos. 

Arquitetura 
Admite-se a utilização de uma linguagem arquitetónica contemporânea no respeito pelas 

caraterísticas da paisagem rural.  

Terapêuticas 

ao edificado 
Admite-se a manutenção, conservação, ampliação, alteração e demolição. 

Infraestruturas1 

O proprietário que pretenda proceder à edificação deverá garantir a seu cargo, quando não existirem, 

a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento das edificações, devendo 

este apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e saneamento, entre outras que 

sejam necessárias e que tornem autossuficiente a construção. 

Quando existirem infraestruturas, o proprietário deverá promover a ligação às mesmas. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e áreas 

técnicas. 

 

Atendendo a que são admitidas intervenções urbanísticas nesta subcategoria, as condições de 

viabilidade da edificação e os parâmetros urbanísticos máximos a adotar, nas áreas não afetas a RAN, 

REN, OAH ou outra condicionante legal, para obras de conservação, alteração, ampliação2 e 

reconversão de uso3 de construções existentes4, são as seguintes: 

 

a. as obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a estabilidade, 

durabilidade, funcionamento ou habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar o 

interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto 

testemunhos históricos das atividades e realizações humanas; 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
2 Esta intervenção só poderá ocorrer se a preexistência tiver uma estrutura edificada e volumetricamente definida. 
3 Não se admite alteração de uso de apoios e armazéns agrícolas. 
4 Ver a este respeito o conceito de preexistência (vd. anexo e regulamento). 
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b. as intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que identifique e avalie 

os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia de execução dos 

trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma avaliação ponderada dos 

valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza (1964) e Convenção de Nara 

(1994), nomeadamente a proteção da substância material, simplicidade, reversibilidade e 

autenticidade; 

c. não se admite o aumento do número de pisos preexistentes. 

 

Atento às condições enunciadas, o total do edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder os 

parâmetros que constam no quadro IX.1.21: 

 

 

 

Numa perspetiva de cumulatividade de usos e de áreas de construção, as intervenções de ampliação 

poderão prever 300m2 para habitação e 500m2 para os restantes usos, num máximo de 800m2. Caso 

as preexistências tenham uma área superior, assume-se essa área como valor máximo. 

 

Pode ser dispensado o cumprimento da edificabilidade máxima admitida quando estejam em causa 

obras que comprovadamente decorram de necessidade ou de imposição legal, atestada pela entidade 

competente em razão da matéria no âmbito do uso em questão, e sem as quais se inviabilizaria a 

continuidade da sua exploração ou conformidade, face ao necessário ou legalmente imposto. 

 

3.2. “ESPAÇO DE VALOR ECOLÓGICO” (EVE) 

 

Tal como referido, esta subcategoria integra as “zonas de sensibilidade e valor ecológico1” do POAFA e 

os “espaços naturais de linhas de águas1” do POOC BV. O regime de uso, ocupação e transformação 

                                                
1 Integram “áreas naturais, agrícolas e florestais de elevado valor ecológico e de particular interesse conservacionista, incluindo as áreas 
nucleares para a conservação da natureza” (n.º 1 do artigo 21.º do POAFA). 

Quadro IX.1.21 

Edificabilidade no espaço natural de proteção (ampliação de preexistências) 

Usos Ac (m2)1 Pisos1 

Habitação 300 1 

Equipamentos de utilização coletiva 500 1 

Notas: Ac – área de construção; 1 – Número de pisos e área de construção acima da cota de soleira. 
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do solo para estas áreas é em tudo equivalente ao definido para a subcategoria “espaço natural de 

proteção”, salvo o que a seguir se determina. 

 

 

Nestes espaços as intervenções a realizar deverão ter como objetivos a preservação do sistema 

dinâmico natural e a conservação dos ecossistemas a eles associados. Neste sentido é interdita: 

 

a) a realização de obras de ampliação ou de novas construções, com exceção das destinadas à 

instalação e prática de atividades recreativas, assumidas, do ponto de vista da edificabilidade, como 

equipamentos de utilização coletiva, assim como para a realização de construções e o 

desenvolvimento de atividades que se revelem necessárias à existência de condições de suporte 

para a criação em cativeiro de espécies prioritárias para a conservação da natureza e ainda obras 

de utilidade pública para assegurar a gestão ambiental sustentável dos recursos de valor ecológico 

e a conservação dos ecossistemas; 

b) a alteração do atual sistema de exploração para sistemas culturais não ecologicamente 

adaptados e, ainda, à introdução de espécies não indígenas; 

c) a abertura e consolidação de vias de acesso automóvel ou de áreas de estacionamento; 

d) a alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; 

e) a realização de obras que impliquem alteração das caraterísticas naturais do estuário ou da foz 

das ribeiras. 

 

Admite-se para estas áreas: 

 

a) a construção de estruturas para a circulação pedonal ou para bicicletas, desde que não alterem o 

perfil natural, não prejudiquem as condições de escoamento e se integrem em percursos existentes; 

b) o fomento da vegetação ripícola; 

c) ações tendentes ao restabelecimento da flora e fauna naturais; 

d) a conservação e manutenção dos apoios de praia existentes. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
1 “são constituídos por linhas de água, seus leitos e margens, (…), áreas inundáveis adjacentes e zonas de sapais” (n.º 1 do art igo 23.º do 
POOC BV. 
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4. “ESPAÇOS DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS E GEOLÓGICOS” (EEREG) 

 

 

As áreas de atividade económica suportadas num recurso geológico ou energético, compatíveis com o 

solo rústico, são integradas na categoria de espaços de exploração de recursos energéticos e 

geológicos. São, portanto, áreas que se destinam à exploração de fontes de energia renovável e à 

revelação e aproveitamento de recursos geológicos, nomeadamente, de depósitos minerais, massas 

minerais e águas de nascente, para posterior transformação e comercialização, concretamente de: 

 

a) fontes de energia renovável (eólica e solar, por exemplo); 

b)  massas minerais, integrando as áreas de exploração (consolidadas) e de expansão 

(complementar), que salvaguardam a continuidade da exploração. 

 

No concelho os espaços de exploração de recursos geológicos ocorrem essencialmente nas freguesias 

de Silves, Algoz e Tunes e S. Marcos da Serra, não obstante, destinadas à exploração de recursos 

geológicos diferentes, já a exploração de recursos energéticos tem em Tunes a sua maior expressão 

com uma unidade de aproveitamento da energia solar já em funcionamento e outra em fase de 

instalação, não obstante a ocorrência pontual de outras unidades (vd. fig. IX.1.1ft). 

 

As condições e singularidade dos EEREG no concelho determinam que para os mesmos se preconize, 

para a atividade de exploração de recursos geológicos: 

 

1. a continuidade da atividade extrativa, incluindo a sua expansão, na perspetiva da minimização dos 

impactes e da compatibilidade de usos; 

2. a destruição do coberto vegetal no mínimo imprescindível à realização da exploração; 

3. a admissão para estas áreas do uso dominante da área envolvente1, finda a atividade de exploração, 

e cumpridas todas as exigências legais no que concerne à recuperação paisagística da área 

intervencionada, designadamente do previsto no Plano de Recuperação Ambiental de Pedreiras 

(PRAP); 

                                                
1 Note-se que se a área envolvente integrar usos urbanos, como é o caso da exploração em Vales de Algoz, o uso admitido, finda a 
exploração, não poderá ser urbano, na medida em que isso se traduziria numa reclassificação do solo. 
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4. um adequado dimensionamento das vias de acesso em função das caraterísticas da circulação 

(dimensão, peso, etc. das viaturas). Esta intervenção deverá ser articulada entre os serviços municipais 

e o proprietário, garantindo a proporcionalidade do benefício e encargo; 

5. a garantia do respeito pelos usos envolventes de forma a minimizar / eliminar todos os conflitos que 

possam ser gerados pela instalação da pedreira, designadamente ao nível do ruído, poeiras ou 

depósitos de escombros e armazenagem de produtos tóxicos, explosivos e perigosos. 

 

Do ponto de vista da edificação para apoio à exploração de recursos geológicos, admite-se 

exclusivamente a construção de anexos de pedreira, de instalações sociais e de oficinas de apoio 

direto à atividade. Finda esta os mesmos devem ser removidos ou adaptados conforme definido na 

aprovação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 

 

Relativamente à exploração de recursos energéticos o plano preconiza: 

 

1. a continuidade da atividade de produção de energia a partir de fontes renováveis, incluindo a sua 

ampliação; 

2. que o desenvolvimento da atividade, incluindo a sua expansão, acautele a compatibilidade de usos e 

a minimização dos impactes ambientais; 

3. a destruição do coberto vegetal no mínimo imprescindível à realização da atividade; 

4. a garantia do respeito pelos usos envolventes de forma a minimizar / eliminar todos os conflitos que 

possam ser gerados pela instalação da atividade, designadamente ao nível do ruído. 

 

Finda a exploração destas atividades, admite-se para estas áreas o uso dominante da área envolvente. 

Contudo, se a área envolvente integrar usos urbanos, o uso admitido, nesses casos, não poderá ser 

urbano. 

 

 

Atendendo a que este uso é admitido em várias categorias de solo rural, concretamente no espaço 

agrícola e no espaço florestal, as novas intervenções deverão respeitar as seguintes condições de 

viabilidade: 
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1. o Município deve reconhecer que a implantação da infraestrutura não acarreta prejuízos 

inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderar os seus eventuais 

efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das 

áreas afetadas; 

2. as novas propostas de implantação devem observar as disposições ambientais e paisagísticas 

decorrentes dos respetivos processos de licenciamento junto das entidades competentes, sendo 

as regras e os parâmetros urbanísticos aqueles que resultem das condições de funcionalidade e 

de operacionalidade exigidas ao normal funcionamento dessas infraestruturas específicas; 

3. nos locais ou perímetros que vierem a ficar afetos a estas finalidades só são permitidos usos e 

ocupações diretamente relacionados com a sua função ou compatíveis com esta, de acordo com 

os instrumentos reguladores das respetivas atividades. 

 

 

5. “ESPAÇO DE OCUPAÇÃO TURÍSTICA” (EOT) 

 

 

Esta categoria corresponde a áreas cuja utilização dominante é a atividade turística nas formas e 

tipologias admitidas em solo rústico de acordo com as orientações dos planos regionais1 (alínea b) do 

n.º 2 do artigo 23.º do DR 15/2015), correspondendo a unidades de alojamento turístico em contexto 

rústico, dispersas um pouco por todo o concelho (fig. IX.1.1ft). A sua natureza determina distintos graus 

de ocupação e de pressão sobre o território em termos sazonais, carecendo por isso de intervenções 

conducentes a inverter/atenuar aquele fenómeno e que simultaneamente enquadrem essa natureza. 

Em todo o caso, são ocupações compatíveis com solo rústico na medida em que apresentam uma 

edificabilidade reduzida assente, essencialmente, em estruturas ligeiras, com uma forte presença de 

elementos naturais, espaços verdes e uma eventual reversibilidade do solo ou porque assim resultam 

de planos municipais de maior escala. 

 

A oferta de alojamento (e equipamentos complementares) na tipologia de campismo e caravanismo 

tem vindo a registar um incremento, pelo que se justifica, atendendo às suas especificidades, 

                                                
1 A este respeito importa atender ao definido no ofício n.º S02946-201206-PRE, de 29 de junho de 2012, da CCDR Algarve relativamente 
à “localização de parques de campismo e caravanismo no quadro dos princípios e diretrizes estabelecidos no PROT Algarve” . 
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estabelecer um regime de uso para as mesmas. Neste quadro, numa perspetiva de sustentabilidade e 

desenvolvimento territorial, preconiza-se para esta subcategoria: 

 

1. a qualificação, do ponto de vista da oferta, do enquadramento paisagístico e da acessibilidade, como 

elementos determinantes para a sua viabilidade, atratividade e competitividade; 

2. a complementaridade, sempre que possível, com a economia e com os recursos locais através da 

promoção dos produtos locais e pela incorporação na linguagem “arquitetónica” dos elementos 

patrimoniais existentes; 

3. intervenções de conservação e ampliação necessárias ao bom funcionamento da estrutura, sem que 

isso implique aumentos muito significativos das áreas impermeabilizadas; 

4. uma aposta na divulgação integrada destas atividades ganhando escala e promovendo o território 

municipal como um todo; 

5. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes, 

através da aplicação de práticas de discriminação positiva definida no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

6. a otimização dos recursos na sua gestão, concretamente do recurso água, de onde poderá resultar a 

beneficiação de uma discriminação positiva nos termos definidos no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

7. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo, quando houver lugar a 

novas edificações, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde 

que tecnicamente possíveis, caves, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com 

exceção para as caves de estabelecimentos de restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

 

No caso concreto do concelho de Silves, e atendendo à escala do plano, admite-se que a tipologia de 

empreendimento turístico “parque de campismo e caravanismo” venha a ser instalada (no decurso da 

vigência do plano), em todo o território municipal com exceção para os solos integrados nas categorias: 

“espaço verde”, “espaço de atividades económicas” e “espaço de uso especial equipamentos e 

infraestruturas”, em solo urbano e em “espaço natural e paisagístico” e “espaço de exploração de 

recursos energéticos e geológicos”, em solo rústico. 
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Em todas as tipologias de empreendimentos turísticos, a implementar (em solo rústico ou solo urbano), 

é exigível a demonstração do cumprimento dos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, nos 

termos da Estratégia do Turismo (ET27): 

a) Concentração da edificação e das áreas impermeabilizadas; 

b) Minimização das áreas impermeabilizadas, recorrendo a materiais permeáveis ou 

semipermeáveis nos espaços exteriores, incluindo zonas viárias e pedonais; 

c) Adoção de soluções arquitetónicas adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da 

identidade regional, com adequada inserção na morfologia do terreno; 

d) Adoção de soluções paisagísticas valorizadoras do património natural do local e da envolvente, 

recorrendo a espécies autóctones ou outras adaptadas às condições edafoclimáticas do local, 

e com maior capacidade de captura de carbono; 

e) Promoção da eficiência hídrica, através do tratamento e reutilização de águas residuais e 

pluviais, de acordo com critérios do PNUEA e respetivos instrumentos operativos; 

f) Promoção da eficiência energética, através da adoção de meios de transporte “amigos do 

ambiente” e de medidas mitigadoras dos consumos nos espaços exteriores e nos edifícios, 

incluindo a sua orientação e exposição solar, e a utilização de fontes de energia renovável; 

g) Adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, de preferência 

com recurso a soluções regionais. 

 

 

As intervenções admitidas para estes espaços deverão assim enquadrar-se nas disposições contidas 

no quadro IX.1.22. 

 

Quadro IX.1.22 

Disposições para o espaço de ocupação turística 

Usos admitidos 

Dominante: 

Empreendimentos turísticos na tipologia de parque de campismo e caravanismo. 

Compatível: 

Estruturas de apoio, equipamentos, comércio e serviços complementares do empreendimento 

turístico, áreas de serviço de autocaravanas. 

Acessibilidades 

e mobilidade 

Articular com a rede viária existente, promovendo a fluidez na circulação. 

Privilegiar os modos de circulação suaves, designadamente através da criação de ciclovias e 

percursos pedonais. 

Garantir espaço acessível a todos, inclusivo, confortável, seguro e funcional. 
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Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e 

espécies “não alergénicas”. 

Arquitetura 

Deverá/poderá haver lugar à introdução de elementos contemporâneos de excecionalidade 

arquitetónica, com respeito pela envolvente e pelas caraterísticas patrimoniais presentes. 

Admitem-se exclusivamente estruturas ligeiras de apoio à atividade, nomeadamente módulos de 

alojamento, sanitários, equipamentos para restauração, equipamentos lúdicos e desportivos. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, manutenção, ampliação, alteração do existente e demolição. 

Infraestruturas1 

Garantir a ligação à rede de infraestruturas municipais existentes, ou no caso de estas não 

existirem, assegurar a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento 

das edificações, devendo este apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e 

saneamento, entre outras que sejam necessárias e que tornem autossuficiente a ocupação. 

Quando existirem infraestruturas, o proprietário deverá promover a ligação às mesmas. 

A adoção de sistemas de utilização eficiente da água. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e 

áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas que podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 
Eficiência energética, uso de energias renováveis e de eficiência da água. 

 

 

Atendendo à especificidade do uso admitido, não será possível promover a reconversão de uso, de 

modo a garantir a concretização da estratégia para estes espaços e para o concelho e otimizar os 

investimentos realizados. Do ponto de vista da ocupação (de acordo com o regime jurídico 

específico2) e da edificabilidade, admitem-se intervenções de manutenção, conservação ou ampliação 

das edificações preexistentes e construções novas segundo os valores máximos que constam no 

quadro IX.1.23. 

 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
2 A instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e caravanismo é estabelecida pela Portaria n.º 1320/2008, de 17 
de novembro. 
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As condições de viabilidade da edificação e os parâmetros urbanísticos máximos a adotar na 

construção de edificações ficam sujeitas, cumulativamente, às seguintes condições: 

 

a. Inserção em propriedade com área não inferior a 10 hectares na Unidade Territorial do Litoral 

Sul e Barrocal e a 5 hectares na unidade territorial da Serra; 

b. Nas áreas não edificadas da propriedade, deve preferencialmente respeitar-se e promover-se 

os usos dominantes do território em que se inserem; 

c. As infraestruturas são da responsabilidade do proprietário ou promotor e não podem contribuir 

para a proliferação das redes públicas de infra-estruturas. 

 

Pode ser dispensado o cumprimento da edificabilidade máxima admitida quando estejam em causa 

obras que comprovadamente decorram de necessidade ou de imposição legal, atestada pela entidade 

competente em razão da matéria no âmbito do uso em questão, e sem as quais se inviabilizaria a 

continuidade da sua exploração ou conformidade, face ao necessário ou legalmente imposto. 

 

Os parques de campismo e caravanismo que se venham a instalar deverão ainda responder aos 

seguintes requisitos complementares: 

 

a. são admitidos em todo o território municipal, salvo nas categorias de “espaço verde”, “espaço de 

atividades económicas” e “espaço de uso especial equipamentos e infraestruturas”, em solo urbano 

e em “espaço natural e paisagístico” e “espaço de exploração de recursos energéticos e 

geológicos”, em solo rústico; 

b. fora da unidade territorial Litoral Sul e Barrocal, são admitidos novos parques de campismo e de 

caravanismo susceptíveis de classificação como 3 estrelas, 4 estrelas ou 5 estrelas; 

Quadro IX.1.23 

Edificabilidade no espaço de ocupação turística 

Uso Ocupação (%) Pisos1 

Acampamento ≤ 60  

Vias de circulação interna e instalações e equipamentos comuns ≤ 25 1 

Espaços livres e instalação de zonas desportivas ou de lazer ≥ 15 1 

Notas: 1. Pisos acima da cota de soleira. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

79 

c. na unidade territorial Litoral Sul e Barrocal apenas são admitidos os novos parques de campismo e 

de caravanismo susceptíveis de obterem a classificação de 4 estrelas ou 5 estrelas e desde que 

localizados fora da faixa costeira do litoral sul (faixa territorial compreendida entre a margem e os 

2.000 metros); 

d. na faixa costeira (2.000m) só se admitem intervenções de manutenção, conservação e ampliação 

de parques de campismo e caravanismo existentes; 

e. a implantação das edificações previstas para equipamentos de utilização comum e instalações 

sanitárias deverá ser preferencialmente concentrada, sendo que a área máxima de construção 

admissível é a resultante da aplicação dos requisitos de instalação dos parques de campismo e de 

caravanismo estabelecidos na Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro; 

f. A volumetria máxima dos equipamentos e instalações sanitárias referidas na alínea anterior não 

deverá ultrapassar um piso, admitindo-se, pontualmente, dois pisos, quando tal se justifique por 

motivos de ordem técnica, morfologia do terreno ou melhor integração paisagística; 

g. Não são admitidas instalações de carácter complementar destinadas a alojamento, como tal 

definidas no artigo 19.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro; 

h. Sempre que possível, deverão estar associados a temáticas específicas que contribuam para a 

valorização económica e ambiental da área rural em que se localizam, tais como turismo de saúde, 

de desporto, cinegético, de natureza, social, educativo e cultural, em função da unidade territorial 

em que se inserem, dos valores paisagísticos e ambientais da envolvência e das valências 

existentes ou a criar; 

i. promover a adaptação ao relevo existente de todas as componentes da ocupação (e.g. áreas para 

acampamento, vias, caminhos de peões, estacionamentos e instalações complementares) de 

forma a garantir a drenagem natural, a predominância de superfícies permeáveis e a adequada 

integração no local; 

j. organizar criteriosamente o espaço, equilibrando a privacidade e o sossego das instalações, com a 

animação e segurança dos espaços de uso comum; 

k. utilizar materiais apropriados à sua adequada integração paisagística; 

l. a implantação das edificações previstas para equipamentos de utilização comum e instalações 

sanitárias deve ser preferencialmente concentrada, ter um caráter amovível e apresentar estrutura 

ligeira; 

m. valorizar as vistas, o território e a respetiva inserção paisagística. 
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As áreas de serviço de autocaravanas1 integradas fora dos parques de campismo e caravanismo 

assumem-se como atividades de serviços sujeitas ao cumprimento dos critérios estabelecidos no artigo 

29.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, pelo que a sua implantação rege-se pelo disposto 

na respetiva categoria (ou subcategoria) de espaço e no quadro legal de suporte. 

 

 

6. “ESPAÇO DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS OU 

OCUPAÇÕES” (EEIOEO) 

 

 

Esta categoria corresponde a espaços destinados a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas 

ou ocupações compatíveis com o estatuto de solo rústico com um regime de uso próprio (alínea c) do 

n.º 2 do artigo 23.º do DR 15/2015) determinado pelas suas especificidades e exigências. 

Abrange assim equipamentos públicos e/ou privados, no domínio da proteção social, do recreio e lazer, 

do desporto, da educação, da saúde ou da proteção da natureza cuja instalação é privilegiada pelo 

contexto rural (tranquilidade, espaço, etc.). 

 

Noutra perspetiva, esta tipologia inclui ainda estruturas e ocupações que não implicando a classificação 

do solo como urbano (alínea f), do n.º 1, do artigo 16.º do DR 15/2015), contribui para a prevenção e 

minimização de riscos antrópicos de perturbação da saúde pública (alínea d), do n.º 1, do artigo 16.º do 

DR 15/2015 e alínea d) do n.º 2, do artigo 6.º do DR 15/2015). Referimo-nos, em concreto a unidades 

de gestão de resíduos. 

 

Ainda que a expressão territorial desta categoria seja reduzida, e tendo por base uma edificabilidade 

em harmonia com a envolvente e com forte presença do elemento natural, o seu contributo para o 

dinamismo e atratividade do território é muito significativo. Neste sentido o seu papel é determinante 

para a atratividade e competitividade do concelho, tanto do ponto de vista da atividade económica 

como da qualificação dos modos de vida. 

 

                                                
1 Reguladas pelo disposto no artigo 29.º e artigos conexos da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro.  Ver ainda a este respeito a 
comunicação de Ana Guedes “Autocaravanismo. Uma realidade fora da legalidade? Quid Iuris?” 
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Deste modo, salvaguardados os regimes previstos para os instrumentos de desenvolvimento, 

preconiza-se para estas áreas e para as áreas de reserva de solo para equipamentos: 

 

1. a sua qualificação, do ponto de vista da oferta, do enquadramento paisagístico e da sua 

acessibilidade, como elementos determinantes para a sua viabilidade, atratividade e competitividade; 

2. a complementaridade com a economia e recursos locais, promovendo os produtos locais e a 

incorporação na linguagem “arquitetónica” dos elementos patrimoniais existentes; 

3. o reforço da oferta de equipamentos de apoio social dirigido, preferencialmente, para a população 

local e para as suas necessidades, quando aplicável; 

4. a sua integração ambiental e paisagística em contexto rural, no respeito pelo património natural e 

edificado, se for o caso, salvaguardando-o e valorizando-o; 

5. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes, 

através da aplicação de práticas de discriminação positiva definidas no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

6. a otimização dos recursos na sua gestão, concretamente do recurso água, de onde poderá resultar a 

beneficiação de uma discriminação positiva nos termos definidos no regulamento de taxas e licenças 

municipais do Município de Silves; 

7. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo, quando houver lugar a novas 

edificações, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde que 

tecnicamente possíveis, caves, destinadas a estacionamento automóvel e áreas técnicas. 

 

As intervenções admitidas para estes espaços e para as áreas de reserva de solo para equipamentos, 

cujo uso é identificado pela tipologia de equipamento assinalada na planta de ordenamento (vd. fig. 

IX.1.1ft), deverão assim enquadrar-se nas disposições contidas no quadro IX.1.24. 

 

Quadro IX.1.24 

Disposições para o espaço de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações 

Usos admitidos 

Dominante: Equipamentos (proteção social, desporto, recreio e lazer, educação, saúde ou 

proteção da natureza) ou unidades de gestão de resíduos. 

Compatível: 

Atividade agrícola ou florestal, 

Comércio e serviços (desde que associados ao uso dominante). 

Acessibilidades Articular com a rede viária existente, promovendo a fluidez na circulação. 
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e mobilidade Privilegiar os modos de circulação suaves, designadamente através da criação de ciclovias e 

percursos pedonais. 

Garantir espaço acessível a todos, inclusivo, confortável, seguro e funcional. 

Espaços verdes 

Adotar, nos espaços públicos e privados, preferencialmente espécies autóctones, com pouca 

necessidade de água, edafoclimaticamente adaptadas e utilizar espécies de folha perene e 

espécies “não alergénicas”. 

Arquitetura 
Deverá/poderá haver lugar à introdução de elementos contemporâneos de excecionalidade 

arquitetónica, com respeito pela envolvente e pelas caraterísticas patrimoniais presentes. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, manutenção, ampliação, alteração do existente e demolição. 

Infraestruturas1 

Garantir a ligação à rede de infraestruturas municipais existentes, ou no caso de estas não 

existirem, assegurar a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento 

das edificações, devendo este apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e 

saneamento, entre outras que sejam necessárias e que tornem autossuficiente a ocupação. 

A adoção de sistemas de utilização eficiente da água. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e 

áreas técnicas. 

Discriminação 

positiva 
Eficiência energética, uso de energias renováveis e de eficiência da água. 

 

Do ponto de vista da edificabilidade, sem prejuízo dos regimes jurídicos específicos, admitem-se 

intervenções de manutenção e conservação das edificações preexistentes e ampliações ou 

construções novas segundo os valores máximos que constam no quadro IX.1.25. 

 

 

 

Pode ser dispensado o cumprimento da edificabilidade máxima admitida quando estejam em causa 

obras que comprovadamente decorram de necessidade ou de imposição legal, atestada pela entidade 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 

Quadro IX.1.25 

Edificabilidade no espaço de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações 

Uso Io Iu Pisos1 

Equipamentos de Proteção Social, Saúde e Educação - 0,6 2 

Equipamentos de Desporto ou de Recreio e Lazer 0,05 - 1 

Unidades de gestão de resíduos - 0,5 1 

Notas: Io – Índice de ocupação; Iu – Índice de utilização. Este índice traduz, exclusivamente, a área de construção acima da cota de 

soleira.; 1 – Pisos acima da cota de soleira. 
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competente em razão da matéria no âmbito do uso em questão, e sem as quais se inviabilizaria a 

continuidade da sua exploração ou conformidade, face ao necessário ou legalmente imposto. 

 

 

7. “AGLOMERADOS RURAIS” (AR) 

 

 

Os aglomerados rurais, correspondem a “áreas edificadas, com utilização predominantemente 

habitacional e de apoio a atividades localizadas em solo rústico, dispondo de infraestruturas e de 

serviços de proximidade, mas para os quais não se adeque a classificação de solo urbano, seja pelos 

direitos e deveres daqui decorrentes, seja pela sua fundamentação na estratégia do [PDM] (…) 

devendo ser delimitados (…) e regulamentados com um regime de uso do solo que garanta a sua 

qualificação como espaços de articulação de funções habitacionais e de desenvolvimento rural e a sua 

infraestruturação com recurso a soluções apropriadas às suas características” (alínea d) do n.º 2 do 

artigo 23.º do DR 15/2015). 

 

Neste sentido, os aglomerados rurais no PDM de Silves correspondem a “aldeias tradicionais”, áreas 

com uma certa homogeneidade morfotipológica e uma certa aglomeração e compacidade na malha, 

permitindo a identificação e definição clara de um aglomerado. Apresentam, na sua generalidade, 

um espaço central relativamente bem definido na sua escala, e onde há uma forte interação e coesão 

entre os habitantes, caraterísticos das formas tradicionais de povoamento em espaço rural 

(concentrado), com o qual é mantida uma estreita ligação. Persistem assim laivos de uma tradição 

rural, com modus de vida ainda ligados à terra e onde a proximidade e espírito de vizinhança entre os 

residentes é notória, se compararmos com o “mundo” urbano no seu sentido mais puro. São assim 

lugares com uma forte identidade no contexto do concelho, conferida tanto pelo próprio edificado como 

pelo modus de vida das pessoas, o que se pretende salvaguardar. 

 

Do ponto de vista dos usos, apresentam uma predominância habitacional, não obstante a diversidade 

funcional que alguns possuem e que se preconiza possam vir a apresentar, de acordo com o previsto 

no n.º 3 do artigo 17.º do DR 15/2015, de 19 de agosto. 

 

Preconiza-se então para os AR: 
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1. o seu desenvolvimento harmonioso ancorado nos elementos identitários do aglomerado; 

2. a colmatação de espaços intersticiais integrados no perímetro do aglomerado, no respeito pela 

morfotipologia e identidade local; 

3. a salvaguarda e promoção dos elementos patrimoniais rurais em presença através da sua 

integração e recuperação aquando de intervenções no edificado, a ser objeto de discriminação 

positiva nos termos do regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

4. a promoção da melhoria das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária, 

condicionando o estacionamento ao interior da edificação, libertando o espaço de circulação; 

5. a requalificação do espaço público, com a manutenção e reforço dos espaços agora reminiscentes; 

6. o fomento das condições de habitabilidade, permitindo intervenções de recuperação, reabilitação, 

incluindo ampliação a fim de garantir essas condições; 

7. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes e 

sustentáveis, designadamente por adoção de medidas de aproveitamento de energias renováveis e 

de redução e aproveitamento das águas, através da aplicação de práticas de discriminação positiva 

definidas no regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves; 

8. o incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do seu 

dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua atratividade e 

competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer nos domínios: 

a. da produção, transformação ou comercialização dos produtos e subprodutos agrícolas, 

pecuários e florestais produzidos nestas áreas (compotas e licores, queijos e enchidos, plantas 

aromáticas e medicinais, cogumelos e produção de óleos e essências, entre outros), visando 

acrescentar-lhes valor. As referidas ações poderão ocorrer através da recuperação e ampliação 

de edificações existentes e com recurso a novas edificações. Estas intervenções beneficiarão de 

uma discriminação positiva nos termos definidos no regulamento de taxas e licenças municipais 

do Município de Silves; 

b. do turismo, atendendo às valências que estes espaços encerram, como seja a paisagem, os 

métodos de produção e transformação (ancestrais e modernos), os modos de vida caraterísticos, 

a gastronomia e o artesanato, através da instalação de empreendimentos turísticos nos 

termos do RJET. De entre estes admitem-se unidades de turismo de habitação, 

empreendimentos de turismo no espaço rústico, pousadas, hotéis e parques de campismo e 
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caravanismo1. A instalação dos empreendimentos turísticos poderá ocorrer através da 

recuperação e ampliação de edificações existentes e com recurso a novas edificações. Estas 

intervenções beneficiarão de uma discriminação positiva de incremento da edificabilidade 

admitida em 10%, mediante inscrição na licença de utilização da atribuição da bonificação ao uso 

que deverá ser inscrita na licença de utilização, sendo obrigatório manter o uso turístico pelo 

período de 10 anos; 

9. o incremento do dinamismo económico e da vivificação do espaço através da instalação de 

equipamentos de apoio social, designadamente no domínio da terceira idade e da infância, das 

pessoas portadoras de deficiência e de saúde que, apostando num serviço de proximidade, permitam 

colmatar as deficiências detetadas no município a este nível. Estes usos serão objeto de uma 

discriminação positiva de incremento da edificabilidade admitida em 20%, mediante inscrição na 

licença de utilização da atribuição da bonificação ao uso e da obrigatoriedade de manter o uso pelo 

período mínimo de 10 anos; 

10. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo caves, salvaguardadas as 

servidões e restrições e os limites ao regime de uso, e desde que tecnicamente possíveis, destinadas 

a estacionamento automóvel e áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos 

turísticos e estabelecimentos de restauração e de bebidas onde estas podem ter outros usos. 

Assim, do ponto de vista urbanístico, preconiza-se para os AR as disposições constantes no quadro 

IX.1.26. 

 

Quadro IX.1.26 

Disposições para os aglomerados rurais 

Usos admitidos 

Dominante: habitação. 

Compatível: 

Equipamentos, 

Comércio e Serviços, 

Empreendimentos Turísticos (TER, turismo de habitação, PCC, pousadas e hotéis), 

Indústria e Armazém, 

Instalações de produção, transformação ou comercialização de produtos do meio rural, 

Instalações de recreio e lazer / de animação turística. 

Morfotipologia / 

Alinhamentos 

As intervenções de consolidação de espaços intersticiais ou nas edificações existentes deverão 

integrar-se harmoniosamente no aglomerado, assegurando o respeito pelas caraterísticas 

arquitetónicas da envolvente, designadamente a altura da fachada, volumetria e alinhamento 

                                                
1 Os parques de campismo e caravanismo deverão respeitar a edificabilidade definida para esses usos na categoria espaço de ocupação 
turística. 
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dominante, podendo a Câmara Municipal, sempre que entenda necessário, indicar um outro 

alinhamento a adotar. 

Em solo onde o alinhamento não esteja definido, cabe aos serviços municipais proceder a essa 

definição, aquando do processo de licenciamento. 

Quando o proprietário pretenda relocalizar o edifício dentro da parcela, designadamente afastando-o 

da via por questões de acessibilidade/circulação, o alinhamento deverá ser mantido com recurso a 

muro de vedação. 

Acessibilidade e 

mobilidade 

O espaço público deverá ser acessível a todos. 

O estacionamento deverá ocorrer sempre dentro da parcela, salvo: 

a. se o cumprimento implique a modificação da arquitetura original de edifícios ou na continuidade do 

conjunto edificado que pelo seu valor arquitetónico intrínseco, integração em conjuntos caraterísticos 

ou em áreas de reconhecido valor paisagístico, devam ser preservados; 

b. impossibilidade ou inconveniência de natureza técnica, nomeadamente, em função das 

caraterísticas das infraestruturas ou funcionalidade dos sistemas públicos de acessibilidades e 

mobilidade para pessoas e veículos. 

Espaços verdes 

Deverão ser adotadas, nos espaços públicos e privados, espécies autóctones, xerófitas e termófilas, 

portanto, adaptadas do ponto de vista edafoclimático; “não alergénicas”, podendo ser árvores de fruto 

que integram o pomar de sequeiro mediterrâneo. 

Arquitetura 

O projeto deverá respeitar e integrar os elementos da linguagem arquitetónica caraterística do 

aglomerado rural, a verificar no processo de licenciamento mediante a apresentação de elementos 

fotográficos e/ou desenhados que fundamentem a opção. 

Terapêuticas ao 

edificado 

Admitem-se intervenções de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e 

demolição. 

Infraestruturas1 

Quando existirem infraestruturas públicas, o proprietário deverá promover a ligação às mesmas. 

Aquando de novas edificações (ou ampliação da existente), o promotor deverá garantir a seu cargo, 

quando não existirem, a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento 

das edificações, devendo apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água e 

saneamento, entre outras que sejam necessárias e que tornem autosuficiente a construção. 

A nova intervenção deverá prever a adoção de sistemas de utilização eficiente da água. 

Caves 

Admite-se a criação de caves, salvaguardadas as servidões e restrições e os limites ao regime de 

uso, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a estacionamento automóvel e 

áreas técnicas, com exceção para as caves de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

restauração e de bebidas onde estas podem ter outros usos. 

Discriminação 

positiva 

Equipamentos e serviços (de segurança social e saúde), empreendimentos turísticos (turismo 

habitação e Turismo no espaço rural), recuperação e integração de elementos patrimoniais, 

instalações de produção, transformação ou comercialização de produtos rurais, eficiência energética 

e uso de energias renováveis. 

 

                                                
1 Ver a este respeito o definido no capítulo IX.1.5.2. 
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Atendendo às restrições à edificabilidade em solo rústico no quadro legal vigente, determina-se para 

estes aglomerados a possibilidade de, por via da figura de “propriedade horizontal”, serem constituídas 

até 3 unidades funcionais de utilização autónoma, assumidas como “unidades de ocupação”, isto é, 

como a totalidade ou parte de um edifício, com acesso independente, destinada à habitação ou a 

qualquer outro uso, de entre os admitidos, constituída por um ou mais compartimentos e pelos seus 

espaços privativos complementares. 

 

 

Nestes termos, as intervenções em “área urbana consolidada” deverão: 

 

a. respeitar os alinhamentos existentes, podendo a CM definir outro; 

b. respeitar a altura de fachada dominante (apresentando, para esse fim, os elementos gráficos tidos 

por necessários). 

 

Atendendo a que determinados usos1 pressupõem uma bonificação de 10% à edificabilidade, esta 

bonificação deverá ser efetuada, nestas situações, através da volumetria da edificação. 

Quando se trate de operações urbanísticas de urbanização e edificação, em “nova malha 

urbana”, os parâmetros urbanísticos a adotar são os que constam no quadro IX.1.27. 

 

 

 

                                                
1 Equipamentos de utilização coletiva, turismo (nas tipologias TER, TH e PCC) e atividades relacionadas com os produtos do mundo rural. 

Quadro IX.1.27 

Edificabilidade nos aglomerados rurais1 

Usos 
Ac (m2) 

Índices 
Pisos2 

Afast. 
(a, l, p.)3 Io Iu 

Habitação 300 0,2 0,4 2 - 

Comércio e Serviços 500 0,2 0,4 2 6,5,6 

Turismo4 2.000 0,5 1,0 24 6,5,6 

Indústria e Armazém 500 0,35 - Hf = 10m 6,6,6 

Equipamentos 500 0,3 0,6 25 - 

Io – Índice de ocupação do solo; Iu – Índice de utilização do solo. Este índice traduz, exclusivamente, a área de 
construção acima da cota de soleira; ac – área de construção acima da cota de soleira; Afast. (a,l,p) – 

afastamentos (anterior, lateral, posterior); Hf – altura de fachada. Notas: 1. É referente a valores acima da cota de 
soleira. 2. Corresponde a pisos acima da cota de soleira. 3. Os afastamentos são valores mínimos e os restantes 
são valores máximos. 4. A tipologia PCC rege-se pela edificabilidade definida na subcategoria espaço de 
ocupação turística. 5. Podendo ir até 3 pisos quando as condições morfológicas do terreno garantam um 

enquadramento paisagístico harmonioso dessa volumetria com a envolvente. 
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A operacionalização destas regras de edificabilidade pressupõe, na ótica da promoção da atratividade 

destes espaços e da sua diversidade em termos de estrutura fundiária, a opção, por parte do promotor, 

da edificabilidade mais adequada ao uso pretendido e às caraterísticas (dimensão, configuração, 

inserção na estrutura do aglomerado) do prédio em causa. Assim, no processo de controlo prévio da 

edificabilidade o promotor identifica e fundamenta a proposta de ocupação urbana, designadamente a 

adoção de um índice de edificabilidade (Io e Iu) ou de um valor bruto de edificação (ac). 

 

Pode ser dispensado o cumprimento da edificabilidade máxima admitida quando estejam em causa 

obras que comprovadamente decorram de necessidade ou de imposição legal, atestada pela entidade 

competente em razão da matéria no âmbito do uso em questão, e sem as quais se inviabilizaria a 

continuidade da sua exploração ou conformidade, face ao necessário ou legalmente imposto. 

 

Aquando de intervenções urbanísticas em edificação existente, admite-se, excepcionalmente, a 

relocalização da mesma dentro do prédio desde que salvaguardados os regimes das servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública e os limites ao regime de uso, balizada às regras de 

edificabilidade definidas para a presente categoria e quando essa relocalização resulte necessária, 

mediante confirmação técnica dos serviços municipais, para minimizar a exposição aos riscos ou 

quando esteja em causa a segurança e saúde pública, designadamente em caso de cheias, 

inundações, movimentos de massa ou proximidade a usos incompatíveis. 

 

Quando o proprietário pretenda relocalizar a edificação dentro dos limites do prédio, para afastá-lo da 

via pública por razões de acessibilidade, circulação e/ou segurança rodoviária, o alinhamento deve ser 

mantido com recurso a um muro de vedação ou outra solução urbanística similar. 

 

Esta relocalização implica, obrigatoriamente, a demolição da edificação existente, devidamente 

comprovada pelos serviços municipais, e a correspondente atualização do registo predial e da 

informação cadastral. 
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IX.1.3.3. SÍNTESE DA QUALIFICAÇÃO DO SOLO. O REGIME DE USO 

 

 

Atendendo à densidade de informação, optou-se, metodologicamente, por sistematizar o regime de uso 

e o de edificabilidade para as diferentes categorias e subcategorias de solo urbano e rústico, 

sistematizando-se (quadro IX.1.28) os usos admitidos (dominantes e compatíveis) assim como os não 

admitidos (incompatíveis) e salvaguardando as condições de viabilidade desses usos. 

 

Os quadros IX.1.29 e IX.1.30 sistematizam o regime de edificabilidade no solo urbano e no solo rústico, 

respetivamente. Quanto ao solo urbano é definida a edificabilidade admitida em função da qualificação, 

salvaguardando as especificidades de alguns usos. A abordagem ao solo rústico é direcionada aos 

diferentes usos admitidos (que integrem a componente edificatória), diferenciando as intervenções de 

ampliação de preexistências das de criação de novas edificações. 

 

 

Aproveita-se ainda para clarificar um conjunto de pressupostos de gestão urbana do plano que, 

atendendo ao seu carater transversal, se sistematizam de seguida. 

 

1. o conceito de uso dominante, como função do aproveitamento do solo, traduz, nos termos do artigo 

12.º do DR 15/2015 (qualificação do solo), o uso preferencial em determinada categoria ou 

subcategoria de solo, ao qual se associam usos compatíveis e incompatíveis na perspetiva de 

favorecer a multifuncionalidade do solo ao mesmo tempo que se potencia o uso dominante. Neste 

sentido os usos admitidos em cada categoria ou subcategoria de solo, obedecendo aos princípios 

estabelecidos no n.º 4 do artigo 12.º do DR 15/2015, devem traduzir uma preferência do uso 

dominante, estimular os usos compatíveis e interditar os usos que prejudiquem ou comprometam o uso 

dominante; 

 

2. a área de construção (ac), nos termos do definido no DR 5/20191, é medida pelo perímetro exterior 

das paredes exteriores e integra os espaços de circulação cobertosedas paredes exteriores e integra 

os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escadas e caixas de 

elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos) . 

                                                
1 Que corresponde à soma das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira. 
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Excluem-se deste cálculo as áreas em sótão e em cave sem pé direito regulamentar. Note-se a este 

respeito que, ao ser excluído, do cálculo do índice de utilização, a área de construção abaixo da cota 

de soleira (caves), não existe uma correspondência direta entre a área de construção admitida e a 

aplicação do índice; 

 

3. dos índices de edificabilidade definidos pelo plano não consta, deliberadamente, o índice de 

impermeabilização; 

 

4. as condições de edificabilidade definidas em cada uma das categorias e subcategorias de espaço 

são de aplicação direta, independentemente da tipologia, amovibilidade, elementos de suporte e 

materiais a utilizar na construção (e.g. madeira, alvenaria, pré-fabricados); 

 

5. os índices e parâmetros urbanísticos definidos, aplicam-se exclusivamente à área da parcela predial 

integrada na categoria ou subcategoria de solo urbano ou rústico, e não à totalidade da área do prédio, 

exceto no que concerne aos estabelecimentos hoteleiros isolados; 

 

6. quando sobre uma parcela de terreno incidam usos de natureza pública (e.g., espaços verdes, 

equipamentos ou infraestruturas – espaço canal), os índices e parâmetros urbanísticos deverão 

abranger essas áreas, de forma a que as mesmas possam vir a ser integradas no domínio público; 

 

7. Admitem-se as alterações de uso dos edifícios ou suas frações autónomas, quando o novo uso seja 

admitido para a categoria ou subcategoria de uso do solo urbano e se mostre como uso admissível. 

Podem ainda ser admitidas alterações de uso que não se traduzam numa plena conformidade com a 

disciplina do PDM de Silves, desde que cumpram, as seguintes condições: 

 

a) Promovam a reabilitação, regeneração ou requalificação de edifícios inacabados, devolutos ou 

abandonados; 

b) Se obtenham melhorias relevantes quanto à inserção urbanística e paisagística ou à qualidade 

arquitetónica das edificações; 

c) Não conduza à sobrecarga sobre as infraestruturas públicas preexistentes, que possa colocar 

em causa o seu bom funcionamento; 
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8. Aquando da realização de obras de ampliação de preexistência, que impliquem a criação de cave, 

deve a mesma incidir apenas sob a área objeto de ampliação. Nestes sentido salvaguarda-se o 

edificado existente, impedindo a sua demolição; 

 

9. As áreas de construção definidas podem ser majoradas até 20% quando afetas a espaços exteriores 

cobertos como alpendres, telheiros, varandas ou terraços cobertos. 

 

10. Não constitui impedimento da viabilização de operação urbanística a sua incidência em diferentes 

classes e categorias de espaços, desde que a mesma se mostre compatível com o regime de uso do 

solo aplicável em função da sua localização e o total edificado não exceda a área de construção 

máxima permitida pelo regime de edificabilidade que se mostre mais restritivo. Esta norma deve ainda 

compatibilizar-se com a hierarquia do regime de uso, pelo que não se sobrepõe à servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública, assim como ao limite ao regime de uso em presença no 

caso concreto. Daqui resulta ainda que o caráter mais restritivo referido é o que decorre do regime de 

uso da classe/categoria e não da aplicação do mesmo ao caso concreto (e.g. se a área de solo urbano 

é reduzida, da aplicação do regime de edificabilidade pode resultar uma área menor do que a admitida 

em solo rústico, contudo o regime de uso do solo urbano é, por regra, menos restritivo do que o do solo 

rústico, logo, neste caso, o limite máximo seria o que decorre da aplicação da edificabilidade admitida 

em solo rústico. 
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Quadro IX.1.28 

O regime de uso. Uma síntese 

C
la

ss
e 

Categoria e Subcategoria 

Usos 

Habitação Comércio 
Serviços 

Turismo 
9 

Espaços 
Verdes 

Indústria e 
Armazéns 

Equip. 
Coletivos 

Infraest. Agrícola Florestal Pecuária 
Expl. de M. 

Minerais 
Expl. Rec. 

Energ. 
Parques 
Sucata 

Silvo 
pastoril Unifamiliar Plurifamiliar 

S
ol

o 
U

rb
an

o 

Espaço central D D C C C C1 C C I I I I I I I 

Espaço habitacional unifamiliar D C C C C C1 C C I I I I I I I 

Espaço habitacional plurifamiliar C D C C C C1 C C I I I I I I I 

Espaço verde C2 I I I D I C2 I I I I I I I I 

Espaço de uso especial equip. e infr. C2 I C I C I D D I I I I I I I 

Espaço de uso especial turismo I I C7 D C I C1 I I I I I I I I 

Espaço de atividades económicas ALEC C2 C2 D I C D C C I I I I I C I 

Espaço de atividades económicas ACS C2 C2 D C2 C C1 I I I I I I I I I 

Espaço urbano de baixa densidade D C C C C C4 C C C I I I I I I 

S
ol

o 
R

ús
tic

o 

Espaço agrícola C I C4 C5 C C4 C C D C C C3 C I C 

Espaço florestal C I C4 C5 C C4 C C C D C C3 C I D 

Espaço natural e paisagístico C2 I I I 10 C I C2 I C I I C C I I 

Espaço de exploração de recursos 
energéticos e geológicos 

I I I I C I I C I I I D D I I 

Espaço de ocupação turística I I C7 D6 C7 I C7 C7 I I I I I I I 

Espaço de equipamentos, infraestruturas e 
outras estruturas ou ocupações 

C2 C2 C8 I C I D C C C I I I C I 

Aglomerados Rurais D D C C C C1 C C C I I I I I I 

 

D – dominante; C – compatível; I – incompatível. Notas: 1. Desde que compatível com o uso dominante; 2. Exclusivamente para edificações 
preexistentes; 3. Desde que integrada em área de potencial recurso geológico ou se se tratar de exploração de depósitos minerais ou água; 4. Desde 
que tendo por base os produtos do meio rural; 5. Admite-se o uso turismo nas tipologias turismo em espaço rural, turismo habitação e parques de 
campismo e caravanismo; 6. Admite-se o uso turismo na tipologia parque de campismo e caravanismo; 7. Desde que complementares ao 
empreendimento turístico. 8. Desde que complementares ao uso dominante (equipamento). 9. Incluem-se aqui também, para além dos 
empreendimentos turísticos, as atividades e instalações de animação turística de recreio e lazer. 10. Assume-se como compatível, quando aplicável, a 
animação turística de recreio e lazer e o agro-turismo quando na subcategoria “Espaços naturais de proteção”. 
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Quadro IX.1.29 

O regime de edificabilidade em solo urbano. Uma síntese 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
(Categoria e Subcategoria) 

EDIFICABILIDADE 

Área Urbana Consolidada Nova Malha Urbana 

Alinhamento Volumetria1 Io Iu2 Pisos Hf (m) 
Afast.3  

(a., l., p.) 

Espaço central6 Dominante Dominante nsa nsa nsa nsa nsa 

Espaço habitacional unifamiliar Dominante Dominante 0,25 0,57 2 - - 

Espaço habitacional plurifamiliar Dominante Dominante 0,4 1,67 4 - - 

Espaço verde nsa nsa nsa nsa nsa nsa nsa 

Espaço de atividade económica - ALEC Dominante dominante 1 - - 145 6,6,6 

Espaço de atividade económica – ACS Dominante dominante 0,8 - - 10 6,6,6 

Espaço de uso especial de turismo4 Dominante dominante 
0,5 1,5 3 - 6,8,6 

0,25 0,5 2 - 6,8,6 

Espaço de uso especial de equipamentos/infraestruturas Dominante dominante 0,4 1,2 3 - - 

Espaço urbano de baixa densidade Dominante dominante 0,25 0,5 2 - - 
 

Io - índice de ocupação; Iu - índice de utilização; Hf - altura de fachada; Afast. (a., l., p.) - afastamentos (anterior, lateral, posterior); nsa - não se aplica. 
 
Notas: 1. Quando estiver definida bonificação à edificabilidade, esta concretiza-se através da volumetria. 2. Quando estiver definida bonificação à edificabilidade, esta 
concretiza-se através do Iu. 3. Estes valores são valores mínimos, enquanto todos os restantes são valores máximos. 4. A edificabilidade varia em função da tipologia 
do empreendimento turístico (estabelecimento hoteleiro que corresponde aos índices de 0,5 e 1,5 ou aldeamento turístico que corresponde aos índices de 0,25 e 
0,5). Os empreendimentos turísticos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação são aqui assumidos, para efeitos de edificabilidade, como 
estabelecimentos hoteleiros; 5. Este valor constitui uma referência, podendo, por razões de natureza técnica devidamente fundamentadas, ir até aos 16,50 metros. 6. 
Nesta categoria de espaço, pelas caraterísticas morfotipológicas que apresenta, concretamente a sua consolidação, não se diferencia a edificabilidade em função da 
dimensão da parcela. Assim, deverá assumir-se, exclusivamente, os parâmetros do alinhamento e volumetria dominante. 
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Quadro IX.1.30 

O regime de edificabilidade em solo rústico. Uma síntese 

SUBCATEGORIA USOS ADMITIDOS (com edificabilidade) 

EDIFICABILIDADE 

AMPLIAÇÕES NOVAS EDIFICAÇÕES 

Ac (m2) Pisos Ac (m2) Pisos 

Espaço Agrícola e Espaço Florestal 

Habitação 300 - 500 2 

Empreendimentos turísticos (TER, PCC1 e TH) 2.000 - 2.000 2 

Comércio e Serviços e Indústria e Armazém2 500 Hf = 7m 2.000 Hf = 9m 

Equipamentos de utilização coletiva e Infraestruturas 500 - 500 2 

Exploração de recursos geológicos e de recursos energéticos5 - - - - 

Edifícios de apoio à atividade agrícola e pecuária 
30/umc3 

10/cn3 

- 30/umc3 

10/cn3 
- 

Espaço natural e paisagístico 

Habitação 300 1 
Não se admitem 

Equipamentos de utilização coletiva 500 1 

Edifícios de apoio à atividade agrícola e pecuária 
30/umc3 

10/cn3 
- 

30/umc3 

10/cn3 
- 

Espaço exploração de recursos 

energéticos e geológicos 
Exploração de recursos geológicos e de recursos energéticos5 - - - - 

Espaço ocupação turística 

Parque de campismo e caravanismo 

-8 

1 

-8 

1 

Comércio e Serviços4 1 1 

Equipamentos de utilização coletiva4 1 1 

Espaço de equipamentos, 

infraestruturas e outras estruturas ou 

ocupações 

Equipamentos de utilização coletiva – educação, saúde e proteção social Iu7 = 0,6 2 Iu7 = 0,6 2 

Equipamentos de utilização coletiva – desporto ou recreio e lazer Io = 0,05 1 Io = 0,05 1 

Unidades de gestão de resíduos Iu = 0,5 1 Iu = 0,5 1 
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Quadro IX.1.30 (cont.) 
O regime de edificabilidade em solo rústico. Uma síntese  

SUBCATEGORIA USOS ADMITIDOS (com edificabilidade) 

EDIFICABILIDADE6 

Área Urbana Consolidada Nova Malha Urbana 

Volumetria Alinhamento ac (m2) Índices Pisos 

Aglomerados rurais 

Habitação dominante dominante 300 Io = 0,2 Iu = 0,4 2 

Comércio e Serviços dominante dominante 500 Io = 0,2 Iu = 0,4 2 

Indústria e Armazém dominante dominante 500 Io = 0,35 Iu = - Hf = 10m 

Empreendimentos turísticos1 dominante dominante 2.000 Io = 0,5 Iu = 1,0 27 

Equipamentos de utilização coletiva e Infraestruturas dominante dominante 500 Io = 0,3 Iu = 0,6 27 

 
Ac – área de construção; Hf – Altura de fachada; Io – Índice de ocupação; Iu – Índice de utilização; umc – unidade mínima de cultura (vd. conceito no anexo XIII.1); cn – cabeça 
normal. 
 

Notas: 1. A edificabilidade admitida para os parques de campismo e caravanismo é a definida nos espaços de ocupação turística. 2. Desde que associados aos 

produtos rurais. Assumidos como sinónimo do uso, descrito nas respetivas categorias, como “produção, transformação e comercialização de produtos rurais”. 3. 

Constituem áreas de referência. 4. Desde que complementares ao empreendimento turístico. 5. Os parâmetros de edificabilidade correspondem aos definidos nos 

respetivos regimes jurídicos, salvaguardadas as condições de viabilidade definidas na respetiva categoria e subcategoria de espaço. 6. De acordo com os requisitos 

legais específicos de instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e caravanismo (Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro). 7. Podendo ir 

até 3 pisos quando as condições morfológicas do terreno garantam um enquadramento paisagístico harmonioso dessa volumetria com a envolvente. 
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IX.1.4. REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

 

De entre as várias funções dos planos municipais de ordenamento do território, a inventariação da 

situação existente constitui uma das tarefas essenciais que deve enformar as opções e estratégias de 

planeamento. 

 

No que concerne ao Plano Diretor Municipal, o próprio RJIGT1 estabelece que um dos elementos 

complementares que devem obrigatoriamente acompanhar o plano é a planta da situação existente 

com a ocupação do solo à data da deliberação. 

 

Neste sentido e tentando salvaguardar os interesses e em causa, propõe-se a previsão de uma norma 

no regulamento do PDM Silves com a seguinte redação: 

 

“Artigo …º 

Legalização de Operações Urbanísticas  

 

1 - As operações urbanísticas existentes, não licenciadas ou autorizadas à data da entrada em vigor da 

revisão do PDM de Silves, quando não estejam em conformidade com o mesmo, podem ser 

legalizadas pela Câmara Municipal de Silves, a requerimento dos interessados, desde que se 

verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Seja comprovada e verificada a sua existência anterior à data da homologação da cartografia 

de base da revisão do PDM de Silves, através de documentação idónea, nomeadamente 

inscrição na matriz predial, informação cadastral ou cobertura aerofotográfica; 

b) Não violem servidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes para o local; 

c) Não estejam inseridas na zona terrestre de proteção das albufeiras de águas públicas; 

d) Não estejam inseridas na margem ou na zona terrestre de proteção definida no Plano Regional 

de Ordenamento do Território para o Algarve (PROT-Algarve), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 24 de maio; 

e) Quando integradas em áreas de suscetibilidade fraca a fenómenos perigosos, nos termos dos 

artigos 23.º a 26.º do presente regulamento, o requerente da legalização assuma a 
                                                
1 De acordo com o artigo 97.º, n.º 3, al. b).   
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responsabilidade pelos danos que possam resultar da localização da operação urbanística 

naquelas áreas; 

f) Contribuam para a promoção das condições de segurança, de higiene e de salubridade, e não 

prejudiquem o equilíbrio ecológico e arquitetónico do local, podendo ser impostas obras de 

correção e/ou adaptação, de forma a salvaguardar o cumprimento das condições estabelecidas 

na presente alínea; 

g) Sejam cumpridas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à respetiva construção, 

com exceção das normas técnicas cuja aplicação se tenha tornado impossível ou que não seja 

razoável exigir, desde que assegurado o cumprimento dos requisitos atinentes à saúde pública 

e à segurança de pessoas e bens; 

h) Seja garantida por técnico responsável a estabilidade e a segurança das construções; e, 

i) Seja assegurada a ligação às redes de abastecimento de água e de saneamento, quando 

existentes, ou, quando tal não suceda, garantam a criação de sistemas autónomos 

ambientalmente sustentáveis. 

2 - Quando se trate da legalização de operações urbanísticas com usos não habitacionais, deve a 

mesma, para além do cumprimento do disposto nas alíneas a) a f) do número anterior, observar os 

seguintes requisitos:  

a) Cumprir todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente exigências 

de compatibilidade de usos e de ordem funcional, ambiental e paisagística; e, 

b) Assegurar a ligação a sistemas de tratamento e recolha de efluentes, quando existentes, ou, 

quando tal não suceda, proceder à adopção de outras soluções técnicas que assegurem que 

os efluentes têm um tratamento e destino adequado, em conformidade com o previsto na 

legislação em vigor. 

3 - O regime constante do presente artigo aplica-se também a todas as legalizações de operações 

urbanísticas realizadas em áreas sujeitas a condicionamentos legais, desde que sejam admitidas à luz 

do respetivo regime legal. 

4 - O regime constante do presente artigo não é aplicável à legalização de operações urbanísticas 

localizadas em área de abrangência de plano de urbanização, plano de pormenor ou alvará de 

loteamento considerado válido e eficaz. 

5 - Os alvarás de autorização de utilização emitidos para as operações urbanísticas legalizadas ao 

abrigo do presente artigo devem fazer referência expressa à presente disposição, mencionando que se 

trata de uma legalização, e identificar as normas técnicas cujo cumprimento tenha sido dispensado.  
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6 - Os pedidos de legalização ao abrigo do presente artigo devem ocorrer no período máximo de quatro 

anos após a entrada em vigor da revisão do PDM de Silves. 

 

 

IX.1.4.1. REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS – REGIME 

EXTRAORDINÁRIO 

 

Numa perspetiva transversal à classificação e qualificação do solo, atendemos agora à implementação 

do Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas (RERAE)1 no território 

municipal, assumido aqui como uma oportunidade para o reforço do dinamismo económico e da 

coesão territorial. 

 

O contexto económico dos últimos anos tem vindo a suscitar um conjunto de medidas que visam apoiar 

a iniciativa económica. Neste quadro, as atividades económicas “existentes à data da entrada em vigor 

do referido regime que não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de 

exercício de atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública” (alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do RERAE) e aquelas “que possuam título de exploração válido 

e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares ou com servidões e restrições de utilidade pública” (alínea b) do 

n.º 1 do artigo 1.º do RERAE), ficam abrangidas por este regime extraordinário e transitório, no âmbito 

do qual podem vir a regularizar a atividade existente e/ou a alterar ou ampliar as instalações e 

estabelecimentos afetos à mesma. 

 

Desta forma, são criadas condições favoráveis ao investimento, à iniciativa privada e ao 

empreendedorismo, ao crescimento económico e emprego, além ainda da regularização de atividades 

perante os olhos da administração. 

 

Para sanar estas situações, é imperativo ponderar, de forma integrada, a possibilidade de permanência 

das atividades económicas no local ou a sua alteração ou ampliação. É com esta perspetiva que o 

                                                
1 Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, e regulamentado 
pela Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. 
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RERAE estabeleceu um procedimento simplificado, por via de uma conferência decisória, no âmbito da 

qual é passível de ser reconhecida “por decisão do conjunto das entidades administrativas com 

responsabilidades no procedimento de regularização” (preâmbulo do RERAE) essa mesma 

possibilidade, determinando assim a necessária alteração de plano municipal e/ou a cessação das 

condicionantes ao uso do solo. 

 

Neste quadro estabelece-se a possibilidade de virem a ser regularizados, ampliados ou alterados os 

usos e respetiva edificabilidade nos termos definidos no respetivo procedimento de RERAE e 

sintetizado na ata da Conferência Decisória. Assim, as atividades (e suas instalações) que tenham sido 

objeto de parecer favorável ou favorável condicionado em sede de conferência decisória, podem ser 

objeto de regularização, ampliação e/ou alteração nos termos balizados pelo RERAE. 

 

Relativamente às atividades económicas que incidem sobre solos de RAN, prevê-se em regulamento a 

exclusão de solos da RAN, sem a correspondente alteração cartográfica, tendo por base a expressão 

territorial das áreas a excluir (áreas muito reduzidas face à escala do plano) e a descoincidência 

temporal da tramitação do procedimento de revisão do PDM de Silves com a implementação deste 

regime. Na essência, o que estaria aqui em causa, era uma exclusão de solos da RAN em “ilhas”, sem 

qualquer coerência com o modelo de ocupação e de delimitação da RAN, sem legibilidade cartográfica 

e de difícil utilização na gestão urbana do território. 

 

É ainda salvaguardado que esta exclusão de solos ocorrerá exclusivamente para as atividades que 

tenham por fundamento a necessidade de alteração da delimitação da RAN. 

 

 

IX.1.5. INFRAESTRUTURAS E CEDÊNCIAS 

 

 

O ordenamento e gestão do território pressupõem a partilha de responsabilidades na medida em que, 

sendo o município o gestor do território, este é objeto de utilização, ocupação e transformação por 

parte de particulares e entidades públicas, constituindo por isso um bem comum. É neste contexto que 

se institui a obrigatoriedade do particular contribuir (de forma gratuita, através de cedências) com uma 

percentagem de terreno destinada a fins de natureza pública no âmbito dos procedimentos de 
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licenciamento de operações urbanísticas1. Estas áreas de cedência são destinadas a espaços 

verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e estacionamentos e equipamentos de 

utilização coletiva. Neste âmbito cabe ao PDM de Silves definir as condições e os parâmetros de 

dimensionamento a adotar aquando das referidas operações urbanísticas2. 

 

Para além das cedências definidas por lei, cabe ao promotor, em articulação com os serviços 

municipais, garantir uma eficiente cobertura de infraestruturas para a ocupação pretendida. Referimo-

nos concretamente às redes de saneamento, abastecimento, pluviais e de resíduos sólidos urbanos. 

Nesta perspetiva, visando a salvaguarda da infraestrutura e simultaneamente a disponibilização de um 

serviço público fundamental e necessário para toda a ocupação humana, são agora (cap. IX.1.5.2) 

definidas um conjunto de orientações, que, articuladas com o regime de uso definido para cada 

categoria (e subcategoria) de espaço, balizam a instalação de novas infraestruturas. 

 

 

IX.1.5.1. CEDÊNCIAS. CONDIÇÕES E DIMENSIONAMENTO 

 

Entre as condições a equacionar na definição dos parâmetros para as cedências destaca-se o uso e 

ocupação previstos, a taxa de cobertura, a taxa de ocupação e disponibilidade de espaços verdes e 

equipamentos, a densidade demográfica e distribuição da população no território, as exigências que se 

colocam à rede viária (volume e caraterísticas do trafego) e a dinâmica socioeconómica do território, 

entre outras3. 

 

Neste domínio, atendendo ao princípio da não dispersão das áreas de cedência de forma a ganhar 

escala e ainda com o objetivo de garantir a qualidade e funcionalidade das áreas a ceder ao município, 

estabelece-se que as áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e a equipamentos de 

utilização coletiva a integrar no domínio municipal: 

 

a. deverão possuir acesso direto a espaço ou via pública; 

                                                
1 As cedências em referência têm lugar no âmbito de processos de loteamento ou operações urbanísticas de impacte relevante de acordo 
com o artigo 44.º do RJUE. Exclui-se o dimensionamento dos lugares de estacionamento (públicos e privados) que são de aplicação a 
todas as operações urbanísticas. 
2 Nos termos do definido no n.º 2 do artigo 43.º do DL555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. 
3 Não se entra em linha de conta com variáveis de maior pormenor como seja a oferta de transportes públicos atendendo à escala e 
âmbito do PDM, remetendo essa função para os planos de maior escala ou outros estudos setoriais. 
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b. a sua localização deverá contribuir para a qualificação do espaço urbano onde se integram e para 

o bem-estar da população instalada ou a instalar; 

c. deverão ter, pelo menos, 50% da área total correspondente a uma parcela única não descontínua. 

 

 

Salvaguarda-se, no entanto que a Câmara Municipal de Silves pode prescindir das cedências referidas, 

sempre que considere que as mesmas são desnecessárias face às condições urbanísticas do local, 

nomeadamente quanto à integração harmoniosa na envolvente, à dimensão do prédio ou área 

intervencionada e à sua dotação com espaços verdes e de utilização colectiva, equipamentos de 

utilização colectiva e/ou outras infraestruturas, ficando, no entanto, o proprietário obrigado ao 

pagamento de uma compensação em numerário ou espécie, nos termos definidos no regulamento 

municipal de urbanização e edificação do Município de Silves 

 

Analisam-se de seguida os parâmetros de dimensionamento das infraestruturas viárias, os parâmetros 

de dimensionamento dos estacionamentos e os parâmetros de dimensionamento dos espaços verdes e 

de utilização coletiva e dos equipamentos de utilização coletiva. 

 

 

DOS PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS1 

 

A rede viária, como elemento estruturante do aglomerado e condição de acessibilidade e mobilidade é 

determinante para a atratividade e competitividade do território. Por este motivo, para além das 

intervenções preconizadas na rede viária existente e proposta (vd. Cap. IX.1.9.1.) estabelecem-se, no 

âmbito da definição e dimensionamento dos novos arruamentos urbanos2, orientações no sentido de 

garantir uma maior adequação do perfil viário aos usos previstos, melhorando as condições de 

circulação para toda a população (os residentes, os visitantes e os pendulares3). 

 

                                                
1 Metodologicamente optou-se por recorrer a referenciais de boas práticas no domínio do dimensionamento das infraestruturas viárias, 
designadamente a estudo efetuados pelo IMTT (2011a, 2011b, e 2011c), IST (2006) e CCDR Norte (2008). 
2 Com exceção para os arruamentos no interior de empreendimentos turísticos, para os quais se aplica o regime jurídico específico (DL 
39/08). 
3 Nos termos definidos pelo IMTT, 2011a. 
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Considerando as diferentes funções1 que a rede viária assume, determina-se a obrigatoriedade de 

incluir no processo de licenciamento uma peça referente à hierarquia da rede viária a definir 

juntamente com os serviços municipais e que deverá identificar, no mínimo, os seguintes elementos: 

 

a. rede principal, aquela que estabelece a ligação com a restante rede viária do aglomerado e/ou a 

que estrutura a malha proposta, registando, por esse motivo, um maior volume de trafego; 

b. rede secundária, a que corresponde à rede de acesso local registando, por esse motivo, um 

menor volume de tráfego. 

 

Deste modo, o perfil da rede viária a adotar nas operações de loteamento, obras de urbanização e 

operações urbanísticas de impacte relevante e semelhante deverá resultar da aplicação dos 

parâmetros de dimensionamento dos arruamentos constantes no quadro IX.1.31. 

 

Neste perfil, os elementos identificados são de integração obrigatória, devendo cumprir-se ainda as 

seguintes disposições: 

 

1. estar desenhado de modo a garantir a acessibilidade e mobilidade para todos nos termos das 

orientações contidas no capítulo V.5; 

2. os acessos aos edifícios (garagens, entradas principal e secundária) não podem alterar a 

regularidade do plano definido pelo passeio, o que implica que qualquer acerto de cotas deverá ser 

efetuado no interior dos lotes ou área privada. Admite-se, como exceção, o rebaixamento do lancil 

e calçada na transição da faixa de rodagem para o passeio no caso de se tratar de um acesso a 

garagem; 

3. sempre que haja lugar à ligação da rede viária do loteamento com a rede viária estruturante deverá 

o desenho promover a segurança rodoviária com a introdução de faixas de aceleração e/ou 

desaceleração em cada um dos sentidos, em devida concertação com os serviços municipais. 

 

                                                
1 Estas funções são, de acordo com o IMTT, as de transporte, acessibilidade e social (IMTT, 2011c). 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

103 

 

 

Nas situações em que os arruamentos criados em operações de loteamento e demais operações 

urbanísticas assumam um caráter estruturante, potenciando uma elevada concentração de tráfego, o 

Município de Silves reserva-se no direito de definir parâmetros de dimensionamento superiores. 

 

Os parâmetros de dimensionamento definidos são aplicáveis a toda a rede viária, exceto quanto aos 

arruamentos privados integrados em empreendimentos turísticos, cujos parâmetros de 

dimensionamento são os previstos no regime jurídico de instalação, exploração e funcionamento dos 

empreendimentos turísticos. Excetuam-se ainda os arruamentos localizados em solo urbano 

consolidado, atendendo às caraterísticas dos arruamentos preexistentes e à necessária articulação 

entre eles. 

 

 

DOS PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DOS ESTACIONAMENTOS 

 

A disponibilidade de estacionamento na origem e no destino da deslocação determina de forma 

significativa a mobilidade da população, a utilização e a qualidade do espaço público. Deste modo 

importa definir parâmetros de dimensionamento adequados às caraterísticas, designadamente, dos 

espaços residenciais, espaços de comércio e serviços e dos espaços industriais. Da mesma forma, as 

caraterísticas da malha urbana preexistente, concretamente o perfil dos arruamentos e os sentidos de 

circulação determinam a viabilidade e fluidez na utilização do transporte individual. 

 

Quadro IX.1.31 

Parâmetros de dimensionamento dos arruamentos (em metros) 

Perfil da rede 

viária 

Rede Principal Rede Secundária 

Hab >80% ac Hab < 80% ac Ind ./ Armaz. Hab >80% ac Hab < 80% ac Ind ./ Armaz. 

Faixa de rodagem 6,5 7,5 9,0 6,5 7,5 9,0 

Passeio (x2) 2,25 2,5 2,25 2,25 2,25 2,25 

Estacionamento1       

Caldeiras 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ciclovia2 1,0 1,0 - - - - 
 

Legenda: Hab – Habitação; ac – área de construção; Ind. – Indústria; Armaz. - Armazém 

Notas: 1 – Ver a este respeito o ponto seguinte referente a estacionamentos; 2 – Ver a este respeito IMTT, 2011b. 
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É neste sentido que se preconiza, de entre outras medidas1, a redução de estacionamento na via 

pública retirando-o, sempre que possível, para o interior do lote, nomeadamente com recurso a 

estruturas edificadas e uma maior adequação dos parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

privado às caraterísticas demográficas e urbanísticas locais. Neste sentido apontam-se no quadro 

IX.1.32 os parâmetros mínimos de dimensionamento dos estacionamentos a respeitar no âmbito 

de operações urbanísticas. 

 

 

 

Os parâmetros de dimensionamento do estacionamento público (aqueles que efetivamente 

constituem cedência ao município) a prever em cada operação urbanística (loteamentos e impacte 

relevante) deverão sofrer um acréscimo de 20% em relação ao número total de lugares que resultar da 

aplicação dos parâmetros definidos no quadro IX.1.32 referentes à dotação de estacionamento privado. 

                                                
1 Refira-se a título de exemplo a criação de parques de estacionamento estratégicos e de cariz periférico a articular com serviços de 
transporte públicos locais. 

Quadro IX.1.32 

Parâmetros de dimensionamento dos estacionamentos 

Usos Parâmetros 

Habitação 1,5 lugares / 100m2 ac 

Comércio Retalho e Serviços 

1 lugar /50m2 ac se ac ]200m2 a 1.000m2] 

1 lugar /25m2 ac se ac ]1.000m2 a 2.500m2] 

1 lugar /15m2 ac se ac >2.500m2 

Comércio Grosso 

4 lugares/75m2 ac se ac [2.500m2 a 4.000m2] (ligeiros) 

1 lugar/500m2 ac de armazenamento (pesados) 

>4.000m2 de ac - deve ser efetuado um estudo de tráfego 

Indústria e Armazéns 
1 lugar/150m2 ac (ligeiros) 

1 lugar/unidade industrial (pesados) 

Estabelecimentos hoteleiros e TER 

(incluindo hotéis rurais) até 3* 

20% das unidades de alojamento 

1 lugar para tomada e largada de passageiros (pesados) 

Estabelecimentos hoteleiros e TER 

(incluindo hotéis rurais) de 4* ou 5* 

30% das unidades de alojamento 

1 lugar para tomada e largada de passageiros (pesados) 

Parques de Campismo e 

Caravanismo 
1 lugar/4 campistas 

 

ac – área de construção. Nota: Os lugares apontados no quadro referem-se, genericamente, a veículos ligeiros. Caso se refiram a 

veículos pesados faz-se referência expressa. 
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No caso do uso previsto ser de serviços e de comércio, este valor é de 30%. Constituem exceção a 

esta obrigatoriedade de prever estacionamento público, os empreendimentos turísticos. 

 

No número de lugares que resultarem da aplicação destes parâmetros deverão ser reservados, para a 

população com mobilidade reduzida, os lugares tidos por necessários nos termos do definido na 

seção 2.8 do DL 163/06, de 8 de agosto. 

 

Atendendo às caraterísticas da malha existente e do edificado, exceciona-se da obrigatoriedade de 

respeitar os parâmetros de dimensionamento definidos no quadro IX.1.32, sem prejuízo da legislação 

em vigor, as operações urbanísticas que ocorram em solo consolidado, nas seguintes situações: 

 

a. as obras de reconstrução, alteração ou ampliação de edificações existentes, sem alteração de uso, 

da qual não resulte um acréscimo de construção superior a 15% da área de construção existente; 

b. quando o seu cumprimento implique a modificação da arquitetura original de edifícios que, pelas 

suas caraterísticas urbanísticas, morfológicas ou o seu valor patrimonial, devam ser mantidos ou 

preservados; 

c. aquando da impossibilidade ou não seja razoável exigir o cumprimento dos parâmetros de 

dimensionamento, por excessiva dificuldade, inconveniência de natureza técnica ou excepcional 

onerosidade, nomeadamente em função das caraterísticas geológicas do terreno, dos níveis 

freáticos, da reduzida dimensão da parcela, do condicionamento da segurança de edificações 

envolventes, da interferência com equipamentos e infraestruturas ou da funcionalidade dos 

sistemas públicos de circulação de pessoas e veículos. 

 

Esta dispensa só pode ser admitida quando, para além da fundamentação técnica devidamente 

enquadrada e aceite pelos serviços municipais, daí não resultarem objetivamente agravadas as 

condições de acessibilidade, mobilidade e funcionalidade do espaço, podendo para o efeito ser 

solicitado, pelo Município de Silves, um estudo de tráfego. 

 

Estes lugares de estacionamento (os que resultam da aplicação dos parâmetros de dimensionamento) 

não poderão constituir fração autónoma, sob pena de poderem ser alienados e assim comprometerem 

a cobertura de estacionamento pretendida. No entanto, caso a oferta de estacionamento seja superior 

aos mínimos definidos no quadro IX.1.32, os lugares de estacionamento suplementares poderão 
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constituir fração autónoma e assim ser alienados. Desta forma garante-se que, existindo um défice na 

oferta de estacionamentos, o mercado pode conduzir a um reforço da mesma. Contudo, salvaguarda-

se que o eventual défice nunca será aumentado na medida em que as novas operações urbanísticas 

apresentam, no mínimo, saldo neutro. 

 

 

Relativamente à área a afetar a cada lugar de estacionamento, dever-se-á considerar: 

 

a. para veículos ligeiros: 20m2 por lugar à superfície e 30m2 por lugar em estrutura edificada; 

b. para veículos pesados: 75m2 por lugar à superfície e 130m2 por lugar em estrutura edificada. 

 

Todavia o dimensionamento do estacionamento, dependendo da tipologia adotada, poderá exigir áreas 

diferentes, devendo respeitar sempre, como valores mínimos, de referência, o estabelecido na figura 

IX.1.10. A adoção da solução mais adequada deverá ser validada atendendo às especificidades do 

local e ao projecto apresentado, em concertação entre o técnico do promotor e os serviços municipais. 

 

 

 

 

 

 

Figura IX.1.10 

Estacionamento longitudinal, perpendicular e oblíquo 

Longitudinal Perpendicular Oblíquo 

 

 
 

a = 2,3m 

b = 5,0m 

c = 3,0m 

a = 2,5m 

b = 5,0m 

c = 5,5m 

a = 2,5m 

b = 4,0m (30º); 4,5m (45º) e 5,0m (60º) 

c = 3,0m (30º); 3,5m (45º) e 4,5m (60º) 

Fonte: Adaptado de IMTT (2011), IST (2006) e CCDRN (2008). 

Notas: a – largura do lugar; b – comprimento do lugar (ao limite do lancil); c – largura necessária para manobras 
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DOS PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO 

COLETIVA E DOS EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 

 

Os parâmetros de dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e 

equipamentos de utilização coletiva a ceder ao município no âmbito de operações de loteamento e 

outras operações urbanísticas de impacte relevante devem refletir as caraterísticas urbanas e 

demográficas do território municipal. 

 

Com efeito, da conjugação das áreas públicas existentes e necessidades detetadas, emergem dois 

padrões de ocupação distintos, como se constata na fig. IX.1.11, nomeadamente: 

 

a. o padrão a) que compreende áreas urbanas que pela sua localização, dimensão e 

caraterísticas morfotipológicas e de ocupação humana não apresentam grandes 

necessidades de espaços verdes e equipamentos; 

b. o padrão b) que corresponde a áreas urbanas com necessidades de espaços verdes e 

equipamentos, por causa da pressão humana a que estão sujeitas e com capacidade (do ponto 

de vista de área disponível) para a colmatação dessa necessidade e reforço dessas áreas. 

 

 

 

Figura IX.1.11 

Padrões de ocupação para a definição das cedências 
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A partir desta tipologia é possível estabelecer parâmetros de dimensionamento diferenciados e 

diferenciadores (quadro IX.1.33), adequados às caraterísticas de cada categoria e subcategoria de 

espaço, com a vantagem de se traduzirem num mecanismo de diferenciação e de atratividade para as 

atividades económicas potenciadoras de dinamismo, promotoras de competitividade e de atratividade 

para o território. 

 

O município pode determinar uma compensação pela não cedência de área para espaços verdes e 

equipamentos, nos termos e condições definidas no RMUE. 

 

 

 

 

IX.1.5.2. INFRAESTRUTURAS 

 

As infraestruturas, concretamente as de responsabilidade municipal1, constituem um investimento 

público na qualificação e na melhoria das condições de atratividade e competitividade de um território. 

De igual modo, são condição de sustentabilidade ambiental por via dos recursos que protegem. Neste 

sentido, todas as novas ocupações urbanas que se venham a instalar no território municipal devem 

enquadrar a melhor solução de infraestruturas, adaptada às suas especificidades, na salvaguarda do 

interesse público. Nesse sentido: 

 

1. a viabilização da construção de qualquer edificação em local que não dispuser de via de acesso é 

condicionada à construção de um acesso viário, público ou privado, entre o edifício e a referida via, 

                                                
1 Referimo-nos, no caso, às redes de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. 

Quadro IX.1.33 

Parâmetros de dimensionamento para espaços verdes e equipamentos 

Uso 
Padrão a) Padrão b) 

Espaços Verdes Equipamentos Espaços Verdes Equipamentos 

Habitação Unifamiliar 20m2/fogo 30m2/fogo 28m2/fogo 35m2/fogo 

Habitação Coletiva 0,20m2/m2 a.c. 0,25m2/m2 a.c. 0,23m2/m2 a.c. 0,29m2/m2 a.c. 

Comércio e Serviços 0,25m2/m2 a.c. 0,20m2/m2 a.c. 0,28m2/m2 a.c. 0,25m2/m2 a.c. 

Indústria e ou armazéns 0,20m2/m2 a.c. 0,10m2/m2 a.c. 0,23m2/m2 a.c. 0,10m2/m2 a.c. 

Turismo1 
(1.º) 10m2/u.a. 15m2/u.a. 14m2/u.a. 17m2/u.a. 

(2.º) 0,20m2/m2 

a.c. 

0,25m2/m2 a.c. 0,23m2/m2 a.c. 0,29m2/m2 a.c. 

Notas: a.c. – área de construção; u.a. – unidade de alojamento 

1 - referente a estabelecimentos hoteleiros (1.º) e a aldeamentos e apartamentos turísticos (2.º). 
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com características que garantam a possibilidade da sua utilização por veículos das forças de 

segurança, emergência e proteção civil; 

 

2. todas as intervenções deverão assegurar uma eficiente infraestruturação. No caso de existir rede 

municipal, deverá ser efetuada ligação à mesma, da responsabilidade do promotor, nos termos da 

disponibilidade de rede definida no artigo 59.º do regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de 

resíduos urbanos1 (RJSM). Neste domínio, admite-se que, em caso de indisponibilidade de rede 

municipal, o Município possa autorizar a adoção de soluções autónomas de infraestruturas ou 

contratualizar com o requerente a extensão da rede municipal, a ponderar em função das 

especificidades do local; 

 

3. a instalação de novos troços de rede ou a reabilitação do existente, por iniciativa pública ou privada, 

deverá ser promovida, sempre que tecnicamente possível, através de galerias técnicas onde se 

preveja espaço para a instalação de outras redes, e.g., as redes de telecomunicações. Deste modo, 

reduzem-se as intervenções sobre a rede viária2, optimizando investimento; 

 

4. aquando de novas intervenções deverão ser privilegiadas soluções de uso eficiente da água como 

seja o aproveitamento da água da chuva, a redução dos consumos ou a reutilização da água para 

diferentes usos. Estas opções constituem um investimento na sustentabilidade do recurso e na 

economia doméstica, pelo que representam um desígnio do desenvolvimento territorial sustentável; 

 

5. atendendo às caraterísticas da rede existente (idade, materiais, dimensionamento, distribuição, entre 

outros), as novas ligações com impacte nas redes municipais, que venham a ser executadas, 

deverão ser sujeitas a uma prévia verificação técnica da sustentabilidade da rede face às novas 

exigências (de fornecimento de água, de recolha de resíduos, de encaminhamento e tratamento de 

águas residuais ou de águas pluviais). Este pressuposto visa garantir a sustentabilidade da rede e a 

sua manutenção em boas condições de funcionamento e uma gestão eficiente dos recursos 

municipais. Daqui resulta que, caso os serviços municipais concluam que a rede existente não tem 

                                                
1 Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e pela Lei n.º 12/2014, de 6 de março. 
2 Esta questão articula ainda com o disposto no artigo 60.º do regulamento municipal de urbanização e edif icação (RMUE): regulamento 
n.º 288/2017, de 25 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 389/2017, de 9 de junho. 
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condições para responder às novas solicitações, se tenham que encontrar soluções alternativas de 

reforço da rede ou soluções autónomas, a contratualizar1 caso a caso. 

 

Assim, determina-se que, previamente à emissão do título autorizativo2 para a realização de operações 

urbanísticas de impacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento tal como definido no 

RMUE3, seja verificado pelos serviços municipais competentes, a capacidade da rede existente para 

responder de forma eficiente à nova solicitação, podendo, neste quadro, ser definidas, em concertação 

com o promotor, as melhores soluções a adotar na salvaguarda do interesse público, nomeadamente: 

 

a) na rede de saneamento deverá ser assegurado um pré-tratamento dos efluentes não domésticos, 

segundo o n.º 2 do artigo 65.º do RJSM e verificada a capacidade da rede para recolher e tratar os 

caudais previstos (em termos de quantidade e qualidade); 

b) na rede de abastecimento deverá ser verificada a capacidade da rede para fornecer água à nova 

ocupação, sem colocar em causa os demais utilizadores; 

c) na rede de recolha de resíduos deverá ser verificado o cumprimento do disposto no RJSM 

relativamente à disponibilidade de equipamento de recolha. Em caso de eventual necessidade de 

aquisição ou instalação de novos equipamentos de recolha de resíduos, estas deverão ser 

realizadas pelo promotor, de acordo com o que vier a ser estabelecido pelos serviços municipais 

competentes; 

d) na rede de águas pluviais deverá ser verificada a capacidade da rede de receber os novos 

caudais em função da nova área impermeabilizada e das soluções propostas de 

retenção/encaminhamento (e.g. controlo na origem) das águas pluviais; 

 

6. as soluções de infraestruturas a adotar em novas intervenções podem traduzir-se em diferentes 

abordagens, a ponderar de forma concertada com os serviços municipais e o promotor. Assim, para 

além da ligação à rede municipal, admitem-se soluções autónomas de infraestruturas como seja o 

recurso a fossas (estanques ou de infiltração no solo), no caso do saneamento, ou outras soluções 

técnicas adequadas. 

 

                                                
1 Esta disposição encontra enquadramento no definido no n.º 1 do artigo 65.º do RJSM. 
2 Assume-se aqui que deverá ser efetuada a consulta aos serviços municipais antes da aprovação da arquitetura. Ver a este respeito cap. 
IX.4.7.2. 
3 Nos artigos 56.º e 57.º, respetivamente. 
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Nas áreas integradas no perímetro de proteção das captações públicas publicados no Diário da 

Republica, na zona terrestre de proteção das albufeiras e em áreas estratégicas de proteção e recarga 

de aquíferos (exceto cabeceiras das linhas de água) (vd. fig. IX.1.12 e cap. IX.1.12.3), na ausência de 

rede de saneamento pública, pode ser adotada uma solução individual através da implementação de 

sistema estanque ou de tratamento de águas residuais, embora sem prejuízo da sua instalação 

depender de prévia autorização municipal, bem como da obtenção de título da entidade administrativa 

legalmente competente, quando houver descarga no solo ou na água. 

 

No restante território municipal admite-se a adoção de soluções de infiltração no solo sujeitas a 

autorização ou licenciamento da entidade de tutela, nos termos do definido na lei da titularidade dos 

recursos hídricos1. 

 

Sem prejuízo dos projetos, operações de loteamento e/ou outras operações urbanísticas de impacte 

relevante que podem ocorrer nas categorias de solo definidas, nos termos e em convergência com o 

regime de uso para aí consagrado, no concelho de Silves podem ainda ocorrer projetos de natureza 

estruturante que à partida não têm lugar em solo urbano devido às suas caraterísticas específicas 

relacionadas com a dimensão e tipologia ou orientação de uso, ou mesmo, com a aleatoriedade com 

que os mesmos podem ocorrer. É por isso necessário dispor sobre os mesmos, definindo-os e 

assumindo as condições para a sua operacionalização. É o que faremos no capítulo IX.1.6. 

                                                
1 Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro na versão que lhe foi conferida pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto. 
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IX.1.6. INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

O planeamento e ordenamento do território são indissociáveis do desenvolvimento do território. Em 

bom rigor, aliás, constituem instrumentos do desenvolvimento do território (TOMÉ, 2000). Como tal, do 

modelo de desenvolvimento decorre a concretização da política de ordenamento do território, 

nomeadamente à escala do concelho. É assumindo esta perspetiva de base que o modelo de 

desenvolvimento se apoia, em sede de planeamento e ordenamento, na figura do “ instrumento de 

desenvolvimento”, adaptado do PROT Algarve. 

 

Partindo do conceito de “instrumento de desenvolvimento” como aquele que, numa perspetiva de 

investimento (público e privado), tem um contributo de ’alavancagem’ dos restantes investimentos, bem 

como da modernização e crescimento das atividades económicas em geral, definem-se dois tipos de 

instrumentos de desenvolvimento (vd. fig. IX.1.13), com os quais se relacionam investimentos no 

domínio dos equipamentos coletivos e dos campos de golfe. 

 

Estes instrumentos, ancorados na estratégia de desenvolvimento territorial definida (vd. cap. VIII.1), 

atendem às especificidades territoriais do concelho de Silves e à dinâmica económica (particularmente 

no domínio da oferta turística) e da qualificação territorial. 

 

Acresce ainda a identificação, de forma complementar e ancorados na estratégia de desenvolvimento 

do sistema de turismo definida pelo PROT Algarve, a referência aos campos de golfe, como instalações 

desportivas especializadas de grande importância turística (e não só) e sensibilidade ambiental. Neste 

quadro, admite-se a instalação de novos campos de golfe, no respeito por um conjunto de requisitos de 

sustentabilidade (económica, social e ambiental) que a seguir se identificam. 

 

Por último, integram os instrumentos de desenvolvimento para o concelho de Silves, os equipamentos 

coletivos1 (de iniciativa pública e privada), em alguns casos, com zonamento definido no PDM e que 

constituem investimentos que qualificam o território e reforçam a sua competitividade e atratividade. É 

neste quadro que são definidas algumas medidas de discriminação positiva e espaços de reserva para 

a sua instalação. 

                                                
1 Ver a este respeito o cap. IX.1.10.6. 
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Os instrumentos de desenvolvimento surgem enquadrados na estratégia de desenvolvimento de Silves 

que assenta em desafios que se traduzem, entre outros, na promoção da competitividade e 

atratividade do território municipal, designadamente ao nível da atividade económica, do dinamismo 

empresarial e da inovação. Neste pressuposto, a estratégia assume a diversificação e dinamização da 

base económica local como fator de promoção da competitividade e atratividade municipal, e assenta 

no pressuposto de um instrumento flexível para se adaptar à constante mudança em que se encontra o 

território e a sociedade em diversas escalas e âmbitos – aliás, uma condição do pensamento e ação 

estratégica. 

 

Deste modo, atendendo ao ritmo e à relativa imprevisibilidade da mudança, estes instrumentos são 

integrados no PDM de Silves enquanto mecanismos que garantem a sua flexibilidade e 

adaptabilidade à realidade, como condição para uma maior atualidade e segurança das disposições 

do plano, reduzindo procedimentos de dinâmica, otimizando a execução do plano e a sua adequação à 

realidade municipal. 

 

Com efeito, a dinâmica socioeconómica, a oportunidade e o investimento não se compadecem com 

regras e zonamentos rígidos e sobretudo procedimentos à priori de dinâmica, pesados e morosos, 

condicionadores da iniciativa e do desenvolvimento e, por isso, desadequados para responder a uma 

Figura IX.1.13 

Instrumentos de desenvolvimento 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

115 

sociedade competitiva e em rápida e constante mudança. É neste contexto que não se define 

zonamento para estes investimentos, na medida em que eles podem ocorrer em todo o território 

municipal1, salvaguardados os regimes de proteção legalmente definidos. 

 

 

IX.1.6.1. INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES (NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO) 

 

De acordo com o PROT Algarve, os investimentos estruturantes são os Núcleos de Desenvolvimento 

Económico (NDE) e os Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT) e têm os seguintes 

pressupostos: 

 

1. a sua implementação deve provocar transformações positivas no território, com impactes a longo 

prazo (mais de 20/25 anos), que correspondam à consolidação do Modelo Territorial; 

2. da sua concretização devem resultar transformações no tecido económico e social (criação de 

emprego e/ou alterações na estrutura produtiva) e no nível de qualificação, rendimento e cultura da 

população, em especial da população ativa; 

3. destas transformações socioeconómicas, diretas e indiretas, deverá resultar uma maior 

estabilidade da estrutura produtiva, em consequência de melhores condições de produtividade e de 

inserção competitiva nos mercados internacionais às suas várias escalas, promovendo um maior 

valor acrescentado na respetiva cadeia de valor e uma maior diversificação económica, reduzindo 

a vulnerabilidade da economia regional a conjunturas nacionais e internacionais desfavoráveis. 

 

A sua concretização, porém, deverá garantir a observância, entre outros, dos seguintes princípios: 

 

1. enquadramento no Modelo Territorial proposto no PROT Algarve e no modelo de desenvolvimento 

territorial de Silves; 

2. coerência com as prioridades do Programa de Execução do PROT Algarve e do PDM de Silves; 

3. impacte positivo, absoluto e relativo, na economia regional e local, em termos de criação ou 

reconversão de emprego e de geração de rendimento; 

4. salvaguarda e valorização do potencial de recursos ambientais, paisagísticos e patrimoniais; 

                                                
1 Salvo os Estabelecimentos Hoteleiros Isolados que têm algumas restrições à sua localização (vd. cap. IX.1.6.2). 
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5. apresentação de um faseamento de execução, técnica e financeiramente viável, a contratualizar 

com o município, e oportunamente traduzido no plano de execução e financiamento do respetivo 

plano de pormenor com efeitos registais. 

 

 

DOS NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO (NDE) 

 

Os NDE são assumidos como “empreendimentos de interesse regional e natureza pública, privada ou 

mista, constituídos, designadamente, por infraestruturas, equipamentos e outros bens ou serviços 

necessários e adequados ao desenvolvimento de atividades económicas e cuja localização não se 

encontra determinada em PDM” (PROT Algarve). 

 

O procedimento de concretização do NDE (fig. IX.1.14) inicia-se na Câmara Municipal, mediante 

solicitação do promotor interessado, terminando com a contratualização com este e a respetiva 

concretização do mesmo no terreno. 

 

 

 

 

Figura IX.1.14 

Procedimento de concretização do NDE 

 
Fonte: Adaptado de PROT Algarve 
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Contudo, os NDE podem ser de 3 tipos, em função da dimensão da área de intervenção e da 

integração ou não de alojamento turístico1 (vd. quadro IX.1.34). Esta diferenciação tem implicações no 

processo de concretização, designadamente na obrigatoriedade de Reconhecimento de Interesse 

Público (RIP), de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e de homologação, por parte 

do governo, da avaliação prévia do interesse regional. 

 

 

 

Na tipologia III, a edificação da componente de alojamento e respetivas infraestruturas deve respeitar, 

como valores máximos, os seguintes parâmetros: 

 

a. solo urbano < 10% da área total do NDE, 

b. densidade bruta máxima ≤ 30 camas/ha. 

 

Em casos de reconhecida relevância nacional para a atividade turística, determinada em sintonia com a 

Estratégia para o Turismo 2027 Portugal, o RIP requerido para os NDE Tipo III pode, a título 

excecional, aplicar esta figura a empreendimentos turísticos, com base nos seguintes pressupostos: 

 

a. predominância de funções turísticas sobre outras atividades, consideradas complementares; 

b. critérios de qualificação urbanística, económica, social e ambiental compatíveis com a 

estratégia de desenvolvimento do Plano e com o modelo territorial adotado, tomando-se como 

referência os parâmetros urbanísticos e tipologias indicados para os NDT; 

                                                
1 Entre outras variáveis. 

Quadro IX.1.34 

Tipologia de NDE 

Variáveis Tipo I Tipo II Tipo III 

Área de Intervenção (ha) 
Litoral / Barrocal 25 a 50 

Restantes 10 a 50 
50 a 250 

Litoral / Barrocal > 250 
Restantes > 100 

Alojamento Não Não Sim 

Avaliação Prévia Sim Sim Sim 

Homologação Não Sim - 

RIP Não Não Sim 

AIA1 - - Sim 

Contratualização Sim Sim Sim 

PP com efeitos registais Sim Sim Sim 

 

Fonte: Adaptado de PROT Algarve 

Notas: 1 – Aplicável para áreas superiores a 250 ha, em todas as unidades territoriais e sem prejuízo da legislação aplicável. 
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c. capacidade de alojamento a determinar com base em pressupostos territoriais, ambientais e de 

natureza económico financeira. 

 

Na contratualização de qualquer NDE do Tipo III que inclua a componente de alojamento turístico deve 

ser garantida a participação do Turismo de Portugal, da CCDR Algarve e, se necessário, de outras 

entidades competentes em razão da matéria, a administração local e os promotores interessados, 

constando do próprio texto do RIP as bases e condições respetivas, designadamente as respeitantes à 

obrigação de construção de infraestruturas e equipamentos necessários. 

 

 

DOS NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO (NDT) 

 

De acordo com o PROT Algarve, a criação de novos empreendimentos turísticos fora dos perímetros 

urbanos1, só poderá ocorrer quando enquadrada no modelo de NDT, sem zonamento prévio (em plano 

municipal) e sujeito a um concurso público promovido pelo município. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE TERRITORIAL 

 

A concretização de NDT pode ocorrer em todo o território concelhio, desde que não inviabilizada por 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública, com exceção da margem e zona terrestre de 

proteção (vd. fig. IX.1.1ft). Contudo, derivado da sensibilidade ambiental do território, há critérios de 

qualificação a respeitar em função da localização, nomeadamente: 

 

a. quando localizados na retaguarda da zona terrestre de proteção (vd. fig. IX.1.1ft) devem 

respeitar critérios específicos de qualificação; 

b. quando localizados em áreas de RN2000 deverão: 

i. ter caraterísticas compatíveis com a conservação dos valores protegidos pelo respetivo 

regime; 

ii. assumir contratualmente a sujeição do projeto ou projetos a Avaliação de Impacte 

Ambiental, tal como resulta do regime jurídico da RN2000. 

 

                                                
1 Salvo o previsto para os estabelecimentos hoteleiros isolados e para os critérios definidos para TER, TH e PCC no plano. 
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2. DOS PROCEDIMENTOS DE CONCRETIZAÇÃO 

 

O procedimento de concretização de um NDT implica um faseamento estruturado em três momentos 

(vd. fig. IX.1.15). Numa primeira fase a Câmara Municipal comunica ao Observatório do PROT Algarve, 

para efeitos de parecer, a intenção de abertura de concurso público e o respetivo projeto de termos de 

referência. Tendo em consideração o parecer do Observatório, a Câmara Municipal promove o 

concurso público destinado à seleção de propostas. A proposta selecionada será objeto de um acordo 

entre a Câmara Municipal e o promotor, com vista à elaboração de um PP com efeitos registais1 para a 

implementação do NDT e posterior concretização do empreendimento, via aprovação e execução de 

obras de urbanização e de edificação. 

 

 

 

Este procedimento implica, em diferentes momentos, a contratualização entre o(s) privado(s) e o 

município, designadamente através de contrato para planeamento2 e contrato de urbanização. Implica 

ainda uma transparência nas relações dos promotores com a administração pública e a participação da 

                                                
1 Na medida em que implica reclassificação de solo e, nos termos do n.º 4 do artigo 72.º do RJIGT, é por via desta tipologia de plano 
municipal que a mesma ocorre (pode ocorrer). 
2 Nos termos dos artigos 79.º a 81.º do RJIGT. 

Figura IX.1.15 

Procedimento de concretização do NDT 

 
Fonte: Adaptado de PROT Algarve 
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população através de consulta pública1 em diferentes fases do procedimento, designadamente 

aquando da deliberação de abertura de procedimento concursal, da seleção da proposta, do início da 

elaboração do plano e da sua discussão pública. 

 

Do ponto de vista dos princípios, atendendo a que os NDT não são objeto de zonamento prévio, 

deverão ser garantidas condições de igualdade e concorrência que abranjam todo o território, não 

havendo sobrevalorização fundiária e permitindo a apresentação de candidaturas para a generalidade 

dos espaços que se encontrem livres de condicionantes. Por este motivo, este modelo respeita os 

princípios fundamentais de igualdade, concorrência, participação pública, transparência e autonomia 

pública contratual. Da mesma forma, ao selecionar a melhor proposta, é estimulada a concorrência e 

garantida a execução da proposta mais qualificadora para o território. 

 

Do júri do concurso fazem parte a Câmara Municipal, a CCDR Algarve e o Turismo de Portugal, I. P., 

podendo integrar, por solicitação do município, representantes de outras entidades da Administração 

Central. 

 

3. DA ADMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

A admissão de propostas visa verificar a adequação das propostas às condicionantes legais e à 

estratégia de desenvolvimento municipal definida no Cap. VIII.1. Assim são definidos critérios mínimos 

de qualificação urbanística, económica e social e ambiental que determinam se a proposta de NDT é 

admitida a concurso. 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA 

a. Cada NDT corresponde a uma área de solo contínua2 e mínima de 25 hectares na Unidade 

Territorial do Litoral Sul e Barrocal e de 15 hectares nas restantes Unidades Territoriais, sendo de 70 

hectares no caso de se localizar numa área classificada; 

                                                
1 A consulta pública deverá observar as regras decorrentes do regime procedimental de ação e participação popular regulado pela 
L83/95, de 31 de agosto. 
2 De acordo com a CCDR Algarve este conceito pressupõe a contiguidade espacial, independentemente da existência de limites físicos 
que possam dividir o NDT (e.g. linhas de água, estradas, ou outros). 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

121 

b. O NDT pode ser constituído por um ou mais empreendimentos turísticos, sempre articulados entre si 

e com o exterior, através de uma solução coerente de infraestruturas, de estrutura ecológica e de 

composição urbanística e paisagística; 

c. Quanto às tipologias turísticas: 

i. na Faixa Costeira entre os 500 e 2000 metros: atento o princípio da economia do território, 

particularmente face à verificação de que as áreas efetivamente disponíveis para afetação ao 

turismo são diminutas, admitem-se exclusivamente hotéis de 4 ou mais estrelas, isoladamente ou 

integrados em conjuntos turísticos, e aldeamentos turísticos, também de 4 ou mais estrelas afetos 

ao turismo e sempre integrados em conjuntos turísticos, e ainda pousadas; 

ii. no restante território fora da Faixa Costeira: admitem-se hotéis de 4 ou mais estrelas, 

isoladamente ou integrados em conjuntos turísticos, e aldeamentos turísticos e hotéis apartamentos, 

também de 4 ou mais estrelas sempre integrados em conjuntos turísticos, e ainda pousadas, 

devendo todas as tipologias turísticas corresponder, no mínimo, a 70% da capacidade total do NDT. 

d. A área a dotar de infraestruturas urbanísticas e a edificar, ou seja, o solo urbano, não será superior a 

30% da área total do NDT. A restante área do NDT (não urbanizada) deve compreender espaços para 

os equipamentos e os espaços verdes adequados, desempenhando também as funções de área de 

enquadramento; 

e. A densidade de ocupação bruta máxima correspondente a cada área de solo urbano não deve ser 

superior a 60 camas por hectare, podendo ser de 100 camas por hectare em parcelas ocupadas 

exclusivamente com hotéis e pousadas; em áreas classificadas a densidade máxima será de 20 camas 

por hectare, podendo ser de 30 camas por hectare em parcelas ocupadas exclusivamente com hotéis e 

pousadas; 

f. A composição urbana de cada NDT deve corresponder a nucleações que traduzam menores 

extensões de infraestruturas para a globalidade do NDT; 

g. A compatibilidade entre as caraterísticas da ocupação pretendida, com o sítio e a sua área de 

enquadramento, designadamente em termos do seu valor ambiental, patrimonial e paisagístico, deve 

ficar assegurada; 

h. O NDT deve dispor de acessos rodoviários adequados; 

i. A percentagem de edificação simultânea com as obras de urbanização terá que ser igual ou superior 

a 60%, de forma a garantir que em todos os projetos as camas turísticas estejam em funcionamento 

antes das restantes; 

j. A proporção mínima de camas turísticas que integram o NDT é: 
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i. na faixa costeira entre os 500m e os 2000m — 100% do total da capacidade do mesmo; 

ii. no restante território fora da faixa costeira — 70% do total da capacidade do mesmo. 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 

a. O empreendimento turístico deverá promover a criação de postos de trabalho diretos e investimentos 

em novas infraestruturas turísticas e de lazer; 

b. O projeto assuma um caráter inequivocamente turístico, traduzido não apenas na solução 

urbanística, arquitetónica, paisagística, ambiental e no modelo de exploração e de gestão. A 

contratualização, para efeitos de concretização do NDT, deve assegurar a manutenção destas 

caraterísticas ao longo do período da sua vida útil. 

 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 

a. A disponibilidade sustentável de água, através das origens mais apropriadas, de preferência através 

de soluções regionais devidamente contratualizadas no respeitante ao consumo humano excluindo 

regas e/ ou lavagens; 

b. O tratamento da totalidade dos efluentes líquidos, preferencialmente através de soluções regionais 

devidamente contratualizadas e, em qualquer caso, promover tendencialmente a total reutilização das 

águas residuais tratadas; 

c. A adoção de sistema adequado de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, de preferência com 

recurso a soluções regionais devidamente contratualizadas; 

d. O compromisso de obter a certificação de todo o empreendimento pela norma ISO 14001. 

e. A adequada integração paisagística da intervenção no espaço envolvente; 

f. O compromisso de assumir as obrigações decorrentes das medidas de minimização de impactes 

ambientais que vierem a ser determinadas em sede de AIA, se aplicável. 

 

4. DA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

As propostas admitidas a concurso serão avaliadas de acordo com os critérios de avaliação 

urbanísticos, económicos, sociais e ambientais, a ser objeto de pormenorização, designadamente da 

definição de fatores e sub fatores, e da sua quantificação aquando do procedimento concursal. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO URBANÍSTICA 

a. Compatibilidade com os objetivos do PROT Algarve; 

b. Modelo de ocupação urbana proposta; 

c. Condições de acessibilidade e mobilidade; 

d. Integração de usos e funcionalidade do espaço; 

e. Classificação proposta para os empreendimentos turísticos; 

f. Predominância das funções turísticas sobre outras atividades complementares; 

g. Prazo de execução do NDT. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 

a. Compatibilidade com os objetivos do PROT Algarve; 

b. Número total e qualificação de postos de trabalho fixos diretos criados; 

c. Volume e sustentabilidade do investimento associado; 

d. Contribuição para a diversificação da oferta turística regional, explorando segmentos de maior valor 

acrescentado; 

e. Programa de responsabilidade social proposto. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

a. Compatibilidade com os objetivos do PROT Algarve; 

b. Compatibilidade com os objetivos da Rede Natura 2000 (se aplicável); 

c. Sustentabilidade da solução proposta; 

d. Qualificação e valorização ambiental da área do plano e da sua envolvente; 

e. Seleção de espécies; 

f. Adequação das soluções de minimização e compensação dos impactes ambientais associados à 

execução do projeto; 

g. Adequação da solução de certificação ambiental proposta e dos sistemas de monitorização; 

h. Avaliação e gestão de “riscos”. 
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IX.1.6.2. ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS ISOLADOS 

 

 

Os estabelecimentos hoteleiros isolados (EHI) são admitidos em solo rústico, designadamente nas 

tipologias de hotéis de categoria igual ou superior a 3 estrelas e de pousadas, desde que contribuam 

para a valorização económica e ambiental da área em que se inserem e estejam associados a 

temáticas como o turismo de saúde, de desporto, cinegético, da natureza, social, educativo e cultural, 

entre outras. A temática associada deverá incidir e refletir o potencial patrimonial do território, assim 

como reforçar a sua identidade, numa perspetiva sustentável de valorização económica e ambiental. É 

precisamente com este enquadramento que se fundamenta a integração dos EHI no conceito de 

instrumento de desenvolvimento municipal. 

 

De acordo com o PROT Algarve, estes estabelecimentos são admitidos exclusivamente na unidade 

territorial serra e nas freguesias do litoral sul e barrocal, com reduzido desenvolvimento turístico, sendo 

que a dotação máxima para o concelho de Silves é de 650 camas e a sua distribuição está sujeita a 

contratualização com o município. 

 

A implantação deverá respeitar ainda as seguintes condições1: 

 

a. a área da propriedade deverá ser, no mínimo, de 5 hectares; 

b. a densidade de ocupação máxima é de 12 camas por hectare, limitada a um máximo de 300 camas 

por estabelecimento hoteleiro isolado; 

c. a edificação deverá ser concentrada num único edifício ou, no máximo, deve garantir-se a sua 

concentração numa área não superior a 10% da área total da propriedade afetada; 

d. admite-se um máximo de 2 pisos, podendo ser excecionalmente ultrapassado desde que as 

caraterísticas morfológicas dos terrenos e da paisagem o permitam, de modo a não constituírem 

intrusões visuais, o que deve ser adequadamente justificado e acompanhado das peças escritas e 

desenhadas necessárias à sua fundamentação; 

e. a edificação constitui uma edificação isolada não fracionável em propriedade horizontal. 

 

                                                
1 Apesar de integrados maioritariamente em solo rústico, os EHI não estão sujeitos às condições de viabilidade de edificação definidas 
para todo o solo rústico, devendo antes respeitar estas condições. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

125 

IX.1.6.3. CAMPOS DE GOLFE 

 

 

O concelho de Silves integra atualmente três campos de golfe e uma academia em funcionamento, 

estando previsto, nos planos territoriais de âmbito municipal1, a construção de mais quatro campos e 

duas academias de treino. Neste contexto, atendendo à necessidade de garantir a qualidade e a 

sustentabilidade dos empreendimentos com golfe associado, estabelecem-se os seguintes requisitos 

para a implantação de campos de golfe: 

 

a) Complementaridade funcional com alojamento turístico existente ou a criar, podendo estar 

integrados em NDT, em EHI ou constituir projetos independentes, desde que apoiados por alojamento 

turístico próximo já existente; 

b) Compatibilização com as caraterísticas específicas das áreas a ocupar, com realce para os aspetos 

associados ao seu valor natural e ambiental; 

c) Garantia de disponibilidade (durável) de água suficiente, tendencialmente através da reutilização 

integral de águas residuais tratadas; 

d) Acessos rodoviários adequados; 

e) Enquadramento paisagístico e ambiental, quer do campo de golfe quer da respetiva envolvente; 

f) Seleção de espécies, para a constituição do campo, adaptadas às condições de solo e edafo-

climáticas do local; 

g) Avaliação da viabilidade económica do empreendimento. 

 

Na conceção dos novos projetos de Golfe devem ser atendidos os seguintes critérios: 

▪ Subordinar os projetos a enquadramento prévio em plano territorial de âmbito municipal; 

▪ Garantir a salvaguarda da estrutura hidrográfica fundamental e dos aquíferos; 

▪ Controlar os impactes resultantes das transformações do relevo e promover a adaptação progressiva 

dos traçados e implantações do campo à morfologia natural do terreno; 

▪ Assegurar a preservação das espécies locais e formações botânicas classificadas e a conservação 

das associações vegetais caraterísticas; 

                                                
1 Atente-se a que estes planos estão em vigor desde 2008, apresentam reduzidas / nulas taxas de execução e sujeitos ao ‘princípio de 
transição’ por via do disposto no artigo 199.º do RJIGT. 
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▪ Favorecer a utilização de espécies autóctones e de espécies locais, na integração paisagística dos 

empreendimentos; 

▪ Garantir condições de boas práticas na construção e exploração do campo de golfe, através de 

instrumentos de gestão ambiental, designadamente com recurso a mecanismos de certificação; 

▪ Assegurar o controlo periódico/monitorização dos parâmetros ambientais mais significativos. 

 

 

IX.1.7. ACESSIBILIDADES 

 

 

A gestão do PDM deve assegurar as condições necessárias para promover as acessibilidade e 

mobilidade para todos, i.e., facilitar a deslocação das pessoas garantindo uma adequada rede de 

infraestruturas e de transportes bem como o acesso de todos ao edificado, à via pública, aos 

transportes e às tecnologias de informação e comunicação, com a máxima autonomia possível e 

segurança. As lógicas de inclusão atuais incentivam a criação de ambientes o mais abrangentes e o 

menos restritivos possíveis e que atendam à diversidade das pessoas, às suas necessidades e 

possibilidades físicas e sensoriais. 

 

Assim, a partir do reconhecimento das diferenças entre os indivíduos equacionam-se soluções 

integradas (ECA, 2008) que devem resultar num espaço respeitador1, seguro2, saudável3, 

funcional4, compreensível5, e estético6.  

 

Garantir estas condições é assegurar o exercício de cidadania e de autonomia a todos. Cabe, em sede 

de projeto específico, introduzir melhorias acentuadas nas condições de acessibilidade e mobilidade, já 

que as repercussões tendem a ser positivas não só para quem delas necessita diretamente, mas para 

a população em geral. De forma resumida, sem prejuízo do definido no Cap.IX.1.6. nem do DL 

163/2006, apresentam-se um conjunto medidas que, do ponto de vista estratégico, poderiam ser 

consideradas e implementadas. 

                                                
1 Deve incluir a diversidade de utilizadores de forma a não excluir nem marginalizar ninguém. 
2 Deve estar isento de riscos. 
3 Não deve ser um risco para a saúde ou causar constrangimentos a quem sofre de determinadas doenças. 
4 Deve realizar, sem causar problemas ou dificuldades, a função para a qual foi destinada. 
5 As informações devem ser claras, coerentes e visíveis. 
6 O resultado deve ser visualmente agradável facilitando melhor aceitação. 
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a. No domínio da circulação e estacionamento, com o reordenamento de ambos através: 

i. de alterações à circulação de trânsito por rua/troço de arruamento; 

ii. do condicionamento ao trânsito por tipo ou categoria, implantando mecanismos de redução de 

velocidade; 

iii. da introdução de rotundas para maior fluidez de circulação; 

iv. da inserção de variantes para desviar tráfego de atravessamento; 

v. da definição de espaços específicos de carga/descarga; 

vi. do aumento da rede de estacionamento; 

vii. da pedonalização parcial ou total de alguns dos arruamentos; 

viii. da criação de redes cicláveis; 

ix. da implementação de parqueamentos para bicicletas junto de escolas, serviços públicos, 

espaços comerciais, equipamentos desportivos, estacionamentos, etc.; 

x. da criação de serviços/pontos de aluguer de bicicletas (e.g., em pontos turísticos); 

xi. da realização de cargas e descargas no interior dos lotes, libertando espaço público para 

circulação; 

xii. da promoção dos modos suaves de circulação que segreguem o automóvel do peão, ciclista 

e/ou que permitam uma coabitação segura entre si, ou que limitem a velocidade e/ou 

introduzam alertas de perigo ao condutor; 

xiii. da introdução de passadeiras relativamente elevadas e/ou antecedidas de um piso 

antiderrapante e que alerte para o perigo, iluminadas/identificadas à noite com refletores ou 

outros mecanismos. 

 

b. No domínio das infraestruturas físicas com: 

i. a substituição de pavimentos que promovam a melhoria da mobilidade (ao nível do atrito); 

ii. a suavização dos desníveis existentes, promovendo assim uma circulação mais acessível; 

iii. a implementação de soluções em locais críticos nas passadeiras que indiquem e alertem para 

o perigo e promovam a segurança rodoviária (e.g., através de textura, piso e cor 

diferenciadores); 

iv. o redimensionamento (sempre que possível) das vias e dos passeios que apresentem largura 

insuficiente ou que são inexistentes; 
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v. intervenções em edifícios públicos por forma a torná-los mais acessíveis no seu interior e no 

confronto com o espaço exterior; 

vi. aumentar a rede de wireless. 

 

c. No domínio da toponímia e sinalética: 

i. revendo a sua localização (altura de colocação e lugar específico), oportunidade e densidade; 

ii. introduzir avisos sonoros nos semáforos; 

iii. rever a tipologia admitida de forma a adotar uma que seja acessível; 

iv. promover a referenciação geográfica em todo o território municipal através de uma promoção 

global e normalizada das condições de identificação do local, nomeadamente, toponímia de 

arruamentos e numeração de polícia. 

 

d. No domínio das barreiras arquitetónicas:  

i. eliminando-as com a visão de tornar o espaço urbano acessível para todos, i.e., funcional, 

inclusivo, confortável e seguro. 

 

e. No domínio do planeamento do território: 

i. reforçar a componente residencial nas áreas centrais, reduzindo a necessidade de expansão 

urbana e otimizando o espaço; 

ii. privilegiar a ocupação dos espaços intersticiais dos aglomerados que possuem alguma 

dimensão (potencia o aproveitamento dos recursos, equipamentos já existentes) em detrimento 

da criação de novos núcleos (promovem uma maior utilização do carro); 

iii. criar localizações alternativas para espaços industriais, em locais excêntricos aos principais 

núcleos, com repercussões positivas ao nível da circulação e estacionamento bem como para 

o ambiente e saúde pública (menor ruído, menor risco de incêndio, etc.). 

 

f. No domínio da governança: 

i. promover diferentes formas e modelos de participação na vida social e pública (novos canais e 

instrumentos, designadamente no uso das TIC); 

ii. promover a mobilidade “virtual”: teletrabalho, telecompras, etc.; 
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iii. criar uma Comissão/Grupo de Trabalho para as acessibilidades com técnicos e representantes 

de pessoas com mobilidade reduzida de modo a enquadrar, valorizar e estimular os seus 

contributos críticos na planificação de soluções. 

 

g. No domínio dos serviços: 

i. introduzir novas formas de venda e escoamento de produtos (importante em relação aos 

produtos regionais), e.g., webização (utilização das TIC), etc.; 

ii. possuir informação adaptada (e.g., em áudio, em braille). 

 

 

IX.1.8. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 

 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM), definida no artigo 13.º do DR 15/2015 consiste num “conjunto 

de áreas que, em virtude das suas caraterísticas biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua 

continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio 

ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental, paisagística dos espaços rústicos e 

urbanos”. A sua identificação e delimitação é conteúdo do plano diretor municipal, em respeito pelo 

estabelecido no DR 15/20151 e no RJIGT2, incluindo a Constituição da República3. 

 

No concelho de Silves a EEM obedece ao estabelecido no DR 15/2015, procurando agregar os 

elementos que mais contribuem para garantir a conetividade e equilíbrio entre espaços urbanos e 

rústicos e mesmo do próprio espaço urbano, de modo a que ocorra uma interligação entre sistemas 

através de um continuum naturale e/ou de “bolsas” isoladas, embora estruturantes. 

 

Da análise da figura IX.1.16, verifica-se que a EEM no concelho de Silves4, integra diversos domínios 

com o objetivo de abranger âmbitos e áreas distintas de valorização, proteção e conservação, 

integrados em três (3) grandes categorias (vd. figs. IX.1.1ft e IX.1.16): 

                                                
1 N.º 2 do artigo 13.º. 
2 Alínea f) do artigo 10.º; artigo 16.º; alínea e) do artigo 75.º e alínea c) do n.º1 do artigo 96.º. 
3 Alínea e), do artigo 9.º. 
4 Desenvolvida metodologicamente com base no enquadramento legal e nas diversas fontes de informação que correspondem 
essencialmente às propostas de REN, Rede Natura 2000 e cartografia geomorfológica. 
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a. valores naturais, que agregam elementos isolados ou associados a sistemas que, pelas suas 

caraterísticas biofísicas, contribuem substancialmente para os pressupostos da EEM (e.g., praias, 

arribas e dunas, áreas classificadas da RN2000 ou os relevos tabulares); 
 

b. elementos de continuidade que integram corredores ecológicos de continuidade de habitats (e.g., 

os cursos de água) e que têm como objetivo introduzir a contiguidade geográfica entre os diversos 

elementos da EEM (vd. fig. IX.1.16); 
 

c. elementos de prevenção de risco como forma de destacar as áreas suscetíveis a fenómenos 

perigosos, nomeadamente, zonas ameaçadas pelas cheias (todo o território), áreas de 

suscetibilidade elevada a cheias nos perímetros urbanos de Silves (troços do Barranco da Caixa de 

Água e Barranco do Caniné) e de Algoz ou áreas com elevados riscos de erosão hídrica do solo 

(AEREHS) (vd. fig. IX.1.16). 

 

A EEM no concelho de Silves integra elementos que contribuem, de forma diferenciada, para atingir os 

seus pressupostos devido às suas caraterísticas de proteção ou pelo valor ecológico e paisagístico que 

lhes está inerente, sendo por norma elementos com estatuto próprio de proteção (RJREN ou RN2000). 

Assim, definiram-se dois níveis de EEM (vd. figs. IX.1.16, IX.1.17 e IX.1.18, e quadro IX.1.35): 

 

a. a Estrutura Ecológica Fundamental (EEF) integra os elementos que mais podem contribuir para 

responder à essência da EEM devido às suas funções de conetividade ou estatuto de proteção 

intrínseco, como são os sistemas litorais ou o estuário do Arade (vd. quadro IX.1.35, figs. IX.1.16 e 

IX.1.17), ou por constituírem elementos de valorização e conservação como a fauna, no caso 

das áreas húmidas, (Lagoas dos Salgados e de Alcantarilha) e flora (cordão dunar, com a duna 

cinzenta bem definida, e a Mata da Parra) e as áreas de RN2000. A estes elementos acrescem as 

zonas ameaçadas pelas cheias e os cursos de água, pela contiguidade que promovem, 

constituindo corredores preferenciais para o desenvolvimento de galerias ripícolas; 
 

b. a Estrutura Ecológica Complementar (EEC) (vd. figs. IX.1.16 e IX.17) integra “elementos 

secundários” para a prossecução dos objetivos da EEM, uma vez que constituem áreas que não 

têm um papel fundamental de conservação, e são menos ricas em termos ecológicos, mas que 

garantem a interligação de ecossistemas e a conetividade ecológica e ambiental do território 

municipal. Neste nível foram consideradas as restantes ocorrências da REN, e outros elementos, 

fundamentalmente relacionados com património geológico e geomorfológico no concelho (e.g., 
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polje e ponor de Tunes, canhão cársico ou os relevos tabulares), os corredores ecológicos do 

PROF Algarve e áreas que integram solo urbano (e.g., logradouros e jardins públicos ou a encosta 

do Castelo de Silves) (vd. quadro IX.1.35 e fig. IX.1.16). 

 

 

 

Pela observação das figs. IX.1.17 e IX.1.18 verifica-se que grande parte do concelho se encontra afeto 

à EEM, fundamentalmente o setor norte, onde ocorre maior sobreposição de elementos (fig. IX.1.18) 

(e.g., RN2000 e AEREHS), sobretudo no setor ocidental da serra. 

 

A sul do eixo Silves-Messines verifica-se a predominância das áreas de máxima infiltração, por vezes 

concordantes com zonas ameaçadas pelas cheias (e.g., junto a Fonte de Louseiros e Aivados ou 

Terras Ruivas) (vd. fig. IX.1.18). Na área de Tunes verifica-se uma combinação de elementos 

fundamentais e complementares como são a RN2000, as zonas ameaçadas pelas cheias e as 

AEREHS com o polje e ponor de Tunes, respetivamente (vd. figs. IX.1.18 e IX.1.1ft). 

 

Quadro IX.1.35 

Elementos da estrutura ecológica fundamental e complementar 

ESTRUTURA ECOLÓGICA FUNDAMENTAL ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR 

Cursos de água, respectivos leitos e margens 

(REN) 

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos (REN) 

Arribas (REN) Áreas com elevados riscos de erosão hídrica do solo (REN) 

Dunas (REN) Albufeiras e suas margens e faixas de protecção (REN) 

Praia (REN) Ponor e polje de Tunes 

Águas de transição e suas margens e faixa de 

protecção – Estuário do Rio Arade (REN) 
Terraços suspensos 

Lagoas dos Salgados e de Alcantarilha e suas 

margens e faixas de protecção (REN) 

Gruta 

Canhão cársico 

Zonas ameaçadas pelas cheias (REN) Relevos tabulares 

Mata Nacional da Herdade da Parra Penedo Grande 

Áreas classificadas da Rede Natura 2000 Encosta do Castelo 

Áreas de suscetibilidade elevada a cheias nos 

perímetros de Silves e Algoz (B.º Caixa de 

Água, Caniné e Rib.ª Algoz) 

Zona ribeirinha de Silves 

Logradouros e jardins públicos 

Espaços naturais e de valor ecológico Corredores ecológicos do PROF 

 Áreas de instabilidade de vertentes (REN) 
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Fig. IX.1.16 
Modelo Conceptual de delimitação da EEM 

 

 

VALORES NATURAIS 
Mata da Parra 
Praias 
Dunas 
Arribas 
Águas de transição, margens e faixas de proteção 
Albufeiras, margens e faixas de proteção 
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos 
Lagoa dos Salgados 
Polje e ponor de Tunes 
Árvores de Interesse 
Encosta do castelo 
Logradouros e jardins públicos 
Áreas classificadas da Rede Natura 
Terraços fluviais suspensos e grutas 
Relevos tabulares 
Penedo Grande 
Espaços naturais de valor ecológico 

ELEMENTOS DE CONTINUIDADE 
Cursos de água, leitos e margens 
Canhão do Rib.º Meirinho 
Zona ribeirinha de Silves 
ELEMENTOS DE PREVENÇÃO DE RISCO 
Zonas ameaçadas pelas cheias 
Áreas de suscetibilidade elevada a cheias nos 
setores em conflito com os perímetros urbanos de 
Silves (B.º da Caixa de Água e Caniné e de Algoz 
Áreas com elevados riscos de erosão hídrica do 
solo 
Áreas de instabilidade de vertentes 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL (EEM) 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

DR 5/2019, de 27 de setembro. “A estrutura 

ecológica municipal «(EEM)» é um conjunto de 

áreas de solo que em virtude das suas 

características biofísicas, culturais ou 

paisagísticas,  da sua continuidade ecológica e 

do seu ordenamento, tem por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a 

protecção, conservação e valorização 

ambiental, paisagística dos  espaços rústicos e 

urbanos.” A sua delimitação é feita em solo 

rural e nos perímetros urbanos. 

RCM 102/2007, de 3 de agosto, que aprova a 
revisão do PROT-Alg 

 
DL 80/2015, de 14 de maio, que estabelece 

o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT) 

L 31/2014, de 30 de maio, estabelece a Lei 

de Bases Gerais da Política Pública de 

Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo (LBPSOTU) 

L 19/2014, de 14 de abril, que define as 

bases da Politica de Ambiente (LBA) 

Constituição da República Portuguesa 

(VII Revisão Const. – 2005) 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
REN 
REDE NATURA  2000 

ELEMENTOS DA EEM 

Estrutura Ecológica Fundamental 

Estrutura Ecológica Complementar 

Integra outros valores, entre eles ocorrências da 
REN, que pelas suas caraterísticas físicas não têm 
lugar como elementos fundamentais, por serem 
menos ricos em termos de valor natural, paisagístico 
e de equilíbrio dos sistemas físicos em entrosamento 
com os espaços humanizados ou urbanizados. 
 

ELEMENTOS DA EEC 
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos 
Áreas com elevado risco de erosão hídrica do solo 
Áreas de instabilidade de vertentes 
Albufeiras 
Corredores ecológicos do PROF 
Polje e ponor de Tunes 
Terraços fluviais suspensos  
Gruta 
Canhão cársico do Rib.º Meirinho 
Relevos tabulares 
Penedo Grande 
Encosta do Castelo 
Zona ribeirinha de Silves 
Logradouros e jardins públicos* 

Integra as áreas que constituem elementos 
fundamentais para cumprir os pressupostos da 
delimitação da EEM: equilíbrio ecológico, proteção, 
conservação e valorização ambiental, paisagística e 
do património natural em espaço rural e urbano. São 
parte integrante da EEF as ocorrências da REN com 
mais capacidades para gerar equilíbrio e a 
valorização paisagística em meio rural e urbano. 
 

ELEMENTOS DA EEF 
Cursos de água e respectivas margens 
Arribas 
Dunas 
Praias 
Águas de transição e respectivas margens e faixas 
de proteção 
Lagoas dos Salgados e Alcantarilha, suas margens 
e faixas de prot. 
Zonas ameaçadas pelas cheias 
Áreas de suscetibilidade elevada a cheias 
Mata da Parra 
Áreas classificadas da Rede Natura 2000 
Espaços naturais de valor ecológico 

NÍVEIS DA EEM 

ESTRUTURA ECOLÓGICA FUNDAMENTAL  
ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR 

REGIME DE USO 

As áreas afetas à EEM estão sujeitas ao regime 
de uso da categoria de uso do solo subjacente 
e/ou da restrição de utilidade pública quando 
coincidentes. 

A EEM do concelho de Silves consiste assim numa 
estrutura agregadora de elementos / valores estruturantes 
com regimes de proteção ou que necessitam desse 
estatuto.  
 

O principal propósito é preservar, conservar e proteger 
valores, garantindo concomitantemente a sustentabilidade 
entre sistemas naturais /seminaturais e antrópicos, 
preferencialmente através do equilíbrio ecológico e o 
entrosamento entre espaços naturais e urbanos. 

* A informação relativa a logradouros e jardins públicos não é representada cartograficamente 
por motivos de escala, no entanto, as indicações relativas ao regime de uso serão vertidas no 
regulamento do Plano. 
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Destaca-se em particular a área do Rio Arade a jusante da barragem do Arade e o setor jusante da 

ribeira de Odelouca onde há maior concentração de elementos da EEF, o caso dos cursos de água, 

estuário e respetiva faixa de proteção ou a Zona Especial de Conservação de Arade/Odelouca (vd. fig. 

IX.1.17 e IX.1.18). 

 

As áreas de EEC têm distribuição generalizada por todo o concelho, em particular no setor norte, 

devido às AEREHS, muito extensas, dadas as caraterísticas físicas do território. No setor sul destacam-

se as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, que garantem a continuidade dos 

elementos da EEF com os da EEC na área da orla propriamente dita (vd. figs. IX.1.17 e IX.1.18). 

 

Os corredores ecológicos do PROF assumem, nesta estrutura, um papel de garantia de continuidade 

dos ecossistemas, com particular relevo na área coincidente com as principais linhas de água (Ribeira 

de Alcantarilha, Ribeira do Arade, etc.) 

 

Ainda integrante da EEC há a referir os logradouros e jardins públicos, embora sem representação 

cartográfica nas figuras IX.1.17, IX.1.18 ou na carta de ordenamento, fig. IX.1.1ft, principalmente por 

razões de escala. 

 

Constata-se assim que a EEM pretende ser uma estrutura agregadora de elementos estruturantes 

para a proteção e conservação de espaços naturais (muitas vezes com restrições de utilidade pública) 

com o objetivo de permitir um entrosamento natural entre os espaços rurais e urbanos e qualificar em 

particular estes, em respeito pelos valores e garantindo a sustentabilidade entre e intra-sistemas. 

 

 

Em todo o caso, as áreas afetas à EEM estão sujeitas ao regime de uso da categoria de uso do 

solo e/ou servidão administrativa e restrição de utilidade pública subjacentes. 
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IX.1.9. COORDENAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PLANO1 

 

 

Os planos municipais (PM) e os programas especiais2 (PE) eficazes no concelho de Silves (fig. IX.1.19) 

são assumidos, no âmbito do PDM de Silves, como elementos estruturantes da política de 

ordenamento do território, com os quais se estabelece uma coordenação3 como condição da coerência 

e unidade na gestão do território. Como tal, nos termos do disposto nas alíneas a), c) e k) do artigo 75.º 

e da alínea p) do n.º 1 do artigo 96.º do RJIGT, é fundamental que se garanta a articulação destes com 

o modelo de ordenamento e respetivo regime de uso definido no PDM.  

 

Neste quadro constitui dever do Município identificar e ponderar os planos e programas, existentes ou 

em elaboração, com incidência territorial municipal de forma a assegurar as necessárias 

compatibilizações (n.º 2 do artigo 22.º do RJIGT). 

 

 

 

                                                
1 Ver ainda a este respeito o capítulo IX.3 onde se desenvolve a conformidade do PDM2G com os demais instrumentos de gestão 
territorial com eficácia no concelho de Silves. 
2 De acordo com o modelo de gestão territorial definido pela LBPPSOTU, não obstante a “recondução” prevista no artigo 80.º da 
LBPPSOTU ainda não tenha ocorrido e como tal os instrumentos aqui em análise se mantenham com a designação de “planos”. 
3 Assumida como um dever das intervenções em matéria territorial (n.º 1 do artigo 22.º do RJIGT). 

Figura IX.1.19 

Coordenação interna e externa 
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Este dever de coordenação, assumido como um imperativo de atuação da administração, pressupõe 

uma visão: 

 

a)  interna, i.e., uma perspetiva de articulação entre os diferentes instrumentos de um mesmo 

nível administrativo, no caso, o âmbito municipal;  

b)  externa, i.e., uma perspetiva de coordenação entre os diferentes âmbitos territoriais (nacional, 

regional, intermunicipal e municipal). 

 

Na figura IX.1.19 são identificados os PM com os quais o PDM de Silves estabelece uma coordenação 

interna assim como os planos especiais1 que, por via das recentes alterações legislativas, devem ver 

vertidas, no PDM, as suas normas (com incidência territorial urbanística) vinculativas dos particulares. 

Sistematizam-se assim os instrumentos que integram a coordenação interna e externa do PDM2G, 

como a seguir se analisa. 

 

 

IX.1.9.1. COORDENAÇÃO INTERNA 

 

De acordo com a alínea p) do artigo 96.º do RJIGT, o PDM estabelece “a articulação do modelo de 

organização municipal do território com a disciplina consagrada nos demais planos municipais 

aplicáveis”. Neste sentido, ancorados no modelo de desenvolvimento territorial já definido (vd. fig. 

VIII.1.13), verifica-se de seguida o grau de articulação do modelo definido no PDM com a disciplina de 

cada um dos PM. 

 

Antes de mais importa recuperar, sinteticamente, uma das conclusões do capítulo de “Estado do 

Ordenamento do Território. Os IGT” de acordo com a qual os PM vigentes resultam da 

operacionalização do PDM95, concretamente do seu modelo de desenvolvimento, alicerçado nas 

orientações do PROT91. Ora daqui se conclui, desde logo, que estes planos resultam de um quadro 

estratégico significativamente diferente do atual. 

 

                                                
1 Note-se que a coordenação externa vai muito além dos planos especiais. Ver a este respeito o capítulo do quadro estratégico (cap. I.5), 
da estratégia (cap. VIII.1), da conformidade (cap. IX.3) e da avaliação ambiental estratégica (cap. XII.2). 
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Do ponto de vista funcional estes planos correspondem, na sua generalidade1, a empreendimentos 

turísticos, nas suas diferentes tipologias e respetivos equipamentos e serviços complementares e 

localizam-se, na sua maioria2, na unidade territorial barrocal-litoral sul.  

 

Neste sentido, se atendermos ao modelo de desenvolvimento territorial de base ao PDM2G 

constatamos que existe uma coincidência entre alguns destes planos municipais e a vocação funcional 

que o plano atribui ao território. Neste sentido localizam-se na subunidade territorial de turismo, 

habitação e comércio os planos da Lameira, Praia Grande e Armação de Pêra e na área de transição 

entre esta e a subunidade de serviços, património e habitação, o plano da Vila Fria, Atalaia e o da 

Caixa de Água. Assim apenas os planos da Quinta do Paço e Pateiro se apresentam funcionalmente 

descoincidentes com o modelo de desenvolvimento preconizado (vd. quadro IX.1.36).  

 

 

 

Ressalva-se contudo que este não é determinista e que, por isso, num quadro de desenvolvimento 

orientador, o plano legítima a multifuncionalidade de usos. Contudo é curioso notar que o PP do 

Pateiro, um dos planos3 descoincidentes com este modelo de desenvolvimento, é o que apresenta um 

                                                
1 Com exceção do PP de Armação de Pêra e do PP da Horta da Caixa de Água. 
2 Com exceção para os PP do Pateiro e da Horta da Caixa de Água e PU da Atalaia. 
3 O PP da Praia Grande, apesar de coincidente com o modelo de desenvolvimento territorial apresenta um grau de execução nulo devido 
à suspensão do alvará de loteamento que lhe daria concretização.  

Quadro IX.1.36 

Síntese da execução dos planos municipais 

PLANO MUNICIPAL 
GRAU DE 

EXECUÇÃO (%) 
SUTD 

EIXO E 

CENTRALIDADE 

PU Atalaia 100 C D 

PU Morgado da Lameira 85 C C 

PU Quinta do Paço 100 D C 

PU Vila Fria 100 C C 

PP Armação de Pêra 62 C C 

PP Horta da Caixa de Água 60 C C 

PP Pateiro 0 D D 

PP Praia Grande 0 C C 

Notas: SUTD – subunidade territorial de desenvolvimento; C – coincidente; D – descoincidente. 
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menor grau de execução. Deste fato é notória também a integração dos planos com maior grau de 

execução e dinamismo no “triângulo sul”1 definido no modelo. 

 

Em síntese, da análise da articulação entre o modelo de desenvolvimento territorial e a disciplina 

consagrada pelos planos municipais conclui-se pela coincidência (relativa) da maior parte dos Planos 

territoriais com o modelo territorial do PDM2G e alguma descoincidência com os planos sem qualquer 

grau de execução (vd. quadro IX.1.36).  

 

É neste sentido, enquadrado pelo disposto no artigo 199.º do RJIGT, concretamente, pela 

obrigatoriedade de se proceder, até julho de 20202, à revisão dos planos territoriais de âmbito municipal 

vigentes a fim de rever as regras de classificação e qualificação do solo de acordo com o novo quadro 

legal, que o PDM2G preconiza a aplicação do princípio de transição desenvolvido no capítulo de 

execução e gestão do plano (cap. IX.4). 

 

 

IX.1.9.2. COORDENAÇÃO EXTERNA 

 

Com a entrada em vigor da LBPPSOTU, concretamente com o disposto no artigo 46.º conjugado com o 

artigo 78.º, foi determinado que as normas vinculativas do particular, com incidência territorial 

urbanística, dos PEOT fossem integradas nos planos municipais. Neste sentido, numa perspetiva de 

otimização de procedimento, o Município de Silves procedeu à integração das referidas normas em 

contexto da revisão do PDM.  

 

Deste processo, acompanhado pelas entidades de tutela de cada um dos planos especiais, resultou a 

transposição de conteúdos dos planos especiais para o PDM2G, dispersos um pouco por todo o plano. 

Dessa transposição dá conta o relatório metodológico que integra o PDM2G (vd. anexo XIII.6). 

 

                                                
1 Áreas identificadas como tendo (no presente e num futuro próximo) mais dinâmica e centralidade. 
2 Este prazo foi entretanto prorrogado por mais 180 dias a contar a partir do fim do estado de emergência, de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 20/2020, de 01 de maio e estabelecido como 09 de janeiro de 2021 pela Comissão Nacional do Território, em deliberação de 16 de 
junho de 2020.   
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Note-se que este procedimento não substitui a hierarquia do sistema de gestão territorial vigente, pelo 

que, embora sem carater vinculativo para o particular, as normas dos PEOT vinculam as entidades 

públicas. 

 

 

IX.1.10. SISTEMAS ESTRUTURANTES 

 

 

A estruturação do território assenta num conjunto de fenómenos e elementos inter-relacionados 

comportando-se assim enquanto um sistema. Neste sistema ganham particular destaque as 

infraestruturas, como condição para a instalação de atividade humana e potenciadoras da atratividade 

e competitividade do território e assim determinantes para a estruturação deste1. Particularmente a 

rede de infraestruturas de transporte, abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e 

de recolha de águas pluviais constituem elementos fundamentais e estruturantes do território. 

 

A este nível podemos ainda identificar um conjunto de outros sistemas de infraestruturas, igualmente 

estruturantes mas com um âmbito e alcance2 diferente. Destacamos o sistema de recolha, depósito e 

tratamento de resíduos sólidos, o sistema de abastecimento de energia elétrica, o sistema de 

abastecimento de combustíveis e o sistema de telecomunicações. 

 

De forma integrada e em articulação com as infraestruturas destacamos ainda, com um papel 

estruturante no território, os equipamentos3 de utilização coletiva, qualificadores de um território e 

como tal determinantes para a atratividade e competitividade do mesmo. 

 

As infraestruturas e os equipamentos constituem assim elementos fundamentais do ordenamento do 

PDM, nos termos de RJIGT (alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º), e encontram-se representados na 

respetiva planta (vd. fig. IX.1.1ft). Abordaremos cada um destes sistemas individualmente. 

 

                                                
1 Veja-se a este respeito a hierarquia urbana (Cap. V.6.) ou o sistema de povoamento (Cap. V.2.). 
2 Referimo-nos em concreto ao âmbito e escala do PDM e ao alcance da atuação municipal. 
3 Com efeito os equipamentos de utilização coletiva garantem a um aglomerado/população a satisfação de necessidades elementares 
(e.g. educação, saúde ou apoio social), assim como a possibilidade de usufruir e recrear, potenciando a sua qualidade de vida. Da 
mesma forma, na perspetiva do território, os equipamentos de utilização coletiva podem potenciar a coesão territorial e os recursos 
existentes, designadamente os naturais. 
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IX.1.10.1. REDE DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE 

 

O concelho, decorrente da sua centralidade geográfica no contexto da ‘região’, apresenta importantes 

eixos de atravessamento N/S de acesso ao Algarve e vias longitudinais de distribuição para o 

barlavento e sotavento que constituem vias de nível hierárquico superior, constituído pela rede 

rodoviária nacional (incluindo autoestradas), estradas regionais e outras vias municipais 

(consideradas estruturantes) e, nesse contexto, são representadas na planta de ordenamento 

enquanto sistemas estruturantes. Estas vias distribuem-se assim em: 

 

a) Rede rodoviária principal que compreende as vias estruturantes e estratégicas para o 

ordenamento e desenvolvimento do território devido à acessibilidade e mobilidade que 

proporcionam, ao escoamento de fluxos de atravessamento que permitem e à conexão interna 

que estabelecem; 

 

b) Rede rodoviária distribuidora, que assegura a circulação e interligação entre as diferentes 

unidades territoriais do concelho, estruturando o meio rústico e articulando as vias de nível 

superior com as vias locais de nível inferior. 

 

A centralidade e acessibilidade ao concelho apresentam mais-valias na forma de comunicar, 

comercializar e distribuir, bem como na sua atratividade e competitividade. Emerge, contudo, a 

necessidade de garantir a boa acessibilidade e mobilidade, funcionalidade, conforto e segurança da 

rede de transporte através da qualificação e beneficiação, de algumas vias ou troços, nomeadamente: 

 

a. da ER1241, no troço Cumeada-Pedreira onde deveria ser ponderada a alteração/redefinição do 

perfil longitudinal minimizando o efeito do declive e meandrização da via e beneficiação do troço 

Silves-Porto de Lagos; 

b. da ER1251 (troços pontuais), colmatando algumas deficiências em termos de caraterísticas de 

conservação e segurança dos mesmos. 

                                                
1 Note-se que tratando-se esta de uma via onde o Município não tem responsabilidades diretas, as propostas aqui elencadas consistem 
no desenvolvimento de ações de sensibilização junto da entidade de tutela. 
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Ainda a este nível, atendendo à frequente coincidência espacial entre o peão e a rede viária, admite-

se, excepcionalmente, a relocalização de edificações confinantes com a rede viária, através do recuo 

da mesma relativamente à via, de acordo com o definido no regime de uso (vd. cap. IX.1.3). 

 

Em contexto urbano cabe, em sede de projeto, introduzir melhorias acentuadas nas condições de 

acessibilidade e mobilidade de acordo com o definido nos caps. IX.1.6 e V.5., de entre as quais 

destacamos a integração de uma rede ciclável no perfil da via sempre que tecnicamente viável e desde 

que existam recursos disponíveis para a sua concretização, aquando de intervenções de beneficiação 

que ocorram nas vias rodoviárias municipais ou na criação de novas. 

 

Considerando ainda os estrangulamentos relativamente à circulação automóvel no interior dos 

aglomerados associados essencialmente ao tráfego de atravessamento, propõe-se o estabelecimento 

de espaços canais1 a fim de salvaguardar a área necessária para a instalação de infraestruturas 

que no futuro, permitam: uma maior fluidez de circulação e segurança (redução dos pontos de conflito), 

a readequação da circulação urbana ao crescimento urbano e funcional de cada aglomerado e a 

promoção da qualidade do ambiente urbano (redução do ruído e da poluição no interior do núcleo). 

 

Os espaços canais destinam-se a integrar infraestruturas, nomeadamente viárias, constituindo uma 

área de reserva. Por esse motivo, as caraterísticas (perfil, funcionalidade, entre outras) das vias que se 

possam vir a instalar deverão ser definidas no âmbito do projeto de execução, implicando assim a 

realização de todos os estudos necessários para viabilizar a sua execução (ex.: projeto, estudos de 

trafego, entre outros). 

 

Os espaços canais2 (vd. cap. IX.1.12), representados na fig. IX.1.1ft e definidos, em esquema, na fig. 

IX.1.20, são os que a seguir se identificam: 

 

1. no espaço industrial de Vales de Algoz: a SE do espaço industrial de Vales de Algoz entre a 

EM526-1 e o CM1170/EM 269. O objetivo central desta proposta reside no desvio do trafego de 

pesados oriundo da zona industrial de Vales de Algoz, direcionando-o para vias de distribuição 

                                                
1 Ver a este respeito capítulo IX.1.12. 
2 Incluindo os nós rodoviários propostos. 
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compatíveis com as suas caraterísticas. Deste modo reduz-se uma das principais fontes do trafego que 

atravessa o aglomerado de Algoz. 

 

 

 

2. no aglomerado de Silves: em resultado do reperfilamento e beneficiação da Rua Atrás dos Muros, 

o trânsito de distribuição sentido nascente poente, poderia ser optimizado com a concretização de parte 

da circular norte, concretamente, com o troço localizado dentro de perímetro urbano e já concertado 

(e.g. por via de cedências). Esta é uma área com alguma concentração de equipamentos de educação, 

pelo que o volume de trânsito, por via das deslocações diárias, é muito significativo. 

 

Não obstante a sua efetiva concretização no horizonte temporal previsto para o plano, atendendo à 

conjuntura e indefinição económicas atuais e mudanças profundas no paradigma de desenvolvimento 

em prospetiva, estes espaços de reserva, constituem por princípio, áreas non aedificandi, ainda que 

no seu traçado se permitam intervenções de manutenção e conservação dos edifícios preexistentes. 

 

 

Para além destas propostas, identificam-se ainda algumas soluções que, não constituindo “espaços 

canais”, são soluções de variantes com potencial para minimizar os estrangulamentos e 

congestionamentos detetados. Contudo, no quadro de uma gestão eficiente dos recursos financeiros 

Figura IX.1.20 

Espaços Canais (esboços) 

Algoz (espaço industrial) 
 

Silves (norte) 

 

 

 
   

 

Nota: os alinhamentos definidos sobrepõem-se parcialmente a vias “mais ou menos informais” existentes. 
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existentes e com uma visão pragmática da dinâmica do território, não se assumem como exequíveis no 

prazo de 5 anos como decorre, designadamente, do n.º 3 do artigo 154.º do RJIGT. Identificam-se 

assim um conjunto de propostas a equacionar no decurso da vigência do PDM2G em virtude da 

dinâmica do território (vd. fig. IX.1.21): 

 

1. no aglomerado de Alcantarilha: a N que permite a ligação entre a Estação de Alcantarilha (EM269-

1) e a ER125 junto da zona industrial de Alcantarilha. Esta via tem como objetivo central o desvio do 

trafego que atravessa o aglomerado de Alcantarilha com destino à ER125; 

 

2. entre Alcantarilha e Pêra: ligando o futuro «outlet» de Alcantarilha à EM269-1 e desta à ER125 na 

entrada para Pêra. Esta via tem como objetivo central o desvio do trafego que atravessa o aglomerado 

de Alcantarilha com destino à ER125 e a Armação de Pêra; 

 

3. na zona industrial de Vales de Algoz: ligação à A22 da zona industrial de Vales de Algoz (EM524), 

via Benagaia. Esta estrada, não obstante o seu potencial de aproveitamento encontra-se estrangulada 

fisicamente em alguns troços, pelo que a sua beneficiação/reperfilamento pontual poderia constituir 

uma solução eficiente para o trafego da zona industrial, designadamente algum do que atravessa o 

aglomerado de Algoz. 

 

4. aglomerado de Algoz: a W do aglomerado, estabelecendo a ligação entre a EM264 e a EM524; a 

SW, entre a EM524 e a EM526-1. Esta via destina-se a reduzir o trafego de atravessamento do 

aglomerado de Algoz, atualmente muito congestionado, de onde decorrem constrangimentos à 

circulação, à qualidade de vida dos residentes e à qualificação do aglomerado. Trata-se de um trafego 

com um predomínio de veículos pesados (fruto das atividades económicas instaladas nesta área do 

território) o que, aliado às caraterísticas do perfil da rede viária, contribui ainda mais para o referido 

congestionamento e sobrecarga das infraestruturas existentes; 

 

5. no aglomerado de Silves: a N da cidade de Silves, no setor de vale a norte do Castelo, 

estabelecendo um novo corredor entre o setor leste da cidade e o setor mais a ocidente. A distribuição 

do trafego que se desloca à cidade de Silves é o principal objetivo desta proposta. Ao “contornar” a 

cidade, esta via permite uma maior fluidez de trafego e daí uma maior eficiência na circulação interna e 
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na funcionalidade da cidade. Perspetiva-se ainda para a cidade de Silves a beneficiação da frente rio 

com a valorização paisagística e de fluidez de circulação deste espaço nobre da cidade. 

 

 

 

Figura IX.1.21 

Espaços Canais – a equacionar (esboços) 

Alcantarilha (Estação – ER125) 
 

Alcantarilha - Pêra 

 

 

 
   

Algoz (EM 524)  
Algoz (poente) 

 

 

 
   

Silves 
 

Pêra (nascente) 
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6. no aglomerado de Pêra: no sentido N-S a E do aglomerado ligando a ER125 à EM526. Esta 

proposta, tendo por base o perfil da rede viária do aglomerado de Pêra e o volume de trafego que se 

desloca para o litoral (praias), visa essencialmente constituir uma alternativa ao interior do aglomerado. 

Note-se que esta área está sujeita a uma forte pressão urbanística de onde resultou a aprovação de 

compromissos urbanísticos1 que contribuem para o aumento do trafego nesta área. 

 

 

Tendo em vista apoiar a gestão da rede viária municipal2 e garantir a sua manutenção, funcionalidade 

e permeabilidade, optou-se por representa-la3 (juntamente com a restante rede rodoviária) na planta de 

ordenamento (limites ao regime de uso) (fig. IX.1.1ft) desagregada em: 

 

a. Estradas municipais (EM), 

b. Caminhos municipais (CM), 

c. Vias de Acesso Local (VAL), 

d. Arruamentos (A). 

 

Estas vias4 constituem a rede municipal de natureza dominial pública, com exceção das vias de 

acesso local e dos arruamentos na medida em que integram troços privados (e.g. arruamentos que 

ainda não foram objeto de receção definitiva ou acessos privados ou ainda aqueles que, no decurso da 

gestão do PDM, se venha a demonstrar serem de propriedade privada). 

 

 

IX.1.10.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A água é um bem essencial de primeira ordem e a sua disponibilidade à população representa um 

indicador do desenvolvimento de um território. Pelo que a rede de abastecimento de água é 

                                                
1 Ver a este respeito relatório sobre o estado do ordenamento e anexo das fichas dos compromissos urbanísticos. 
2 Corresponde a toda a rede que ocorre no território municipal (excetuando a rede rodoviária nacional, a rede rodoviária nacional de 
autoestradas e estradas regionais), nela se diferenciando as vias consideradas estruturantes das demais de âmbito mais informal (vd. a 
este respeito o capítulo IX.2.2.6). 
3 Integram ainda a rede viária municipal as “outras vias” que, atendendo à sua génese, caraterísticas e funcionalidade demonstradas, não 
configuram rede estruturante, logo não são objeto de representação em ordenamento. 
4 A identificação (designação) de cada via encontra-se representada na planta de ordenamento, à exceção dos arruamentos, atendendo à 
escala e âmbito do PDM. 
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fundamental para garantir esse acesso. Como tal, ainda que a taxa de cobertura da rede seja elevada 

(vd. cap. V.4) há ainda muitos lugares não servidos, pelo que se propõe como medidas programáticas: 

 

a. a expansão da rede para áreas ainda não servidas, com população que justifique a 

sustentabilidade do investimento; 

b. a reabilitação da rede com défice de eficiência (seja por via do seu envelhecimento, do estado 

de conservação ou da capacidade), tendo em vista a otimização do recurso água e a promoção da 

saúde pública; 

c. criar como alternativa, quando técnica e economicamente viável, sistemas autónomos para 

“espaços urbanos” de menor dimensão; 

d. reformular os sistemas elevatórios nas circunstâncias em que estes não são eficientes, 

nomeadamente, pela insuficiente pressão; 

e. aumentar a capacidade dos reservatórios municipais sempre que tal solução seja a mais 

eficiente; 

f. incrementar, numa lógica de otimização de recursos, a articulação entre os sistemas municipais 

vizinhos (intermunicipalidade); 

g. incentivar a adoção de mecanismos para a utilização sustentável da água (cisternas, 

reutilização, etc.); 

h. instalar as novas redes, preferencialmente, em galerias técnicas que otimizem o espaço e 

garantam uma maior eficiência no acesso às redes. 

 

 

No âmbito da segurança contra incêndios em edifícios, na medida em que as forças de segurança 

pública recorrem com frequência à rede de abastecimento de água, deverá ser dada preferência, 

quando tecnicamente possível, à colocação de marcos de água em detrimento de bocas-de-incêndio. 

 

Na expansão da rede deverá ser dada prioridade à cobertura de perímetros (de solo urbano e de solo 

rústico) onde se admite edificabilidade e não existem redes (saneamento e/ou abastecimento) 

abrangidos pelos perímetros de proteção das captações da AdA. 
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IX.1.10.3. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

 

Também a cobertura e eficiência da rede de drenagem de águas residuais constitui um indicador de 

desenvolvimento de um território, essencialmente por razões de saúde pública e de sustentabilidade 

ambiental. Constata-se assim a necessidade de intervir na rede em vários âmbitos: 

 

a. substituir a rede nos casos em que se encontra em mau estado/degradado e expandi-la em áreas 

deficitárias edificadas ou a edificar; 

b. melhorar os mecanismos de tratamento e reutilização das águas residuais; 

c. fomentar a valorização de lamas (aproveitamento para agricultura e/ou espaços verdes); 

d. garantir a obrigatoriedade de instalação de soluções de recolha de águas residuais com o recurso 

a ligação à rede municipal, ou quando isso não seja possível, com a adoção de soluções 

autónomas que podem ser fossas estanques ou de infiltração no solo, dependendo das 

caraterísticas do meio recetor; 

e. promover a otimização da rede com uma maior articulação com os sistemas municipais vizinhos; 

f. instalar as novas redes, preferencialmente, em galerias técnicas que otimizem o espaço e 

garantam uma maior eficiência no acesso às redes. 

 

 

Na expansão da rede deverá ser dada prioridade à cobertura de perímetros (de solo urbano e de solo 

rústico) onde se admite edificabilidade e não existem redes (saneamento e/ou abastecimento), 

abrangidos pelos perímetros de proteção das captações da AdA. 

 

 

IX.1.10.4. SISTEMA DE RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A impermeabilização do solo, particularmente do solo urbano, traduz-se, de entre outros fatores, na 

presença de um volume de água passível de provocar danos a pessoas e bens se não for objeto de 

uma eficiente regularização (normalmente antrópica). Assim, a rede de águas pluviais deverá ser objeto 

de intervenção em vários domínios: 
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a. reforçar a cobertura de rede em áreas ainda não cobertas; 

b. reabilitar a rede existente com défice de eficiência (seja por via do seu envelhecimento, do 

estado de conservação ou da capacidade, entre outros), tendo em vista a segurança da rede e do 

bem público; 

c. quando se promovam novas áreas impermeabilizadas e se efetue a sua ligação à rede existente, 

deverá ser acautelada a capacidade das redes existentes para responder ao novo fluxo previsto, 

adotando soluções que evitem a sobrecarga da rede (e.g. soluções de controlo na origem). 

 

 

IX.1.10.5. OUTROS SISTEMAS ESTRUTURANTES 

 

Neste grupo integra-se o sistema de recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos, o sistema de 

abastecimento de energia elétrica, o sistema de abastecimento de combustíveis e o sistema de 

telecomunicações. 

 

DO SISTEMA DE RECOLHA, DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

O sistema de recolha de resíduos sólidos, designadamente os equipamentos de recolha de resíduos, 

apresenta no concelho uma grande densidade e taxa de cobertura, ainda que com carências muito 

pontuais, o que atendendo à área do concelho, promove grandes deslocações e afetação de recursos 

substantiva. Emerge daqui a necessidade de conciliar o aumento da capacidade de deposição de 

resíduos (maior carga unitária) com a diminuição dos pontos de recolha1, designadamente nas 

áreas urbanas, incluindo nas de baixa densidade, privilegiando a instalação de contentores de grandes 

dimensões enterrados ou semienterrados, com uma capacidade unitária aproximada de 3000 litros em 

“ilhas ecológicas”, em locais estratégicos, ótimos para a recolha e para os utilizadores. 

 

É ainda necessário incluir as infraestruturas de deposição de resíduos sólidos urbanos (contentores de 

utilização coletiva situados na via pública) nos projetos de loteamento, garantindo espaços específicos 

que não hipotequem as boas condições do ambiente urbano, sendo a obrigatoriedade de instalação 

dos mesmos por parte dos promotores, ouvidos os serviços municipais. 

                                                
1 Sempre no respeito pelo disposto no artigo 59.º do regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos (DL 194/2009, de 20 de agosto). 
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Pretende-se também proceder à instalação de Estações de Tratamento de Resíduos (Ecocentros), de 

âmbito Municipal nas freguesias de Silves, S. Bartolomeu de Messines, Algoz e Tunes e Alcantarilha e 

Pêra. Pretende-se que os Ecocentros possam dar resposta à necessidade da existência de locais para 

deposição dos resíduos verdes urbanos, dos sobrantes de obras e demolições e mesmo de outros 

tipos de resíduos que não têm enquadramento no sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos 

atual. As áreas propostas para a localização destas infraestruturas de âmbito municipal podem ser 

verificadas na fig. IX.1.1ft. 

 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A energia elétrica é uma das formas de energia mais úteis e usadas pela humanidade. Ela fornece luz, 

calor e força para o funcionamento de máquinas e está presente em quase todos os momentos do 

nosso quotidiano. É importante otimizar e reduzir o consumo deste tipo de energia por questões 

ambientais e económicas apostando igualmente em novas soluções, nomeadamente:  

 

d. avaliar pontos de distribuição de luz e eficiência energética (reformulação da distribuição dos 

pontos de luz, reforço nuns locais e redução noutros e substituição de lâmpadas e outros 

acessórios similares com consumos elevados por materiais mais eficientes); 

e. aumentar mecanismos que promovam a sustentabilidade energética (introdução de painéis 

solares associados à iluminação, materiais mais económicos, materiais sensíveis ao movimento, 

temporizadores, introdução de painéis solares em edifícios públicos); 

f. remover componentes elétricos (cabos maioritariamente) fixados às fachadas dos edifícios e das 

travessias aéreas entre arruamentos, em particular nos principais aglomerados urbanos; 

g. instalar sistemas autónomos na edificação isolada e nos espaços urbanos de baixa densidade. 

 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

 

O sistema de abastecimento de combustíveis, que integra as estações de serviço e espaços de 

comercialização de gás, garantem uma forma de energia fundamental numa sociedade (ainda) muito 

dependente dos combustíveis como fonte energética. O PDM de Silves preconiza assim a manutenção 
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das situações existentes legalmente instaladas, em solo rústico ou urbano, devendo as novas instalar-

se nos termos da legislação específica em vigor. 

 

DO SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

A rede de telecomunicações constitui um elemento dissonante nos espaços urbanos, tendo mesmo 

algum perigo associado. Deste modo, particularmente para os espaços centrais preconiza-se a 

instalação subterrânea destas estruturas, incluindo as caixas de distribuição, por forma a potenciar a 

paisagem urbana, a funcionalidade e acessibilidade do espaço. Também as antenas individuais 

existentes deverão ser substituídas por soluções técnicas adequadas por forma a minimizar o impacte 

visual. Considerando a importância que as TIC assumem no território, como instrumento para a 

competitividade, potenciando o acesso à informação e conhecimento, e um indicador de acessibilidade 

de um território, é importante aumentar a cobertura dos pontos de wireless do concelho. 

 

Sempre que haja necessidade de fazer alterações em zonas consolidadas que impliquem interferências 

com infraestruturas existentes de telecomunicações os custos inerentes terão de ser suportados pelo 

promotor. Por outro lado, quando, decorrente do regime de uso, ocorram intervenções de urbanização 

estas devem prever as infraestruturas necessárias ao bom funcionamento da malha urbana, 

designadamente, viárias, de abastecimento, de saneamento, de telecomunicações, elétricas, etc.. 

 

 

Em síntese, a presença de algumas infraestruturas são condição basilar para o desenvolvimento e 

competitividade de um território com implicações diretas na qualidade de vida da população (e.g., 

acesso ao saneamento, sistema de recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos, etc.), pelo que 

a melhoria da sua funcionalidade e sustentabilidade é promotora do desenvolvimento territorial e 

consequente atratividade e competitividade. 
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IX.1.10.6. EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 

Os equipamentos de utilização coletiva1 são determinantes da atratividade e competitividade de um 

território, pelo que a definição de áreas de reserva para a sua instalação e a definição de orientações 

de gestão constituem um instrumento da política municipal de ordenamento do território e 

desenvolvimento. É por isso que o PDM (cap. V.3.2) define as linhas estratégicas (fig. IX.1.22) para 

os equipamentos de utilização coletiva, tendo subjacente a potenciação de sinergias inter freguesias e 

os representa, tendo em atenção a situação existente e a proposta (vd. fig. IX.1.23). 

 

Este princípio estratégico decorre da preocupação com a sustentabilidade económica, ambiental e 

social dos investimentos de natureza pública ou privada e traduz-se, na prática, na criação de 

equipamentos programados para uma área de influência supra freguesia, promovendo assim uma 

lógica de complementaridade e, consequente, aumento da competitividade. Esta estratégia tem assim 

reflexo direto no território através do zonamento da qualificação do solo, em solo urbano da 

subcategoria “espaços de uso especial – equipamentos e infraestruturas” e em solo rústico na 

categoria “espaço de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações”. 

 

Contudo, atendendo a que um dos critérios base para a qualificação funcional do solo é a definição do 

uso dominante, os espaços destinados a equipamentos ocorrem um pouco por todas as categorias e 

subcategorias, ou seja, os equipamentos de utilização coletiva no município de Silves, não obstante 

registarem alguma concentração geográfica (veja-se e.g. o caso de Silves ou de S. B. de Messines), 

encontram-se distribuídos por todo o território municipal e prospetiva-se a manutenção desta 

distribuição, visando uma maior proximidade às populações e uma maior cobertura do território. Numa 

perspetiva de gestão, esta estratégia pode ser concretizada através de diversos mecanismos, 

nomeadamente: 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aqui assumidos como edificações e áreas de solo afetas à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, nos domínios da saúde, 
do ensino, administração, assistência social, cultura, desporto, defesa, segurança pública, proteção civil e outros. 



ÛÚ
'

")

XW
$+
$+
!.#*

")

")

!.
$+

XW

#*!C

")

")

!@

!.

kj

'

+

+
+
Ú


)

3

C

Y

@

j



)

*
3

j

j

3

$+

$+
$+
ÛÚ

'
")

!.

!C

XW

!@

kj

'

")

#*
!.

kj

kj

!.

!@

$+
!@

!.

kj

!C

ÛÚ
'
$+$+#*

!C

ÛÚ

ÛÚ

#*

kj

")

XW

$+

kj

kj

#*

XW

!.

kj

")

ÛÚ

'

$+

!@
#*

!C
$+

")

#*

")

")

!.

!@

!@

kj

XW

XW

XW
#*

#*
#*

#*

XW

'

")

ÛÚ

ÛÚ

XW

XW

#*

#*

#*
#*

#*

$+

$+
!C

!@

!.

!.

!.

!.

kj

kj
kj

GF

")

XW

")

!@

!@

")

$+

$+$+

$+
$+

$+

ÛÚ

!.

kj

GF

XW

ÛÚ

ÛÚ

ÛÚ
ÛÚ

ÛÚ

XW

$+

GF

GF

ÛÚ

ÛÚ

ÛÚ

ÛÚ

ÛÚ

'

XW

XW

XW

ÛÚ

'

")!.XW
#*

!. !.

kj

_̂

$+

!@
XW

!C

$+

!.

$+

!@
GF

XW

#*
!.GF
#* XW

XW

$+

kj !@

kj

ÛÚ
")

!@

#*

$+
$+

'

!@

XW !.GF

!Ckj

kj

!.

$+
!C
ÛÚ

!@

$+

")

kj
kj

!@
'

kj

#*

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE
ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Pêra

Algoz Tunes

Silves

Alcantarilha

Armação de Pêra

São Marcos da Serra

São Bartolomeu de Messines Equipamentos de Utilização Coletiva
" Existente
" Existente (a beneficiar)
" Proposto

Tipologia
Ú Administrativo
 Comércio
) Culto

Y Cultura
* Desporto
_ Diversos
+ Educação

F Recreio e Lazer
C Saúde
@ Saúde Pública
? Segurança Pública
3 Segurança Social
j Transportes e Comunicações

Limites Administrativos
Concelho
Freguesia

EQUIPAMENTOSDE UTILIZAÇÃO COLETIVA

Fig. IX.1.23

Pág. 153

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

0 250 500
Metros

´

Plano Diretor Municipal de SILVES

Projeção Transversa de Mercator; 
Elipsóide  GRS 80; PT-TM06 / ETRS89

DOGU - Ordenamento, 2020



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

154 

a. a introdução de bonificações à criação de equipamentos, designadamente de equipamentos de 

primeira necessidade como sejam os de apoio à infância, terceira idade e saúde1, visando 

essencialmente incentivar, diversificar e especializar a oferta de equipamentos. Garante-se assim maior 

viabilidade para estas intervenções e maior atratividade e competitividade para o município. Na prática, 

esta bonificação traduz-se, para a subcategoria referida, na definição de parâmetros urbanísticos mais 

atrativos. 

 

 

 

b. o aumento dos parâmetros de dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de 

utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva definidas como valores 

mínimos a considerar2. Desta forma garante-se uma maior disponibilidade de área para a instalação de 

equipamentos e para a dotação de áreas verdes aquando de novas operações urbanísticas, criando 

uma bolsa de terrenos com capacidade para acolher os equipamentos necessários à qualificação do 

aglomerado3. Acresce ainda a obrigatoriedade de garantir que a área de cedência seja contínua e 

com área útil efetiva. Desta forma contorna-se a opção de remeter para cedência a área “menos nobre” 

                                                
1 Veja-se a propósito as conclusões do Cap. IV.3.4. e V.3.8., designadamente a insuficiência e fraca diversidade dos serviços de saúde. 
2 Nos termos da Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março na sua redação atual. 
3 vd. Cap. IX.1.2. 

Figura IX.1.22 

Equipamentos de utilização coletiva - linhas estratégicas 
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da intervenção urbanística, condicionando o seu aproveitamento. Mais, deverá ter-se como princípio 

haver contiguidade espacial entre as áreas destinadas a fins públicos das diferentes unidades de 

execução, quando estas sejam adjacentes (vd. cap. IX.4.1). 

 

 

Na prática, esta estratégia traduz-se nas seguintes opções por tipologia de equipamento: 

 

a. para os equipamentos de natureza administrativa, enquadrados pela necessidade de modernizar os 

serviços e de os aproximar à população, na ótica da sua acessibilidade, preconiza-se a promoção de 

intervenções de beneficiação em alguns equipamentos (e.g., o posto de turismo de Armação de Pêra). 

Transversal a todos estes equipamentos, considerando o fluxo de utentes e a sua localização 

(maioritariamente em áreas consolidadas com circulação condicionada devido às caraterísticas da 

malha) é importante criar bolsas de estacionamento ou articular (do ponto de vista do transporte 

público) estas áreas com bolsas periféricas de estacionamento. 

 

b. para a maioria dos equipamentos de comércio existentes preconizam-se intervenções de 

modernização e de melhoria das condições higiénico-sanitárias considerando que estes respondem às 

necessidades existentes e previstas. Contudo, os mercados municipais de Armação de Pêra, Silves e 

S. Bartolomeu de Messines registam taxas de ocupação elevadas carecendo, por esse motivo, de uma 

intervenção que otimize e potencie a funcionalidade e acessibilidade do/para o espaço, numa 

perspectiva de reabilitação e requalificação. 

 

Paralelamente aos mercados municipais, os espaços de feira constituem ponto de encontro e de 

dinâmica socioeconómica local. Por este motivo preconiza-se a manutenção destes espaços sujeitos a 

intervenções de requalificação paisagística e de infraestruturação. Referimo-nos em concreto ao 

espaço de feiras de S. Bartolomeu de Messines, de S. Marcos da Serra, de Algoz, de Alcantarilha e de 

Silves. 

 

c. para os equipamentos de culto, atendendo particularmente ao seu carater patrimonial, preconizam-

se intervenções de conservação, recuperação do edificado e de melhoria das acessibilidades, 

garantindo a salvaguarda do património e a melhoria das condições para a prática do culto. 
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d. quanto aos equipamentos culturais constatou-se uma forte concentração geográfica destes, assim 

como um reduzido dinamismo e diversidade, pelo que se preconiza a descentralização dos serviços 

(e.g. polos da biblioteca municipal de Silves nas diferente freguesias) e a diversificação da oferta 

cultural com recurso ao património (natural, humano, histórico, arqueológico). A título de exemplo 

referimo-nos à casa mãe dos vinhos, ao casino da praia ou aos centros de interpretação do património. 

 

Acrescem ainda intervenções de dinamização dos equipamentos existentes e do estabelecimento de 

complementaridades entre eles que potenciem o seu usufruto e consequentemente o investimento, 

além da necessária intervenção que garanta a acessibilidade a todos. 

 

e. os equipamentos desportivos constituem a base física para a prática desportiva da população 

residente e sazonal. Encontram-se excessivamente concentrados, pouco diversificados e com uma 

oferta aquém das reais necessidades e não acessíveis a todos. Preconiza-se assim o aumento da área 

desportiva útil, na perspetiva do fecho da rede de equipamentos de base, do reforço da especialização, 

da diversificação da oferta e da criação de condições para a prática desportiva por todos. 

 

É neste contexto que se preconiza a consolidação do grande campo de jogos de Armação de Pêra 

integrando um conjunto de outras valências que garantam a diversificação e qualificação da oferta a 

par com a especialização e o reforço do espaço de jogos / pavilhão desportivo no aglomerado de 

Tunes (onde se assiste a uma oferta de equipamentos muito reduzida). 

 

f. atendendo às alterações na estrutura e modelo educativo, os equipamentos de educação, que se 

mantém em funcionamento, passaram a acolher um maior número de utentes, pelo que as 

necessidades de ampliação são uma constante em praticamente todas as instalações. Se em alguns 

casos estamos perante necessidades de ampliação com vista a dotar o equipamento de valências até 

aqui inexistentes, reforçando a qualidade da oferta educativa, noutros casos, referimo-nos em concreto 

a necessidades de ampliação da sua capacidade. Por este motivo são definidas, sempre que 

necessário, áreas de reserva para a ampliação dos equipamentos de educação, com particular 

destaque para as EB1 de S. Bartolomeu de Messines, de Armação de Pêra, de Alcantarilha e de Silves 

(n.º 1). 
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Acresce ainda, na maioria das situações, necessidades de requalificação do espaço exterior seja para 

os dotar de equipamentos de recreio e lazer, seja para integrar equipamentos desportivos 

complementares à prática educativa ou tendo em vista a melhoria da sua funcionalidade, conforto e 

acessibilidade para todos. Preconizam-se assim intervenções de requalificação e apetrechamento dos 

espaços exteriores dos equipamentos de educação. 

 

g. do ponto de vista da saúde pública assume particular destaque a necessidade de ampliação da 

maioria dos cemitérios. Por este motivo define-se uma área de reserva para a expansão destes 

equipamentos optando assim por otimizar a sua localização atual, reforçando apenas a sua 

capacidade. 

 

Ainda neste domínio preconiza-se a ampliação e apetrechamento ou eventual relocalização do canil 

municipal atribuindo-lhe, preferencialmente, um estatuto supramunicipal, o que garantiria um ganho de 

escala e a otimização do investimento. 

 

h. os equipamentos de segurança pública, particularmente no que concerne aos bombeiros 

voluntários possuem limitações decorrentes da sua localização (e.g. o edifício dos bombeiros de Silves 

encontra-se em leito de cheia e oferece muitas limitações ao serviço devido às vias que o servem, 

passando-se o mesmo com a delegação de Alcantarilha; os de S. B. de Messines encontram-se 

limitados pela circulação ferroviária). Importa por este motivo encontrar alternativas de localização para 

estas instalações. 

 

i. as exigências da mobilidade traduzem-se em necessidades de equipamentos de transportes, 

designadamente, de instalações de apoio aos transportes públicos. Por esse motivo são previstos 

terminais rodoviários nas duas sedes de freguesia mais populosas, Silves e S. Bartolomeu de 

Messines (já em funcionamento). 

 

 

Em síntese, os equipamentos propostos deverão preferencialmente localizar-se nas categorias de 

espaço respetivas, concretizando as regras de gestão e disposições de natureza urbanística aí 

definidas. Admite-se contudo, a instalação de equipamentos fora destas áreas. 
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IX.1.11. PATRIMÓNIO 

 

 

O património cultural concelhio é constituído pelos elementos naturais e paisagísticos, os bens culturais 

de interesse histórico-arqueológico e ainda as manifestações socioculturais (vd. fig. IX.1.24), que no 

seu conjunto formam paisagens culturais de elevado interesse identitário e que podem constituir um 

motor de desenvolvimento territorial, sobretudo em áreas mais periféricas. 

 

Os elementos identificados como património natural e paisagístico (PNP) compreendem os 

principais elementos “naturais” de interesse científico, estético ou conservacionista com relevo para o 

equilíbrio ecológico e ambiental do território municipal e constituem as principais ocorrências que, pela 

sua singularidade e/ou expressão territorial natural e paisagística, devem ser protegidos e valorizados. 

Estes elementos foram integrados na Estrutura Ecológica Municipal, devendo no entanto ser 

enquadrados em ações de valorização e salvaguarda especificamente a si direcionados (vd. fig. 

IX.1.1ft). 

 

 

 

 

O património histórico-arqueológico encerra os bens culturais imóveis que refletem a evolução das 

comunidades humanas que se foram instalando no, agora, território concelhio e que constituem um 

importante legado que importa proteger, valorizar e potenciar como recurso. 

 

Figura IX.1.24 

Tipologias de Património 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

159 

O património histórico-arqueológico encontra-se representado na planta de ordenamento (vd. fig. 

IX.1.1ft) e é constituído por: 

1. Bens culturais classificados e em vias de classificação; 

2. Bens culturais de interesse; 

3. Património arqueológico (bens imóveis). 

 

Os bens culturais classificados e em vias de classificação (vd. fig. IX.1.1ft) são regidos por 

disposições constantes na legislação geral e específica pelo que as opções de ordenamento são 

desenvolvidas em sede própria, não obstante as disposições genéricas aqui estabelecidas. 

 

Os bens culturais de interesse integram um conjunto de bens culturais inventariados que pertencem 

à paisagem cultural do concelho e que constituem um referencial de reconhecido valor histórico, 

arquitetónico, urbanístico, artístico e identitário, que, pelas suas caraterísticas, são assumidos como um 

recurso relevante para o desenvolvimento do território municipal, ficando, por essa razão, sujeitos a 

regras de proteção, salvaguarda e preservação que conformam um limite ao regime de uso. Dentro 

deste grupo são identificados os bens culturais passíveis de classificação. 

 

O património arqueológico integra os núcleos históricos dos aglomerados urbanos e as ocorrências 

arqueológicas identificadas pelo respetivo Código Nacional de Sítio e sua área de proteção, devendo 

observar-se os procedimentos previstos em legislação específica aplicável, visando garantir a sua 

salvaguarda preventiva. É precisamente com este objetivo que se estabelece um limite ao regime de 

uso nestas áreas (vd. cap. IX.12.2). 

 

As opções de ordenamento preconizadas para o património histórico-arqueológico visam garantir a sua 

proteção e manutenção num estado favorável de conservação e em respeito pelas caraterísticas 

arquitetónicas originais, e a sua valorização, passando por um lado, e sempre que possível, pela sua 

promoção e utilização com fins uteis para a sociedade e, por outro pela sua integração em circuitos 

turísticos de cariz cultural ancorado em princípios de coesão social e territorial e de sustentabilidade. 

 

Por forma a garantir a proteção e valorização dos bens culturais de cariz histórico-arqueológico 

estabelece-se: 
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1. a interdição a construções dissonantes na envolvência do bem cultural a proteger, 

independentemente de se tratar de um imóvel sujeito a procedimentos de classificação, ou 

“apenas” de interesse; 

2. a proibição de alterações de ocupação do solo que não dignifiquem os bens culturais próximos; 

3. a garantia da existência e qualidade das bacias de visualização dos bens culturais geradas pela 

própria malha urbana; 

4. a proibição de demolições ou de ações que determinem a sua degradação total ou parcial, 

excetuando-se aqueles em que as condições físicas do imóvel não permitam a sua recuperação e 

determinem a demolição. Não obstante, as obras de reconstrução deverão sempre que possível 

respeitar a expressão arquitetónica do edifício, sendo necessário um levantamento rigoroso (em 

desenho e fotografia) do mesmo que deverá informar o projeto de reconstrução; 

5. a primazia às intervenções que possibilitem uma utilização para fins uteis à sociedade; 

6. a criação de uma equipa técnica pluridisciplinar que: 

a. elabore a Carta Municipal de Património que integre, de entre outros elementos, um plano 

estratégico e um programa de ação onde seja identificado o património existente, o seu estado 

de conservação, necessidades e prioridades de intervenção, entre outros; 

b. acompanhe periodicamente o estado de conservação dos bens culturais; 

c. identifique os bens culturais mais vulneráveis a fenómenos naturais e tecnológicos perigosos; 

7. o desenvolvimento de ações de divulgação, revitalização, dinamização e animação dos bens 

culturais e da sua envolvência; 

8. o desenvolvimento de sinalética informativa e interpretativa para os principais bens culturais; 

9. a garantia de fácil acesso aos bens culturais e à sua interpretação a pessoas portadoras de 

deficiência, sugerindo-se: 

a. atenção às barreiras arquitetónicas existentes, que deverão ser ultrapassadas por forma a 

permitir um acesso fácil e cómodo aos utilizadores; 

b. criatividade na procura de soluções inovadoras que permitam a interpretação do elemento e 

seu contexto. Que podem passar pela elaboração de: 

i. maquetes que poderão constituir auxiliares essenciais à interpretação e conhecimento, 

sobretudo para portadores de deficiências visuais. Esta solução poderia ainda contar com a 

participação de artistas e artesãos locais potenciando-se assim a criação de sinergias e 

desenvolvimento da economia local; 

ii. mapas e histórias infantis que retratem o património e cultura do concelho; 
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10. o desenvolvimento e aplicação do conceito de lojas pop-up em espaços comerciais devolutos nos 

núcleos históricos dos principais aglomerados urbanos do concelho e a associação a estes eventos 

de animação cultural. Estes espaços podem ser ocupados por produtores locais ou por outros 

agentes que possam estar interessados no conceito; 

11. o envolvimento direto dos atores locais na divulgação e valorização do património; 

12. a promoção do arranjo exterior da envolvente dos elementos patrimoniais em áreas urbanas e a 

garantia da existência de equipamentos de apoio aos visitantes; 

13. a garantida a observância de cuidados no decorrer de trabalhos agrícolas e florestais por forma a 

não por em risco bens culturais ou o seu acesso. 

 

 

No domínio do património sociocultural que se reporta às práticas identitárias de uma população, 

as suas festividades, os seus costumes e tradições, deve-se: 

 

1.  atenuar a sazonalidade das atividades culturais; 

2. alterar o papel da estrutura municipal que deverá reduzir a sua participação na organização de 

eventos e reforçar a sua função enquanto agente concertador e promotor de diálogo entre os 

agentes culturais e a população; 

3. reforçar o conhecimento acerca dos agentes culturais existentes e estimular a cooperação e o 

associativismo; 

4. criar novos eventos numa lógica de diversificação da oferta e inovação; 

5. proceder ao levantamento e inventariação rigorosos do património imaterial, designadamente 

recolhas de memórias, costumes e tradições, desenvolvendo estudos locais e promovendo 

ações e projetos que possam contribuir para uma maior informação e divulgação culturais; 

6. afirmar a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica (CCIM) e o Teatro Mascarenhas Gregório 

(TMG) enquanto importantes espaços de vocação cultural e como palcos privilegiados de criação e 

promoção de projetos culturais e/ou criativos de qualidade; 

7. promover a rotação dos espaços de ocorrência1 e a diversificação dos formatos dos eventos; 

8. identificar escolhas dos públicos-alvo e determinar estratégias de captação; 

9. promover a criação e consolidação de parcerias externas; 

                                                
1 O termo “espaços de ocorrência” refere-se tanto aos equipamentos como à sua localização geográfica. 
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10. apostar na criação de mais eventos-âncora, complementares à oferta cultural de referência já 

disponibilizada pela Feira Medieval; 

11. criar um Observatório Cultural com elementos representativos da sociedade civil que acompanhe 

a atividade e projetos de natureza cultural; 

12. criar eventos anuais para a promoção do comércio local, do património cultural e gastronómico, 

e desenvolver campanhas de marketing territorial em Portugal e no estrangeiro; 

13. criar novos museus temáticos. 

 

 

Importa também reforçar a articulação e promover o desenvolvimento de sinergias entre os diversos 

elementos patrimoniais (materiais e imateriais) existentes, devendo ser desenvolvido um plano 

estratégico onde sejam definidas as tipologias e prioridades de intervenção, bem como as diretrizes 

estratégicas a seguir com vista à gestão e à promoção do património concelhio. 

 

 

IX.1.12. LIMITES AO REGIME DE USO 

 

 

Para além das servidões administrativas e restrições de utilidade pública legalmente instituídas, como 

enunciado no cap. IX.2.2, foram identificados no território municipal outros elementos que constituem 

limites ao regime de uso (vd. fig. IX.1.1ft), i.e., elementos/fenómenos que de algum modo constituem 

limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento, uso e transformação do 

solo, e que decorrem das propostas de ordenamento1, designadamente (vd. fig. IX.1.25): 

 

                                                
1 Ancoradas nas especificidades territoriais do município. 
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Analisam-se de seguida cada um destes elementos e as suas implicações no regime de uso. 

 

 

 

 

Figura IX.1.25 

Limites ao regime de uso 
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IX.1.12.1. SUSCETIBILIDADE A FENOMENOS PERIGOSOS 

 

De entre os limites ao regime de uso, identificamos um conjunto de variáveis que, pelos efeitos que 

podem determinar sobre as pessoas e bens, limitam a ocupação humana, sobrepondo-se assim ao 

regime de uso definido. Referimo-nos em concreto às zonas ameaçadas por cheias e inundações, 

incluindo cheias técnicas e às áreas críticas de instabilidade de vertentes. 

 

DAS ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS E INUNDAÇÕES NATURAIS 

 

A ocupação do território, nomeadamente, no quadro do RJIGT e nos termos da ANPC (2009), deverá 

acautelar a segurança de pessoas e bens, designadamente atendendo à suscetibilidade e respetivo 

risco associado a determinados fenómenos. As cheias e inundações constituem um destes fenómenos 

com ação direta sobre a ocupação humana do território (vd. Cap. III.4. e III.7.). É neste sentido que o 

quadro legal1 estabelece a obrigatoriedade de delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias e das 

zonas inundáveis no âmbito da elaboração de plano municipal. 

 

Não obstante a integração parcial deste fenómeno na REN2 (vd. Cap. IX.2.4.1.), considera-se oportuno 

integrar como limites ao regime de uso, todas as zonas ameaçadas por cheias e as zonas inundáveis, 

às quais se aplicam as normas a seguir identificadas. 

 

De um modo geral as normas estão relacionadas com o grau de suscetibilidade em questão para áreas 

localizadas em perímetros urbanos ou fora destes. Assim, nas zonas ameaçadas por cheias e 

inundações naturais de suscetibilidade elevada e moderada, situadas fora de perímetro urbano, aplica-

se o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

 

Nas zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais, o requerente/projetista deve demonstrar a 

compatibilidade da operação urbanística com as cheias, sendo exigível a adoção de medidas de 

proteção adequadas, nomeadamente: 

 

a. criação de bacias de retenção / amortecimento de cheias nos cursos de água mais problemáticos; 

                                                
1 DL 364/98, de 21 de novembro, a L 58/2005, de 29 de dezembro, o DL 166/2008, de 22 de agosto e o DL 115/2010, de 22 de outubro. 
2 Integra as áreas de suscetibilidade elevada ou moderada. 
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b. constituição de canais de escoamento preferenciais; 

c. utilização de comportas de proteção para portas e janelas; 

d. interdição da construção de muros contínuos e compactos, transversais aos cursos de água; 

e. salvaguarda de um piso superior, quando possível, para utilização preferencial durante o período 

húmido, como salvaguarda de pessoas e bens; 

f. utilização de pisos permeáveis em pavimentos de espaços verdes, áreas públicas de 

equipamentos ou espaços de recreio e lazer; 

g. garantia de um bom escoamento superficial, a fim de assegurar o regular escoamento das águas. 

 

Para além destas medidas é interdito, nas zonas ameaçadas pelas cheias e inundações: 

a) Instalar vazadouros, lixeiras, parques de sucata ou quaisquer outros depósitos de materiais; 

b) Realizar construções ou executar obras suscetíveis de constituir obstrução à livre passagem 

das águas;  

c) Proceder ao armazenamento ou produção de matérias químicas ou biológicas perigosas. 

 

Regista-se ainda uma orientação derivada do DL 364/98, de 21 de novembro (n.º 1, artigo 4.º) que 

estabelece que quando os prédios objeto de licenciamento, comunicação prévia ou autorização de 

utilização de operações urbanísticas, se insiram, total ou parcialmente, em áreas de suscetibilidade a 

fenómenos perigosos, a respetiva descrição predial e os alvarás ou certidões que titulem as mesmas 

operações, devem conter, obrigatoriamente, a menção desse facto, do fenómeno a que estão sujeitas 

e das medidas de proteção adotadas 

 

Devem ainda, em sede de licenciamento, comunicação prévia ou autorização de utilização de 

operações urbanísticas ser ouvidos os serviços do município competentes em razão de matéria tendo 

em vista apoiar a melhor solução possível para minimizar a vulnerabilidade territorial e risco associado. 

 

As zonas ameaçadas pelas cheias e inundações naturais poderão sofrer alteração, com a 

consequente republicação da carta de condicionantes (no que concerne à REN) e da carta de 

ordenamento (fig. IX.1.1ft) na sequência da monitorização e dinâmica do PDM (vd. Cap. IX.4.3.1) por 

forma a manter a sua atualização. 
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DAS INUNDAÇÕES POR CHEIAS TÉCNICAS 

 

Para além das zonas ameaçadas por cheias e inundações não relacionadas diretamente com fatores 

antrópicos/técnicos, registam-se também zonas inundáveis por cheias técnicas, que correspondem às 

áreas máximas atingidas em caso de rotura das barragens (fig. IX.1.1ft e cartografia de riscos 

tecnológicos, Cap. III.7.). 

 

Para as barragens do Funcho e do Arade, deve ser elaborado um Plano Municipal, que identifique a 

área afetada, a população e as suas especificidades (e.g., dificuldades de mobilidade, existência de 

menores ou de pessoas dependentes, número de pessoas, contactos de emergência, presença 

sazonal). Deverá ainda ser implementado no terreno um sistema de aviso, através de sinalética visual, 

sonora e luminosa ou outra entendida adequada, a ser acionada em caso de emergência. 

 

Das áreas afetadas pelas inundações provocadas por cheias técnicas destaca-se sobretudo a cidade 

de Silves, afetada pelo rebentamento de todas as barragens (vd. fig. IX.1.1ft). Face à perigosidade 

associada a este fenómeno e ao número de pessoas potencialmente afetado, considera-se 

fundamental desenvolver campanhas de sensibilização, prevenção e informação sobre os fenómenos 

perigosos potenciais e as áreas de suscetibilidade e das medidas de autoproteção e/ou salvamento. 

 

Quando os terrenos objeto de licenciamento ou autorização de operações urbanísticas se insiram, total 

ou parcialmente, em zonas ameaçadas por cheias técnicas, os alvarás que titulem as mesmas e a 

respetiva descrição predial, devem conter, obrigatoriamente, a menção desse facto e das medidas de 

proteção adotadas, e serem ouvidos os serviços do município competentes em razão de matéria tendo 

em vista apoiar a melhor solução possível para minimizar a vulnerabilidade territorial e risco associado. 

 

As zonas ameaçadas por cheias técnicas poderão sofrer alteração em caso de estudos que assim o 

determinem, com a consequente republicação da carta de ordenamento (fig. IX.1.1ft) na sequência da 

monitorização e dinâmica do PDM (vd. Cap. IX.4.3.1.) por forma a manter a sua atualização. 
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DAS ÁREAS CRÍTICAS DE INSTABILIDADE DE VERTENTES 

 

No que se reporta às áreas de suscetibilidade a fenómenos perigosos são de destacar as áreas 

críticas1 de instabilidade de vertentes, associadas a deslizamentos, desabamentos, reptação, 

sapamentos e subsidências, junto a áreas de maior vulnerabilidade (áreas edificadas e infraestruturas), 

de acordo com o que se pode observar na figura IX.1.1ft. 

 

As áreas críticas constituem na sua essência áreas de suscetibilidade elevada e de risco potencial para 

pessoas e bens, pelo que se consideram como áreas non aedificandi. Para as preexistências e 

infraestruturas integradas nestas áreas a monotorização e acompanhamento são fundamentais para 

determinar da necessidade de intervenções que visem a proteção e salvaguarda de pessoas e bens, 

devendo todas ser acompanhadas e concertadas pelos serviços competentes do município. A 

população potencialmente afetada por este fenómeno deve ter conhecimento das suas causas e dos 

seus efeitos, através do acesso à cartografia existente e informação específica, nomeadamente, acerca 

de medidas de autoproteção e/ou salvamento. 

 

Quando os terrenos objeto de licenciamento ou autorização de operações urbanísticas se insiram, total 

ou parcialmente, em áreas críticas a instabilidade de vertentes, os alvarás que titulem as mesmas e a 

respetiva descrição predial, devem conter, obrigatoriamente, a menção desse facto e das medidas de 

proteção adotadas. Quaisquer intervenções que possam gerar alterações na dinâmica geomorfológica 

do local em causa deverão ser acompanhadas pelos serviços competentes em razão de matéria. 

 

As áreas críticas de instabilidade de vertentes poderão sofrer alteração, com a consequente 

republicação da carta de ordenamento (fig. IX.1.1ft) na sequência da monitorização e dinâmica do PDM 

(vd. Cap. IX.4.3.1.) por forma a manter a sua atualização. 

 

 

 

 

 

                                                
1 A representação destas áreas é esquemática, não descurando, a avaliação em pormenor em sede de intervenções próximas. 
Atendendo que estes fenómenos são dinâmicos, e que por isso estão em permanente desenvolvimento, a carta de suscetibilidade está 
sujeita a atualizações, para as situações aqui identificadas ou para as novas que possam vir a ser observadas no futuro. 
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IX.1.12.2. PROTEÇÃO A BENS CULTURAIS 

 

A riqueza e diversidade patrimonial do território municipal, designadamente a sua sensibilidade a 

determinados usos, determinam a necessidade de promover a sua proteção e salvaguarda com 

medidas que limitem o uso e ocupação do solo. Desta forma preserva-se a memória coletiva e a 

riqueza patrimonial como potencial de desenvolvimento. Enquadram-se neste domínio o património 

arqueológico (bens imóveis) e os bens culturais de interesse. 

 

DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO (BENS IMÓVEIS) 

 

Todas as ocorrências arqueológicas pela sua importância histórica, patrimonial e científica determinam 

o estabelecimento de medidas que condicionem o regime de uso do solo nas áreas onde se conheça, 

ou presuma, a existência de vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos. Acresce, nalgumas 

situações1, que essas ocorrências arqueológicas podem determinar ainda a constituição de servidões 

ou restrições de utilidade pública caso tenham sido alvo de procedimentos de classificação ou os 

mesmos se encontrem em curso. 

 

O n.º 1 do art.º 79.º da LBPC2 determina que “deverá ser tido em conta, na elaboração dos 

instrumentos de planeamento territorial, o salvamento da informação arqueológica contida no solo e no 

subsolo dos aglomerados urbanos, nomeadamente através da elaboração de cartas do património 

arqueológico”. Competindo aos serviços da administração do património cultural condicionar as 

intervenções, de modo a garantir a conservação de estruturas arqueológicas descobertas no decurso 

dos trabalhos de obra. 

 

Neste sentido, foram delimitadas áreas de sensibilidade ao património arqueológico, que se encontram 

representadas na fig. IX.1.1ft.  

 

Nestas áreas, determina-se que sejam realizadas sondagens prévias à realização de intervenções que 

impliquem a remoção ou revolvimento de terras a fim de detetar a existência de elementos patrimoniais 

arqueológicos a preservar. Após a conclusão das sondagens deve ser entregue à entidade tutelar e 

                                                
1 Note-se que a estação arqueológica da Vila Fria, por exemplo, constitui simultaneamente uma servidão e restrição de utilidade pública e 
um limite ao regime de uso. 
2 Lei de bases do património cultural, Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro na sua redação atual. 
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aos serviços municipais de arqueologia e na entidade da tutela materialmente competente um relatório 

de avaliação de impacte arqueológico, no qual se estabelecem e fundamentam as medidas mitigadoras 

e integradoras a adotar para possibilitar a realização da operação urbanística sem colocar em causa a 

proteção e preservação do património arqueológico cuja existência seja conhecida ou considerada 

provável. 

 

Para todo o restante território municipal, no sentido de acautelar a existência de eventuais vestígios, 

definem-se disposições específicas que garantam a sua proteção e salvaguarda. Assim, condiciona-se 

qualquer intervenção, a parecer prévio dos serviços municipais competentes nos casos em que as 

intervenções exijam remoção ou revolvimento de terras em áreas superiores a 0,5 ha. 

 

O aparecimento de vestígios arqueológicos no decorrer de uma obra deve dar lugar à imediata 

suspensão da respetiva frente de obra e sua comunicação à competente entidade de tutela do 

património arqueológico para aplicação de medidas cautelares, devendo ser adotados os 

procedimentos previstos na legislação aplicável. O levantamento da suspensão dos trabalhos e a 

retoma dos mesmos depende da emissão de parecer prévio por parte da competente entidade de tutela 

do património arqueológico, no prazo de 30 dias úteis, findos os quais, a omissão de pronúncia 

equivale a parecer favorável. 

 

Considerando a dinâmica subjacente à temática arqueologia onde, com relativa frequência se 

identificam novos locais com vestígios arqueológicos ou paleontológicos, ou se aprofunda o 

conhecimento dos já identificados, importa garantir uma dinâmica de planeamento que permita a 

integração de nova informação em sede de ordenamento do território. 

 

Neste sentido, as áreas de património arqueológico poderão sofrer alteração, com a consequente 

republicação da carta de ordenamento (fig. IX.1.1ft) na sequência da monitorização e dinâmica do PDM 

(vd. Cap. IX.4.3.1.) por forma a manter a sua atualização. 

 

DOS BENS CULTURAIS DE INTERESSE 

 

Para além dos bens culturais classificados, existem outros que, dado a importância histórica, identitária 

e cultural, reúnem condições e interesse para serem propostos a classificação ou para que seja 
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garantida a sua salvaguarda. Nesse sentido são definidas orientações que visam a proteção e 

valorização daqueles. 

 

Assim, todos os bens culturais considerados de interesse apenas podem ser sujeitos a obras de 

conservação e manutenção, visando a manutenção, preservação e/ou valorização sos elementos 

patrimoniais que reforcem a identidade do mesmo e do local, nomeadamente através dos elementos 

arquitetónicos, materiais e cores. A demolição e reconstrução dos imóveis apenas se admite quando 

estes se encontrem em avançado estado de degradação, sendo obrigatória: 

 

1. a obtenção de parecer favorável da comissão municipal de vistorias, que enquadre a intervenção a 

realizar; 

2. a inventariação (designadamente desenhada e fotográfica) dos elementos patrimoniais que definem 

o edifício e justificam o seu valor ou interesse histórico, arquitetónico, artístico, urbanístico ou 

identitário; 

3. a preservação dos elementos patrimoniais de interesse, designadamente arquitetónicos, 

urbanísticos, artísticos ou decorativos, de acordo com o parecer técnico dos serviços municipais 

competentes (vd. Cap. IX.4.5.). 

 

Admitem-se intervenções de alteração, ampliação e reabilitação quando se verifique qualquer das 

seguintes condições: 

1. Tal se mostre indispensável para dotar o edifício do mínimo de condições de habitabilidade ou outros 

usos admissíveis, para permitir a redução ou eliminação de barreiras arquitetónicas, adaptando o 

edifício a pessoas com mobilidade condicionada, ou garantir a sustentabilidade ambiental do edifício; 

2. A solução urbanística projetada se mostre conforme com a proteção e salvaguarda dos elementos 

patrimoniais que conferem interesse histórico, arquitetónico, urbanístico, artístico ou identitário, ao 

edifício; 

3. Caso se identifiquem novos elementos patrimoniais, de interesse histórico, arquitetónico, urbanístico 

e/ou artístico, que valorizem o edifício; 

4. Se pretenda, em estabelecimentos comerciais, prolongar vãos existentes até à cota do espaço 

público, desde que o Município entenda que a solução projetada mostre-se conforme com os objetivos 

gerais de defesa do património, não sendo contraditória com as razões que determinaram a sua 

identificação como património de interesse. 
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IX.1.12.3. PROTEÇÃO A RECURSOS NATURAIS 

 

A riqueza e diversidade patrimonial do território municipal, designadamente a sua sensibilidade a 

determinados usos, determinam a necessidade de promover a sua proteção e salvaguarda com 

medidas que limitem o uso e ocupação do solo. 

 

Enquadram-se neste domínio o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, as captações de 

água, a área crítica à extração de águas subterrâneas, as áreas potenciais de exploração de recursos 

geológicos, a faixa costeira, a zona terrestre de proteção das albufeiras, a faixa de proteção do litoral, a 

área de sensibilidade à instalação de fossas, as sub-regiões homogéneas do Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Algarve e a Linária Algarviana que a seguir se analisam. 

 

DO CENTRO NACIONAL DE REPRODUÇÃO DO LINCE IBÉRICO 

 

O Centro Nacional de Reprodução do Lince (CNRL), localizado na Herdade das Santinhas (vd. fig. 

III.6.4), na freguesia S. Bartolomeu de Messines, constitui uma das medidas previstas no Programa de 

Compensação Ambiental de Odelouca (PCAO), em resultado da concretização dos objetivos de 

compensação e sobrecompensação, estabelecidos com a Comissão Europeia aquando da construção 

da barragem de Odelouca e enquadra-se no disposto no n.º 10 do artigo 21.º do POAFA1. 

 

A sua localização foi também determinada pelo afastamento a atividades humanas, exigências que a 

preservação da espécie impõe. Neste sentido, não obstante a área contígua ao CNRL se encontrar 

condicionada do ponto de vista da ocupação humana, dado tratar-se de solos essencialmente sujeitos 

ao RJREN, optou-se2 por integrar uma faixa de 500m, de área non aedificandi, contados a partir do 

limite do centro, salvaguardando assim qualquer exceção que pudesse decorrer dos restantes regimes 

(vd. fig. IX.1.1ft). 

 

 

 

                                                
1 Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do Arade aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 174/08, de 21 de 
novembro. Refere o n.º 10 que “constituem excepção ao disposto nas alíneas a) e b) do número anterior a realização de construções e o 
desenvolvimento de actividades que se revelem necessárias à existência de condições de suporte para a criação em cativeiro de 
espécies prioritárias para a conservação da natureza”. 
2 Por orientação das Águas do Algarve, S.A. (Of. DIN-CADSIG/PAR-13/00249 de 18 de janeiro de 2012). 
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DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO DAS CAPTAÇÕES 

 

Nunca é demais sublinhar que as captações de água devem ter uma utilização condicionada, de forma 

a salvaguardar a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, razão pela qual algumas captações 

possuem uma servidão administrativa formalmente constituída (vd. Cap. IX.2.2.1). Contudo, do 

universo de captações existentes (públicas e privadas) no território municipal, é ainda insuficiente o 

número daquelas para as quais estão legalmente definidas áreas de proteção. 

 

Por isso, e no respeito pela necessidade de salvaguarda da água enquanto bem público, ancorados 

nas normas e critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público (DL 382/99, de 22 de setembro), e seguindo as 

orientações da APA/ARH Algarve1, são definidas, no PDM de Silves, perímetros de proteção às 

captações públicas de água subterrânea, destinadas ao abastecimento público, até que sejam 

delimitados os perímetros de proteção ao abrigo do referido diploma, de acordo com a fig. IX.1.26 e 

planta de ordenamento (fig. IX.1.1ft), e para os quais se aplicam as seguintes restrições: 

 

1. No que concerne à proteção da qualidade da água: 

a) No raio dos 0 aos 50 metros é interdita qualquer instalação ou atividade, com exceção das que 

têm por objetivo a conservação, manutenção e melhor exploração da captação, devendo o 

terreno nesta zona ser mantido limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam 

provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação; 

b) No raio dos 0 aos 300 metros, na ausência de rede pública de águas residuais, não são 

admitidas descargas no solo, sendo obrigatória a adoção de um sistema estanque com 

esvaziamento regular dos efluentes armazenados e condução a sistema municipal dotado de 

ETAR; 

c) No raio dos 300 aos 1.000 metros, na ausência de rede pública de águas residuais, é obrigatório 

que a descarga de águas residuais provenientes de sistemas autónomos domésticos seja 

objecto de tratamento complementar prévio à rejeição no meio recetor; excetuam-se as 

infraestruturas já existentes que mantêm-se permitidas, desde que não se verifique alteração na 

qualidade dos recursos hídricos, com origem comprovada naquelas fontes de poluição. 

                                                
1 Documento entregue pela APA/ARH em reunião de concertação dia 13 de novembro de 2018 e posteriormente concertado após a 
realização da 2.ª Comissão Consultiva a 16 de janeiro de 2020. 
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2. No que concerne à proteção da quantidade da água: 

a) No raio dos 0 aos 300 metros, não são autorizadas novas captações particulares, 

exceptuando-se as que se destinam a substituir captações já existentes ou que sirvam 

exclusivamente para consumo humano, sob parecer da Câmara Municipal de Silves; 

b) No raio dos 300 aos 500 metros, apenas podem ser autorizadas novas captações particulares 

com extrações que não ultrapassem os 1.000m3 por mês; 

c) No raio dos 500 aos 1.000 metros, apenas podem ser autorizadas novas captações 

particulares com extracções que não ultrapassem os 10.000m3 por mês. 

 

 

 

A extração de volumes superiores aos definidos nas alíneas b) e c) do número 2 deve ser avaliada, 

caso a caso, pela entidade competente para o licenciamento em razão da matéria. 

 

Esta preocupação com a salvaguarda dos recursos hídricos tem ainda reflexo no regime de utilização 

de recursos hídricos (DL 226-A/2007, de 31 de maio), designadamente na alínea d) do número 2 do 

artigo 41.º ao definir a obrigatoriedade de respeito de uma área de proteção de 100m entre captações 

privadas de água subterrânea. 

 

Aquando da definição das áreas de proteção efetivas de cada uma das captações, e com o objetivo de 

manter atualizado o PDM, a carta de ordenamento deverá ser republicada (fig. IX.1.1ft) assim como a 

Figura IX.1.26 

Proteção às captações públicas de água subterrânea destinadas ao 
abastecimento público 

 
Fonte: Adaptado de informação disponibilizada pela APA/ARH Algarve (2018) 
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de condicionantes (na medida em que essas áreas de proteção passam a constituir condicionante 

legal). 

 

DA ÁREA CRÍTICA À EXTRAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A extração de águas subterrâneas foi, nas últimas décadas, a forma de abastecimento mais comum na 

‘região’ do Algarve para os diversos usos, particularmente para as áreas com maior ocupação urbana, 

o que reflete a importância que os aquíferos têm detido para o Algarve. No entanto este cenário sofreu 

evoluções recentes, sendo atualmente o abastecimento público feito fundamentalmente a partir das 

águas superficiais das albufeiras de águas públicas, mantendo-se as captações públicas subterrâneas 

de reserva. Não obstante, há ainda um quantitativo populacional significativo, sobretudo nas áreas 

rurais, a utilizar a água dos aquíferos. 

 

Contudo, o aquífero Ferragudo–Albufeira, que abrange todo o setor litoral do concelho, apresenta na 

sua parte sul, limitações relacionadas com um eventual avanço da cunha salina havendo assim o 

consequente potencial de contaminação das águas subterrâneas tornando-as impróprias para alguns 

usos. Deste fenómeno decorre a necessidade de salvaguardar o aquífero de novas extrações na área 

indicada na fig. IX.1.1ft, como “área crítica à extração de águas subterrâneas” (ARH, 2013), que 

abrangem uma parte substantiva do setor litoral do concelho. 

 

É assim determinado que na área crítica à extração de águas subterrâneas, concebido para prevenir o 

fenómeno da intrusão salina, não é permitida: 

 

a) A execução de novos furos de pesquisa de água subterrânea a entidades particulares e públicas, 

exceptuando-se aqueles que visem garantir água para consumo humano, quando seja demonstrada 

a impossibilidade técnica e económica de ligação à rede de abastecimento público, ou que 

pretendem substituir utilizações efetivas de água subterrânea, o que deve ser avaliado, caso a caso, 

pela entidade materialmente competente para o seu licenciamento; 

b) A reativação de captações de água subterrânea que estiverem abandonadas durante anos, salvo 

avaliação favorável, caso a caso, pela entidade materialmente competente para o seu 

licenciamento. 
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DAS ÁREAS POTENCIAIS DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS 

 

Para além das áreas de exploração de recursos geológicos consolidadas e complementares, existem 

ainda outras que reúnem caraterísticas litológicas que apresentam potencial para a exploração de 

recursos minerais, são as designadas “áreas de exploração potencial” (vd. fig. IX.1.1ft). Estas são 

áreas de eventual ocorrência de massas minerais com interesse de exploração mas que ainda não 

estão sobejamente estudadas para que se possa afirmar a viabilidade de exploração. Assim, na senda 

do desenvolvimento sustentável e na perspetiva da salvaguarda do recurso, aquando de processos de 

licenciamento de acordo com o regime previsto na respetiva categoria de uso, deverá ser consultada a 

entidade tutelar (DGEG). 

 

As novas explorações de recursos geológicos1 que se venham a instalar nestas áreas devem 

respeitar os seguintes requisitos: 

 

a. um adequado dimensionamento das vias de acesso em função das caraterísticas da circulação 

(dimensão, peso, etc. das viaturas). Esta intervenção deverá ser articulada entre os serviços 

municipais e o proprietário, garantindo a proporcionalidade do benefício e encargo; 

b. a garantia do respeito pelos usos envolventes de forma a minimizar / eliminar todos os conflitos que 

possam ser gerados pela instalação da pedreira, designadamente ao nível do ruído, poeiras ou 

depósitos de escombros. 

 

Para garantir a proteção das áreas envolventes às novas explorações, são estabelecidas “zonas de 

defesa” no regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais e no regime de 

aproveitamento dos recursos geológicos2. 

 

Com o objetivo de minimizar impactes inerentes à exploração, sem prejuízo de outras medidas a 

assumir em sede de plano de exploração, deverá ser implantada uma cortina arbórea compacta no 

perímetro da corta (bordos da escavação). 

 

 

                                                
1 Referimo-nos aqui essencialmente à exploração de massas minerais, uma vez que a exploração de depósitos minerais e de água pode 
ocorrer em todo o solo rústico, salvaguardadas as servidões e restrições de utilidade pública. 
2 Vd. a este respeito referências legais no Cap. IX.2.6. 
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DA FAIXA COSTEIRA DO LITORAL SUL 

 

O PROT Algarve, no âmbito do sistema do litoral, determina que “qualquer atuação nesta área [faixa 

costeira do litoral sul] deverá ter como objetivo fundamental a preservação, defesa e valorização dos 

valores ambientais e a manutenção de um equilíbrio adequado entre o recurso territorial e a sua 

procura, em especial para usos turísticos” (PROT Algarve). 

 

É com este enquadramento que se procede à delimitação da faixa costeira do litoral sul (vd. fig. 

IX.1.1ft), com uma largura total de 2km medidos na perpendicular à linha de costa e que compreende: 

 

a. a faixa do território com a largura de 50 metros a partir da linha de máxima preia-mar de águas 

vivas equinociais, denominada “margem”; 

b. a faixa do território entre 50 metros e 500 metros, medida na perpendicular à linha de costa, 

denominada “zona terrestre de proteção”; 

c. a faixa de território entre 500 metros e 2000 metros, medida da mesma forma, denominada 

“retaguarda da zona terrestre de proteção”. 

 

Paralelamente à delimitação desta faixa são ainda definidas normas orientadoras que visam a 

“protecção, requalificação e valorização da faixa costeira, impondo severas restrições a ocupações 

futuras” (Ibidem), tendo por base a constatação de que existe uma forte pressão urbanística sobre o 

litoral conduzindo a um “quase esgotamento dos espaços edificáveis na faixa costeira do Algarve” 

(Ibidem). Estas restrições consagram que: 

 

a. na margem, são proibidas novas construções fora dos perímetros urbanos de aglomerados 

tradicionais, i.e., de génese não turística1, com exceção de infraestruturas e equipamentos de 

apoio balnear e marítimos em conformidade com o estabelecido no Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira - Burgau/Vilamoura; 

b. na zona terrestre de proteção, são proibidas novas construções fora dos perímetros urbanos 

de aglomerados tradicionais, i.e., de génese não turística, com exceção de infraestruturas e 

                                                
1 Correspondem, no concelho de Silves, a todos os aglomerados urbanos com exceção do aglomerado existente na Lameira e dos 
previstos nos planos territoriais existentes, designadamente: Plano de Urbanização da Vila Fria, Plano de Urbanização da Atalaia, Plano 
de Urbanização da Quinta do Paço, Plano de Pormenor do Pateiro, Plano de Urbanização do Morgado da Lameira e Plano de Pormenor 
da Praia Grande e ainda aos que tenham origem nas zonas de ocupação turística previstas no PDM de Silves (PDM vigente). 
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equipamentos de apoio balnear e marítimos e de infraestruturas e equipamentos coletivos de 

iniciativa pública e de inequívoco interesse público; 

c. na retaguarda da zona terrestre de proteção, são proibidas novas construções fora dos 

perímetros urbanos de aglomerados tradicionais, i.e., de génese não turística, com exceção de 

infraestruturas e equipamentos coletivos de iniciativa pública e de inequívoco interesse público e 

de iniciativas enquadradas nos Núcleos de Desenvolvimento Turístico. 

 

DA ZONA TERRESTRE DE PROTEÇÃO DAS ALBUFEIRAS 

 

Os POAAP integram um conjunto de restrições à ocupação, uso e ocupação do solo nas áreas 

localizadas na margem de 500m do NPA. Neste sentido, no âmbito da transposição concertada do 

conteúdo dos PEOT para o PDM, optou-se por assumir esta área como um limite ao regime de uso. 

Deste processo resulta, para estas áreas: 

 

a) a obrigatoriedade de consulta prévia à entidade de tutela (APA/ARH Algarve), relativamente a 

todas as intervenções com incidência urbanística de acordo com o previsto nas alíneas a) a g) do 

n.º1, o n.º 2 e o n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 107/2009, de 15 de maio, na sua redação atual; 

b) a interdição de estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos 

ou com elevados teores de fósforo ou de azoto e da instalação de explorações pecuárias intensivas, 

incluindo as avícolas, tal como estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 20.º da Lei 

58/2005, de 29 de dezembro na sua redação atual; 

c) a abertura de novos acessos viários e a construção de parques de estacionamento ou a alteração 

dos existentes devem observar as seguintes condições: 

i) devem ser pavimentados com materiais permeáveis, sendo a sua drenagem efetuada de modo 

a garantir que a qualidade da água da albufeira não é afetada; 

ii) os caminhos devem possuir uma largura transversal máxima de 6,5m, incluindo bermas, com 

aquedutos simples ou pontões onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham 

um raio e inclinações adequados de modo a permitir a circulação de veículos de combate a 

incêndios, veículos de vigilância e ainda máquinas agrícolas, em segurança; 

iii) os aterros e escavações serão reduzidos ao mínimo, evitando-se o abate de árvores; 
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Na zona terrestre de proteção das Albufeiras do Funcho e do Arade, e para além da zona reservada, a 

ampliação de construções existentes não deve ultrapassar os 150m2 de área total de implantação 

existente. 

 

DAS FAIXAS DE PROTEÇÃO AO LITORAL 

 

Da transposição do conteúdo das normas com incidência urbanística dos PEOT para o PDM2G 

resultou, no caso do POOC BV, a necessidade de criar um limite ao regime de uso referente à proteção 

do litoral, no caso concreto, desagregados em proteção às arribas e ao litoral arenoso. Neste sentido, 

visando a salvaguarda do recurso e simultaneamente a proteção de pessoas e bens estabelecem-se 

duas faixas de proteção ao litoral (vd. fig. IX.1.1.ft), concretamente: 

a) faixa de proteção às arribas, que corresponde, para as arribas, à faixa de salvaguarda para terra 

(nível II1) definida no POC OV (em elaboração); 

b) faixa de proteção do litoral arenoso, que corresponde, para o litoral arenoso, à faixa de 

salvaguarda para terra (nível II2) definida no POC OV (em elaboração). 

 

A ocupação da faixa de proteção às arribas fica obrigatoriamente sujeita à apresentação, pelos 

interessados, caso a caso, de elementos comprovativos das condições de segurança exigíveis ou à 

realização de ações de consolidação, definidas através de estudos específicos e projetos aprovados, 

com vista a garantir as condições de segurança exigíveis. Acresce que a ocupação nesta faixa deve 

ainda obedecer às seguintes condições: 

a) regularização da drenagem pluvial, por forma a minimizar os efeitos de erosão sobre as arribas; 

b) interdição da rega intensiva e da infiltração de águas residuais. 

 

Estes condicionamentos não são aplicáveis quando: 

a) tenham sido executadas ações de consolidação das praias ou arribas; 

b) a altura das arribas não ultrapasse os 4 m; 

c) estudos específicos garantam encontrar-se asseguradas as condições de segurança exigidas 

pelos usos e ocupações pretendidos ou sejam executadas ações por eles definidas com vista a 

                                                
1 Note-se que a faixa de salvaguarda para terra de nível I está integrada na REN, pelo que a sua salvaguarda está garantida por via 
desse regime jurídico. 
2 Note-se que a faixa de salvaguarda para terra de nível I está integrada na REN, pelo que a sua salvaguarda está garantida por via 
desse regime jurídico. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

179 

garantir essas condições, nomeadamente nas áreas de instabilidade associadas à exumação do 

endocarso. 

 

A ocupação da faixa de proteção ao litoral arenoso fica condicionada ao definido para as zonas 

ameaçadas pelas cheias e inundações naturais. 

 

DA ÁREA DE SENSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE FOSSAS 

 

Tal como referido no capítulo IX.1.5.2, a solução de infraestruturas a adotar aquando da instalação de 

ocupações humanas, depende de vários fatores, de entre os quais se destaca a especificidade 

ambiental do meio recetor (no caso da rede de saneamento). É nesta perspetiva e atendendo ao facto 

de se admitir a solução de fossas de infiltração no solo, que foi criado este limite ao regime de uso. 

 

Preconiza-se assim que as áreas integradas nos perímetros de proteção das captações de água 

subterrânea para abastecimento publicados em Diário da República, na zona de proteção das 

albufeiras e nas áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, com exceção 

para as cabeceiras de linhas de água, sejam assumidas, para este efeito, como “áreas de sensibilidade 

à instalação fossas”. 

 

Assim, nas “áreas de sensibilidade à instalação fossas”, assim representadas nas figuras IX.1.12 e 

IX.1.1ft., na ausência de rede de saneamento pública, pode ser adotada uma solução individual através 

da implementação de sistema estanque ou de tratamento de águas residuais, embora sem prejuízo da 

sua instalação depender de prévia autorização municipal, bem como da obtenção de título da entidade 

administrativa legalmente competente, quando houver descarga no solo ou na água. 

 

 

DA LINÁRIA ALGARVIANA 

 

A necessidade de salvaguarda e preservação desta espécie, aliada ao incipiente conhecimento da 

distribuição da mesma no território municipal, determina que se estabeleça um limite ao regime de uso 

coincidente com a área, conhecida e aproximada, da sua localização. 
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Neste sentido para além de ser definido um projeto de estudo, caraterização e salvaguarda da espécie 

(vd. cap. IX.4), determina-se que para as áreas em causa, representadas na IX.1.1ft., qualquer 

aproveitamento do solo careça de um prévio estudo de pormenor da presença da espécie e de consulta 

à entidade de tutela. 

 

Deste modo é garantido o conhecimento e salvaguarda da espécie, com rigor e sem sobrecarga e 

oneração desproporcional sobre o território, de forma a garantir a harmonia entre a preservação da 

espécie e a ocupação humana. 

 

DAS SUB-REGIÕES HOMOGÉNEAS DO PROF ALGARVE 

 

O Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) organiza o território 

florestal regional em sub-regiões homogéneas para as quais determina as funções gerais e outras 

normas de intervenção florestal. 

 

Neste quadro, visando a conformidade com o instrumento e a operacionalização da gestão do território 

na perspetiva da defesa, proteção e valorização do espaço florestal, foi criado o limite ao regime de uso 

correspondente às sub-regiões homogéneas1, representadas na figura IX.1.1ft. e cujas funções se 

identificam no quadro IX.1.37. 

 

Da leitura do quadro IX.1.37 decorre que as funções gerais dos espaços florestais variam em cada uma 

das sub-regiões homogéneas, não obstante se perceber alguma coerência e articulação entre as 

mesmas. 

 

Acresce ainda referir que, não obstante, o caráter vinculativo das normas de intervenção nos espaços 

florestais definidas nos PROF (cfr. alínea b), do n.º 5 do artigo 4.º do regime jurídico dos planos de 

ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal2), assume-se este limite ao regime de uso 

como instrumento de apoio à gestão das intervenções em espaço florestal, designadamente as 

previstas no regime jurídico da arborização e rearborização3. 

                                                
1 Na representação cartográfica das sub-regiões homogéneas procedeu-se a um ajuste de pormenor considerando a CAOP 2019. Este 
acerto tem particular relevância nas situações de fronteira do concelho de Silves com os concelhos limítrofes. 
2 Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro na sua redação atual. 
3 Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho na sua redação atual 
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IX.1.12.4. EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

 

Por forma a não comprometer a implementação dos “espaço canal” representados em ordenamento 

(vd. fig. IX.1.1ft e cap. IX.1.9.1.), de preservar a integridade física das marcas de nivelamento 

existentes da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão e ainda com o objetivo de 

salvaguardar as pessoas e bens da proximidade de infraestruturas públicas é determinado um conjunto 

de limites à ocupação. 

 

DOS ESPAÇOS-CANAL1 

 

Atendendo ao carater estratégico das infraestruturas assim como ao custo que está associado à sua 

implementação, o PDM de Silves define um conjunto de “espaços-canal”2 como reserva de solo3 para 

                                                
1 Assumido, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do DR 15/2015 como as “áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de 
desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhes são adjacentes e as áreas em torno das infraestruturas 
destinadas a assegurar a sua proteção e o seu correto funcionamento ou, caso ainda não exista a infraestrutura, as áreas necessárias à 
sua execução”. 
2 Vd. Capítulo IX.1. 
3 Nos termos do artigo 154.º do RJIGT. 

Quadro IX.1.37 

Funções das sub-regiões homogéneas 

Sub-regiões Homogéneas Funções Categoria 

Serra de Silves 
Conservação / Produção / Silvopastorícia, 

caça e pesca nas águas interiores 
Espaço Florestal 

Meia Serra 
Produção / Proteção / Silvopastorícia, caça e 

pesca nas águas interiores 
Espaço Florestal 

Serra de Monchique 
Conservação / Produção / Silvopastorícia, 

caça e pesca nas águas interiores 
Espaço Florestal 

Barrocal 
Conservação / Produção / Silvopastorícia, 

caça e pesca nas águas interiores 
Espaço Agrícola 

Litoral 

Proteção / Recreio e Valorização da 

paisagem / Silvopastorícia, caça e pesca nas 

águas interiores 

Espaço Agrícola 

Fonte: Adaptado de PROF Algarve (2019) 
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a execução/implementação de infraestruturas1 (vd. fig. IX.1.1ft). A sua definição resulta do facto de que 

enquanto as infraestruturas rodoviárias previstas no Plano Rodoviário Nacional têm um espaço canal 

defendido por servidão (non aedificandi) de utilidade pública desde a aprovação do seu estudo prévio 

até à execução, a rede municipal proposta carece de zonamento em plano municipal por forma a 

salvaguardar essa área. 

 

Como tal, os “espaço canal” constituem limitações à ação humana na medida em que se sobrepõem 

ao regime da categoria de espaço que lhe está subjacente, condicionando o uso admitido. Neste 

sentido, caso o espaço canal coincida com solo urbano, a sua reserva deverá ser acautelada aquando 

do processo de licenciamento da operação urbanística que sobre ele incidir. 

 

Os espaços-canal definidos no PDM (fig. IX.1.1ft) constituem assim áreas de reserva, com largura 

máxima definida, podendo no mesmo ser implantada a via que se preconiza, de acordo com o perfil 

que vier a ser definido em sede de projeto de execução. Nestes termos nas edificações preexistentes 

sobre as quais incida o espaço canal, e enquanto este prevalecer, apenas se admitem operações 

urbanísticas de conservação e manutenção do edificado. 

 

Nestes termos, atendendo às especificidades definidas pelo RJIGT relativamente a reserva de solo, o 

plano define um prazo de execução2 para as infraestruturas integradas em espaço-canal (vd. cap. 

IX.4.4), findo o qual, a reserva de solo caduca, nos termos do n.os 5 e 7 do 154.º. Decorre desta 

caducidade, como regime supletivo, o regime de uso do solo da categoria de espaço que lhe está 

subjacente. 

 

DA REDE DE SANEAMENTO 

 

A rede de saneamento constitui uma condicionante, no entanto, com o objetivo de promover a proteção 

das suas diferentes componentes, assim como os usos a instalar na sua área envolvente, determinam-

se os seguintes limites ao regime de uso: 

 

                                                
1 Integra também os nós rodoviários representados na planta de ordenamento. 
2 Assume-se como prazo para a execução das infraestruturas previstas em espaço canal, a vigência do PDM2G, isto é, o prazo de 8 
anos, não obstante a sua execução poder vir a ter lugar antes. 
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a. o emissário de águas residuais, beneficia de uma área de 2,5m non aedificandi (medidos a 

partir do eixo); 

b. a estação de bombagem de águas residuais, beneficia de uma área de 15m non aedificandi 

(medidos a partir do limite da estação); 

c. a estação de tratamento de águas residuais, beneficia de uma área de 100m, de zona de 

respeito (medidos a partir do limite da estação); 

d. o coletor da rede de drenagem de esgotos, beneficia de uma área de 1m non aedificandi 

(medidos a partir do eixo). 

 

Para estes fins entende-se como “zona de respeito” uma área para a qual é aconselhada a sua não 

utilização humana de forma permanente e com recurso a estruturas fixas, sem contudo a interditar. 

Salvaguarda-se assim a informação ao munícipe dos riscos/inconvenientes que possam advir da 

proximidade da ocupação humana a esta componente do sistema de saneamento. 

 

DA REDE DE ABASTECIMENTO 

 

A rede de abastecimento constitui uma condicionante, no entanto, com o objetivo de promover a 

proteção das suas diferentes componentes, assim como os usos a instalar na sua área envolvente, 

determinam-se os seguintes limites ao regime de uso: 

a. sobre a estação elevatória de água ou reservatório, uma área de 15m non aedificandi 

(medidos a partir do respetivo limite); 

b. sobre a conduta adutora, uma área de 2,5m non aedificandi (medidos a partir do eixo); 

c. sobre a rede de distribuição de água, uma área de 1m non aedificandi (medidos a partir do 

eixo); 

d. para a estação de tratamento de águas, uma área de 100m, de zona de respeito (medidos a 

partir do limite da estação); 

e. a proibição de plantar arvores numa faixa de 1,5m das condutas adutoras e distribuidoras 

de água (medidos a partir do eixo); 

 

Para estes fins entende-se como “zona de respeito” uma área para a qual é aconselhada a sua não 

utilização humana de forma permanente e com recurso a estruturas fixas, sem contudo a interditar. 
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Salvaguarda-se assim a informação ao munícipe dos riscos/inconvenientes que possam advir da 

proximidade da ocupação humana a esta componente do sistema de abastecimento. 

 

DA REDE ELETRICA 

 

A presença da energia elétrica na sociedade contemporânea é uma evidência incontornável, daí que a 

convivência com a mesma seja um imperativo à ocupação do solo. Não obstante as restrições de 

utilidade pública definidas neste domínio (vd. cap. IX.2.2.6), optou-se por definir ainda um conjunto de 

limites ao regime de uso que traduzam as necessárias precauções para a salvaguarda da infraestrutura 

e da saúde e bem-estar da população que se localize em áreas próximas das infraestruturas que 

integram a rede elétrica. Assim, no concelho de Silves, a rede elétrica é constituída, designadamente, 

pelos seguintes elementos, com os respetivos limites: 

 

a. Rede de Produção, referente ao parque eólico de Pico Alto (15 m de zona de respeito, 

contada a partir da torre de implantação); 

b. Rede Nacional de Transporte de Muito Alta tensão (zona de proteção de 22,5m a partir do 

eixo); 

c. Rede Nacional de Distribuição de Alta tensão (zona de respeito de 15m a partir do eixo) e 

Média (zona de respeito de 10m a partir do eixo). 

 

Para estes fins entende-se como “zona de respeito” uma área para a qual é aconselhada a sua não 

utilização humana de forma permanente e com recurso a estruturas fixas, sem contudo a interditar. 

Salvaguarda-se assim a informação ao munícipe dos riscos/inconvenientes que possam advir da 

proximidade da ocupação humana a esta componente da rede elétrica1. 

 

 

 

 

                                                
1 No que respeita aos campos eletromagnéticos (CEM) de que as linhas também são uma das fontes, deverá ter-se em conta a Portaria 
n.º 1421/2004, de 23 de novembro que estabelece as restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos à exposição da população 
aos CEM, a Circular Informativa da DGS n.º 37/DA, de 17-12-2008 relativa às linhas de transporte de energia e perigos para a saúde e o 
Decreto-Lei n.º 11/2018, de 18 de fevereiro que estabelece os critérios de minimização e monitorização a CEM que devem orientar a fase 
de construção de novas linhas de Alta Tensão (AT) e Muito Alta Tensão (MAT). Ainda no que se refere ao ruído produzido pelas linhas 
deverá ter-se em conta o regulamento geral do ruído aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 23 de janeiro. 
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DO CANAL DE REGA SUBTERRÂNEO 

 

As infraestruturas da obra de aproveitamento hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP) 

constituem uma condicionante ao regime de uso (vd. cap. IX.2.2.3), visando a sua preservação e a 

garantia de acesso para a realização dos trabalhos de manutenção da mesma. 

 

Esta infraestrutura, representada na figura IX.2.1ft, foi objeto de uma intervenção de ampliação e 

modernização por parte da Associação de Beneficiários e Regantes do AHSLP (vd. fig. IX.1.1ft). A 

referida infraestrutura (canal de rega subterrâneo) não obstante se encontrar executada, ainda não 

entrou em funcionamento, pelo que não constitui uma condicionante ao uso do solo. Contudo, por 

forma a salvaguardar a preservação do investimento efetuado e da rede em si, determina-se, para esta 

infraestrutura, uma área de proteção de 3 metros (a contar do eixo da conduta) na qual não é permitida 

qualquer construção, via de comunicação ou estacionamento, nem a plantação de arvoredo. 

 

A entrada em funcionamento desta infraestrutura determinará, nos termos do previsto no cap. IX.4.5.3, 

a atualização do PDM de Silves, passando a ser assumida como uma condicionante ao regime de uso. 

 

MARCAS DE NIVELAMENTO DA REDE DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE ALTA PRECISÃO 

 

A Rede de Nivelamento Geométrico Alta Precisão (RNGAP) “é a infraestrutura que constitui o sistema 

de altitudes rigorosas oficial para o território nacional, servindo, por isso, de apoio aos mais diversos 

tipos de projetos” (www.dgterritório.pt). A sua importância, a par com a vulnerabilidade que as 

respetivas marcas de nivelamento apresentam1, determinou a criação deste limite ao regime de uso 

que visa, essencialmente, preservar a integridade física daquelas. Assim, as marcas de nivelamento 

são representadas cartograficamente na planta de ordenamento, limites ao regime de uso e determina-

se que as mesmas devem ser preservadas. 

 

Em caso de necessidade de remoção ou relocalização das marcas de nivelamento, deverá ser 

consultada a entidade de tutela. 

 

                                                
1 Particularmente no que concerne às rodas (imagem) que, encontrando-se ao longo das vias de comunicação, são, por isso, 
extremamente vulneráveis às frequentes alterações das vias (www.dgterritorio.pt). 

http://www.dgterritório.pt/
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IX.1.12.5. SAÚDE PÚBLICA 

 

A salvaguarda da saúde pública e da qualidade do ambiente é o princípio base para a definição destes 

limites ao regime de uso. Consistem, essencialmente na identificação de fontes de poluição com 

implicações ao nível da saúde e segurança pública. Integram esta variável, o zonamento acústico, 

como promotor da saúde pública e de um ambiente de qualidade, a delimitação de uma zona de 

respeito em relação aos pontos de telecomunicações, no sentido de salvaguardar a população das 

eventuais radiações e a instalação de atividades pecuárias onde se definem um conjunto de requisitos 

para a instalação, a par com a recomendação de afastamento de outras atividades humanas. 

 

DO ZONAMENTO ACÚSTICO1 

 

A integração do zonamento acústico no PDM decorre do Regulamento Geral de Ruído (RGR)2 e do 

próprio RJIGT (alínea d) do n.º 3 do artigo 97.º) e visa essencialmente promover a qualidade do 

ambiente sonoro. Nesta perspetiva o zonamento acústico: 

 

a. condiciona o uso permitido na medida em que só se admite a instalação de atividades com 

determinados limiares de ruído; 

b. determina a obrigatoriedade de introdução de medidas de redução do ruído no caso de serem 

detetadas áreas de conflito. 

 

É nesta perspetiva que o zonamento acústico, apesar de não constituir uma servidão ou restrição de 

utilidade pública, determina limites à ação (pública e privada), concretamente, à ocupação, uso e 

transformação do solo. 

 

Não obstante as medidas de natureza pública que possam/devam vir a ser promovidas para reduzir os 

níveis de ruído, o particular deve tomar todas as medidas necessárias para acautelar a qualidade do 

ambiente acústico e consequentemente da sua saúde. Por esta razão, o processo de licenciamento 

deverá conter: 

 

                                                
1 Vd. a este respeito ponto 12 do Capitulo III.8.1. 
2 DL 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual. 
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1.  a informação técnica relativa ao ruído envolvente, da responsabilidade do promotor; 

2.  a referência aos limiares mínimos e máximos, assim como a identificação de possíveis conflitos; 

3.  a responsabilidade do promotor de promover medidas específicas de redução do ruído. 

 

Do mesmo modo, os planos municipais territoriais que vierem a ser elaborados deverão, nos termos 

dos artigos 6.º e 7.º do RGR, proceder à classificação acústica das áreas por si abrangidas. 

 

O PDM, nestes termos, deverá proceder à classificação acústica1 do território municipal. No caso 

concreto de Silves, o sistema de povoamento (intercalar com base aglomerado) (vd. Cap. V.2.) e a 

desestruturação do espaço do ponto de vista funcional (interpenetração de várias funções no 

território), bem como a escala de trabalho do PDM não permite abordagens de pormenor. Por isso 

atentos à escala de trabalho e, sem prejuízo do definido nos planos municipais eficazes, considera-se 

todo o concelho como zona mista. 

 

Para as áreas de conflito identificadas (vd. Cap. III.8.1.1.) que ocorrem, sobretudo, nos principais 

aglomerados e ao longo das principais rodovias e ferrovia, propõe-se, através de um Plano Municipal 

de Redução de Ruído2 (PMRR), estudar medidas que promovam a redução dos índices de ruído. Estas 

podem incluir, entre outras soluções: 

 

a. a colocação de barreiras acústicas e/ou utilização de obstáculos naturais para obter um efeito de 

barreira, e.g., através da utilização de árvores de porte; 

b. a introdução de circulares externas nos principais aglomerados que permitam escoar o trânsito de 

atravessamento, atualmente feito pelo interior dos mesmos; 

c. a melhoria do estado de conservação das vias mais degradadas; 

d. a promoção da redução da velocidade no interior da malha urbana, nomeadamente através de 

sinalética, introdução de “zonas 30”, reperfilamento funcional de algumas vias ou criação de 

obstáculos específicos (bandas/lombas/obstáculos para a redução da velocidade); 

e. a introdução de elementos que funcionem como dissuasores da circulação automóvel no interior 

dos aglomerados ou que incentivem a opção por modos suaves mobilidade, especialmente, dos 

espaços centrais. Destaca-se entre outras medidas (vd. Cap. V.5.), a introdução de redes cicláveis 

                                                
1 Zona mista ou zona sensível. 
2 O artigo 8º do RGR menciona para a necessidade de um PRR a aplicar nas áreas de conflito, i.e., onde ocorram valores superiores aos 
limites afixados por esse mesmo DL. 
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e pedonais, “oferta” de bicicletas, restrições à circulação por tipo de veículos (e.g., pesados), zona 

e/ou em determinadas horas, etc. 

 

A ER/EN125, no âmbito do seu processo de requalificação1 integra uma zona de servidão acústica com 

os limites definidos pelos mapas estratégicos de ruído (MER). Contudo, atendendo à escala e 

atualidade do zonamento acústico definido pelo PDM, optou-se por não representar essa servidão 

acústica. 

 

O mapa de ruído do Município de Silves deve ser objeto de atualização em função da concretização 

dos espaços canais 

 

DAS TELECOMUNICAÇÕES 

 

A comunicação, designadamente os meios ao seu dispor, tem vindo a assumir um papel cada vez mais 

importante na sociedade contemporânea decorrente, designadamente, das implicações económicas, 

sociais e ambientais que possui. 

 

Neste contexto as infraestruturas de telecomunicações do domínio público ou do domínio privado 

apresentam uma necessidade de proteção relativamente aos obstáculos que possam afetar a 

propagação radioelétrica, bem como as interferências ocasionadas pela aparelhagem elétrica que 

funcione nas vizinhanças das mesmas. Foi neste sentido que foram instituídas pelo Decreto-lei 597/73, 

de 7 de novembro as servidões aos centros radioelétricos2, a constituir por despacho. 

 

Contudo, de acordo com a ANACOM3, “não existe, na presenta data, qualquer zona do território do 

concelho sujeita a condicionantes determinadas pela existência de servidões radioelétricas legalmente 

constituídas no âmbito do Decreto-lei n.º 597/73, de 7 de novembro. Assim, a carta de condicionantes 

do PDM não fará menção a este tipo de restrições de utilidade pública”. 

 

                                                
1 DL83/2008, de 20 de maio. 
2 Considera-se centro radioelétrico o conjunto das instalações radioelétricas fixas de emissão ou receção incluindo os sistemas irradiantes 
e de terra e respetivos suportes que exijam a utilização de antenas direcionais ou que se destinem ao serviço de radionavegação, 
pertencentes ao Estado ou a empresas públicas de telecomunicações ou concessionárias do serviço público de radiocomunicações 
(artigo 2.º do DL 597/73). 
3 Ofício ANACOM-S051447/2011, de 8 de junho de 2011. 
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Não obstante esta posição, e atendendo não à salvaguarda da infraestrutura, mas à proteção da 

população em relação às radiações1 e aos seus efeitos sobre a população2, definem-se zonas de 

respeito circundantes dos centros radioelétricos de 100m, dentro das quais se recomenda a não 

utilização humana de forma permanente e com recurso a estruturas fixas, sem contudo a interditar. 

Quando as edificações objeto de licenciamento, comunicação prévia ou autorização de operações 

urbanísticas, se insiram, total ou parcialmente, na zona de respeito relativamente aos centros 

radioelétricos, os alvarás ou certidões que as titulem devem conter, obrigatoriamente, a menção a esse 

facto. 

 

DA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES PECUÁRIAS 

 

A instalação de atividades pecuárias3 em solo rústico é admitida nas categorias de espaço agrícola e 

de espaço florestal. Contudo atendendo aos impactes desta atividade, a sua instalação deverá ainda 

respeitar um conjunto critérios com vista, essencialmente, a reforçar a salvaguarda da saúde e 

segurança de pessoas e bens, a qualidade do meio ambiente e o ordenamento e desenvolvimento do 

território, num quadro de qualificação territorial, multifuncionalidade e harmonia de usos. Assim, na 

prossecução de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e integrada determina-se que a 

instalação de novas atividades pecuárias deverá respeitar um afastamento de 300m em relação a 

outras edificações existentes e a aglomerados rurais, espaços de equipamentos, infraestruturas e 

outras estruturas ou ocupações e espaços de ocupação turística. Excetuam-se desta norma os projetos 

turísticos de agro-turismo4. 

 

Relativamente às edificações destinadas a outros usos que se pretendam instalar a menos de 300m 

das instalações pecuárias existentes, recomenda-se, aquando processo de controlo prévio e mediante 

registo no alvará de utilização, a sua não instalação, alertando para as eventuais consequências de 

uma instalação nesta área. 

 

 

                                                
1 Assumidas como nocivas à saúde pública nos termos definidos no Cap. III.8.1. 
2 Ver ainda a este respeito o disposto na Portaria n.º 1424/2004, de 23 de novembro que transpõe para o ordenamento jurídico interno as 
restrições básicas, e respetivos níveis de referência como limites da exposição humana aos campos eletromagnéticos. 
3 Nos termos do disposto no Regime de Exercício da Atividade Pecuária (Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, retificado pela 
Retificação n.º 31/2013, de 24 de julho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro), regulamentado pela Portaria n.º 
42/2015, de 19 de fevereiro. 
4 De acordo com o solicitado pelo Turismo de Portugal, IP (ofício SAI/2018/12278/DVO/DEOT/FV). 
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IX.1.13. A PLANTA DE ORDENAMENTO. UMA ABORDAGEM 

INTEGRADA 

 

 

A proposta de ordenamento do território para o concelho de Silves é, enfim, concretizada pela respetiva 

planta de ordenamento (fig. IX.1.1ft) elaborada à escala 1:10 000, que constitui a escala de base e de 

representação gráfica do Plano. Embora respeite no essencial a “norma técnica sobre o modelo de 

dados para o PDM” (DGOTDU, 2011), a simbologia gráfica (dimensão, cores e trama dos símbolos), 

sofreu complementos (novos elementos adaptados às caraterísticas do território) e adaptações no 

sentido de garantir uma melhor legibilidade gráfica e consequentemente uma melhor leitura, análise e 

interpretação da planta. 

 

Não obstante a gestão do PDM prosseguir integralmente em ambiente digital (SIGWEB) através de 

uma plataforma criada para o efeito, como exposto no capítulo IX.4.7., as exigências relacionadas com 

a necessidade de acesso e manipulação manual da planta de ordenamento em formato analógico, 

nomeadamente em sede de aprovação pela Assembleia Municipal, obrigou à desagregação da planta 

em 18 folhas com a mesma escala, e assim numeradas, como se pode ver na figura IX.1.27. 

 

Contudo, atendendo à diversidade e densidade de elementos que enformam a planta de ordenamento 

optou-se por repartir esta informação em duas plantas tendo estado fundamentalmente subjacente 

nessa distribuição a preocupação de garantir boa leitura e legibilidade gráfica. Nesse âmbito manteve-

se a numeração das plantas, diferenciando-as apenas no subtítulo, que remete para os “temas” 

(DGOTDU, 2011) representados e que constituem o ordenamento do território, nomeadamente: 

 

1. regime de uso; 

2. limites ao regime de uso. 
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Por facilidade de exposição e sistematização da informação, os vários elementos que integram a planta 

de ordenamento serão abordadas no quadro da planta onde estão representados. 

 

1. Na planta de ordenamento relativa ao regime de uso é representado, como se depreende do 

próprio nome, o “regime de uso” do solo, i.e., a definição das áreas no concelho que compreendem o 

solo urbano e o solo rústico, com as respetivas categorias e subcategorias, como enunciado no cap. 

IX.1.3. 

 

No que concerne ao solo urbano uma parte substantiva das áreas aí integradas decorrem do PDM95 

(escala 1: 10 000 e 1: 25 000), embora com os acertos/ajustes nos limites, na forma e posicionamento 

geográfico por força da necessidade de adaptação à cartografia de base utilizada no PDM (escala e 

rigor dado que se trata de informação georreferenciada) e à realidade territorial que hoje se verifica no 

terreno (veja-se o capítulo IX.3.2.). 

 

No essencial as áreas que integram solo urbano constituem os aglomerados/lugares com maior 

expressão no concelho, distribuídos grosso modo a sul do eixo Silves-S. B. de Messines, na unidade 

territorial “Litoral Sul - Barrocal” (segundo o conceito do PROT Algarve) onde se centra o maior 

Figura IX.1.27 

Grelha de impressão 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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dinamismo socioeconómico do concelho marcado essencialmente pelo comércio e serviços. Entre 

outros aglomerados de solo urbano, é de destacar os hierarquicamente superiores (cap. V.6.), entre os 

quais as sedes de freguesia e os aglomerados de Pêra, Tunes e Cerro de São Miguel e a Estação de 

Silves (freguesia de Silves), que associados à construção errática e difusa no território, consubstanciam 

o sistema de povoamento “intercalar de base concentrado” do concelho (cap.V.2.) que, diluindo-se no 

território, dá lugar ao povoamento difuso. 

 

Em bom rigor é um sistema de povoamento que decorre de vários fatores, entre outros, de natureza 

histórica (o povoamento concentrado dos principais aglomerados), cultural (a posse da terra e o 

sentimento – e possibilidade durante décadas – de nela poder intervir de maneira arbitrária, por força 

da falta de tradição em planeamento) e/ou “técnico-legal”, resultantes de um PDM de 1.ª geração 

regulamentarmente insuficiente para conter o processo urbano, incluindo as “áreas urbanas de 

edificação dispersa” (vd. cap. IX.3.2. relativo à conformidade), e a figura das “razões ponderosas” então 

vigentes, entre outras. De assinalar igualmente a falta de tradição na fiscalização no planeamento e 

ordenamento do território e, em rigor, a parca sensibilidade da sua prática e importância para o 

desenvolvimento sustentável, otimizando e potenciando recursos, etc. 

 

A heterogeneidade das caraterísticas dos aglomerados em termos da morfotipologia do edificado, e 

das funções dominantes no espaço, determinaram a definição das categorias e subcategorias de solo 

urbano, como se pode verificar na planta de ordenamento. Enquanto os principais aglomerados 

integram uma grande diversidade funcional no contexto do concelho, subdividindo-se principalmente 

nas categorias de espaço central, habitacional, de atividades económicas (comerciais e de serviços), e 

de uso especial, há ainda os aglomerados de escala mais modesta e singulares do ponto de vista da 

génese, funcionalidade, morfotipologia do edificado e de dinâmica da população, que pontuam 

genericamente todo o território. Estes são os espaços urbanos de baixa densidade, normalmente com 

uma estreita articulação com o “espaço rústico” que os envolve. 

 

Atentando à planta de ordenamento, verifica-se ainda que emergem do solo urbano, no âmbito da 

categoria de “espaço de atividades económicas”, a subcategoria relativa às “áreas de localização 

empresaria e comercial”, ou seja, as principais áreas do concelho vocacionadas para acolher unidades 

industriais, de comércio e/ou de logística. Esta vocação prospetiva do território nasce da procura de 
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estimular o dinamismo da atividade económica no concelho, base para o desenvolvimento, como 

decorre da estratégia de desenvolvimento que postula o alargamento da base económica. 

No total o solo urbano compreende 2,1% da área do concelho. 

 

O solo rústico, que representa cerca de 98% da área do concelho, compreende a restante área do 

território, i.e., solo não urbano, nomeadamente a área do território com vocação agrícola e florestal 

dominante integrando as categorias de espaço agrícola, florestal, de exploração de recursos, espaços 

naturais e paisagísticos, de ocupação turística, espaço de equipamentos, infraestruturas e outras 

estruturas ou ocupações e aglomerados rurais. A norte do eixo Silves-S. B. de Messines, na unidade 

territorial da Serra, o solo rústico apresenta uma vocação essencialmente florestal, traduzindo as 

caraterísticas físicas do espaço (relevo movimentado, solos com fraca capacidade de uso, deficit de 

água à superfície e subaérea, e de ocupação do solo), ainda que ao longo das principais planícies 

aluvionares a heterogeneidade da dominância do solo rústico seja interrompida por espaços agrícolas. 

É o setor sul do concelho, na unidade territorial do Litoral Sul Barrocal onde os “espaços agrícolas” 

marcam uma extensa presença, assinalando a vocação do território para a produção de citrinos e para 

a prática de culturas associadas ao pomar de sequeiro mediterrâneo (amêndoa, figo, alfarroba) e vinha, 

sem prejuízo das hortícolas, atendendo à disponibilidade relativa da água (uma parte substantiva está 

integrada em perímetro de rega) e facilidade de promover a rega. 

 

A estruturar todo o espaço territorial, constata-se a intensa rede de infraestruturas de transporte, 

ferroviário e rodoviário, de onde emergem espaços canais para novas infraestruturas sobretudo junto 

das sedes de freguesia de Silves, Alcantarilha e Algoz e no aglomerado de Pêra no sentido de 

promover a acessibilidade, funcionalidade e qualificação ambiental desses espaços, bem como 

infraestruturas de abastecimento de água, de saneamento ou de energia elétrica. Realça-se desta, a 

rede de transporte de energia elétrica, localizada grosso modo no paralelo a norte do eixo Silves-S. B. 

de Messines. 

 

Os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal eficazes, concentrados no setor sul do 

concelho traduzem a dinâmica do território ainda expetante na área do turismo, mostrando per se a 

dissimetria que o concelho apresenta em termos de dinamismo. 
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Já no que concerne aos instrumentos de natureza especial, estes distribuem-se um pouco pelo 

território municipal designadamente no setor norte onde se localizam os POAAP da albufeira de 

Odelouca e das do Funcho e Arade, refletindo estes, um forte investimento no aproveitamento e 

valorização da água como recurso escasso e fundamental para o desenvolvimento do território, e no 

setor sul o Plano de Ordenamento da Orla Costeira. Relembra-se no entanto que estes instrumentos 

serão reconduzidos à figura de programa especial de acordo com o previsto na LBPPSOTU. 

 

Integra ainda a planta de ordenamento, a estrutura ecológica municipal, designadamente a sua 

hierarquia e composição, que coincide, na sua generalidade, com as categorias de espaço agrícola, de 

espaço florestal e de espaço natural e paisagístico, evidenciando assim a sua componente de 

sustentabilidade ambiental. 

 

De referir ainda como conteúdo da planta de ordenamento os elementos do património classificado e 

em vias de classificação, concentrados essencialmente nas sedes de freguesia fortemente marcadas 

pela presença e ação histórica do homem, demonstrando assim a componente patrimonial, no seu 

sentido mais amplo. 

 

Como elementos determinantes da atratividade e competitividade do território e ainda como 

instrumentos de operacionalização da estratégia de desenvolvimento, os equipamentos de utilização 

coletiva integram a planta de ordenamento. Estes concentram-se essencialmente nas sedes de 

freguesia com destaque para a sede de concelho. 

 

2. Na planta de ordenamento relativa aos limites ao regime de uso são representados os temas que 

de algum modo determinam limitações na ocupação, uso e transformação do solo, não constituindo 

servidões administrativas e/ou restrições de utilidade pública, designadamente: 

 

a. a suscetibilidade a fenómenos perigosos, designadamente: 

 

i. as áreas críticas de instabilidade de vertentes, i.e., áreas sujeitas a movimentos de terreno, 

que ocorrem um pouco por todo o território municipal, embora com maior expressão no setor norte 

associados essencialmente a taludes antropizados. São áreas para as quais se requerem atenções 

específicas e como tal se definem limites à ocupação, uso e transformação do solo. 
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ii. as zonas ameaçadas por cheias e inundações naturais e técnicas, potencialmente perigosas 

sobretudo considerando que muitas ocorrem junto dos principais aglomerados. Entre estes, a 

cidade de Silves, apresenta simultaneamente suscetibilidade elevada e moderada a cheias naturais, 

associadas à presença do Rio Arade e à conjugação de caudais elevados com a praia mar (a 

cidade está ainda sob influência das marés) e a cheias técnicas, decorrente de se encontrar no 

setor jusante das albufeiras do Arade e do Funcho. Há ainda outros pontos sensíveis no concelho, 

nomeadamente, o setor jusante da barragem de Odelouca, ou ainda a área da Azilheira e Foz do 

Ribeiro com elevada suscetibilidade a cheias onde se conjugam fatores (morfologia, clima, rede 

hidrográfica) determinantes de cheias rápidas com caudais de ponta muito elevados. 

 

b. a proteção de bens culturais, designadamente: 

 

i. o património arqueológico (bens imóveis), onde se encontram incluídas as áreas onde se 

conhece a existência de vestígios arqueológicos e/ou os espaços centrais das sedes de freguesia1. 

Pela natureza de localização coincidente entre o património arqueológico e as áreas de maior 

pressão urbana foram criadas medidas que salvaguardam o primeiro mas que permitam a criação 

de respostas sustentáveis às necessidades da sociedade; 

 

ii. os bens patrimoniais de interesse, ou seja elementos cuja salvaguarda é fundamental, dado a 

importância que encerram na interpretação e exposição das raízes culturais do concelho. 

 

c. a proteção de recursos naturais, designadamente: 

 

i. o centro de reprodução do lince ibérico, a NE da cidade de Silves, junto das albufeiras das 

barragens do Funcho e do Arade que pela sua sensibilidade ambiental carece de proteção; 

 

ii. as áreas potenciais de exploração de recursos geológicos, que ocorrem sobretudo no setor 

sul do concelho, associadas à exploração de areias (área envolvente a Pêra e Armação de Pêra) 

e/ou de barros, junto de Algoz onde persistem explorações ativas; 

 

                                                
1 E ainda o aglomerado de Pêra. 
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iii. o perímetro de proteção das captações públicas de água, com uma maior concentração no 

barrocal, designadamente na freguesia de Alcantarilha próximo da ETA de Alcantarilha; 

 

iv. a área critica de extração de águas subterrâneas, localizada apenas no setor sul do concelho, 

atravessa-o latitudinalmente, desenvolvendo-se sobre a vila de Armação de Pêra e a montante do 

cordão dunar da Praia Grande. 

 

v. a faixa costeira do litoral sul, divide-se em três componentes: margem (50m), faixa terrestre de 

proteção (500m) e retaguarda da faixa de proteção (2000m). Localiza-se no setor sul, junto à linha 

de costa, embora se prolongue para norte devido às faixas de proteção. Integra as sedes de 

freguesia de Armação de Pêra, parte da freguesia de Alcantarilha e Pêra, e alguns aglomerados 

urbanos. 

 

vi. a zona terrestre de proteção das albufeiras que compreende uma faixa de 500m a partir do 

nível pleno de armazenamento das Albufeiras de Odelouca, Funcho e Arade e que visa 

essencialmente a salvaguarda do recurso água. A sua integração no PDM2G resulta do processo 

de transposição do conteúdo com incidência urbanística, vinculativo dos particulares dos planos 

especiais, concretamente dos planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas para o PDM 

(vd. cap. XIII.6). 

 

vii. as faixas de proteção ao litoral que compreendem as faixas de protecção às arribas e as 

faixas de protecção ao litoral arenoso, visam essencialmente a salvaguarda do recurso e 

simultaneamente a proteção de pessoas e bens. A sua integração no PDM2G resulta do processo 

de transposição do conteúdo com incidência urbanística, vinculativo dos particulares dos planos 

especiais, concretamente dos planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas para o PDM 

(vd. cap. XIII.6). 

 

viii. as áreas de sensibilidade à instalação de fossas que compreendem as áreas onde a 

eventual instalação de soluções autónomas de saneamento devem ser reconduzidas a soluções 

adaptadas (e respectivo encaminhamento para tratamento em ETAR urbana), por via da 

sensibilidade da área em causa; 
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ix. a linária algarviana, com uma concentração espacial mais significativa na Praia Grande, não 

obstante o seu registo pontual na zona do barrocal. Trata-se de uma espécie a estudar e proteger, 

identificada pelo ICNF e, deste modo, integrada no plano; 

 

x. as sub-regiões homogéneas do PROF Algarve às quais se associam funções gerais dos 

espaços florestais, incidindo, deste modo em todo o território municipal; 

 

d. a execução de infraestruturas, designadamente: 

i. os espaços canais (lineares e nodulares), respetivamente, para a construção de circulares e 

rotundas ou outras soluções consideradas adequadas em sede de projeto, nas sedes de freguesia 

de Silves, Algoz e Tunes, Alcantarilha e Pêra. Este elemento integra a planta de ordenamento – 

regime de uso - como sistema estruturante do território e é retomado aqui como um limite ao regime 

de uso na medida em que constitui uma área de reserva para a implantação de infraestruturas; 

 

ii. a rede de abastecimento, onde se define, em função das diferentes componentes que compõem 

a rede, distintos limites ao aproveitamento do solo com o objetivo de proteger as componentes da 

rede, assim como os usos a instalar na sua área envolvente; 

 

iii. a rede de saneamento, onde se define, em função das diferentes componentes que compõem a 

rede, distintos limites ao aproveitamento do solo com o objetivo de proteger as componentes da 

rede, assim como os usos a instalar na sua área envolvente; 

 

iv. a rede elétrica, onde se define, em função das diferentes componentes que integram a rede, um 

conjunto de limites que traduzem as necessárias precauções para a salvaguarda da infraestrutura e 

da saúde e bem-estar da população que se localize em áreas próximas da infraestrutura; 

 

v. o canal de rega subterrâneo, onde se define uma área de protecção visando a preservação da 

infraestrutura e do acesso à mesma para fins de manutenção; 

 

vi. as marcas de nivelamento da RNGAP distribuem-se um pouco por todo o território municipal e 

a sua identificação tem como principal objetivo a sua salvaguarda; 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

198 

e. saúde pública, designadamente: 

 

i. o zonamento acústico, misto para todo o concelho e por isso representado do mesmo modo que 

os limites do concelho; 

 

ii. a rede de telecomunicações para as quais são definidas zonas de respeito onde se 

desaconselha a ocupação humana na perspetiva da salvaguarda da saúde pública; 

 

iii. a instalação de atividades pecuárias fica condicionada a um afastamento de outras ocupações 

humanas existentes, procurando a salvaguarda da qualidade do ambiente. 

 

A planta de ordenamento (limites ao regime de uso) integra ainda a rede rodoviária municipal, tal como 

analisada no capítulo IX.1.9. 
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IX.2.1. CONDICIONANTES AO USO DO SOLO. NATUREZA E 

MATERIALIZAÇÃO 

 

 

O modelo de ordenamento do território definido no PDM assenta, no essencial, na definição do regime 

de uso do solo em consonância com os fins da política de ordenamento do território e urbanismo, 

definidos, nomeadamente, no artigo 2.º da LBPPSOTU1. Entre os elementos que integram o conteúdo 

material do PDM, consagrados no artigo 96.º do RJIGT, destaca-se “a identificação de 

condicionantes, (…) designadamente reservas e zonas de proteção, bem como as [ações] 

necessárias à concretização dos planos de emergência de proteção civil de âmbito municipal”, segundo 

a alínea m), n.º 1 daquele artigo. 

 

As condicionantes ao uso do solo constam da planta que lhe confere a designação (fig. IX.2.1 ft2), a 

qual, segundo a alínea c), n.º 1 do artigo 97.º do RJIGT, “identifica as servidões administrativas e as 

restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a 

qualquer forma específica de aproveitamento”, utilização, uso e transformação do solo. Acresce ainda a 

obrigatoriedade definida na LBPPSOTU de traduzir no plano municipal as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública com carater permanente e expressão territorial (n.º 2 do artigo 11.º e n.º 

5 do artigo 33.º respetivamente). A sua assunção no processo de elaboração/revisão do PDM torna-se 

pois fundamental na medida em que informa e muitas vezes determina as opções de ordenamento, 

visando a salvaguarda e proteção de recursos, pessoas e bens. 

 

É com este pressuposto e com essa sequência que se procede à definição das condicionantes ao uso 

do solo no PDM de Silves, atendendo a uma observação articulada dos estudos de caraterização, 

análise e diagnóstico (fig. IX.2.2). Explora-se numa primeira fase cada uma das condicionantes, i.e., 

“servidões administrativas e restrições de utilidade pública” (Cap. IX.2.2.), e numa segunda fase (Cap. 

IX.2.3.) faz-se uma abordagem integrada das condicionantes. 

                                                
1 Destaca-se, a) a valorizar as potencialidades do solo, b) garantir o desenvolvimento sustentável, c) reforçar a coesão nacional, d) 
aumentar a resiliência do território, e) evitar a contaminação do solo, f) salvaguardar e valorizar a identidade do território, g) racionalizar, 
reabilitar e modernizar os centros urbanos, h) promover a defesa, a fruição e a valorização do património, i) assegurar o aproveitamento 
racional e eficiente do solo, j) prevenir riscos coletivos e reduzir os seus efeitos nas pessoas e bens, k) salvaguardar e valorizar a orla 
costeira, as margens dos rios e as albufeiras, l) dinamizar as potencialidades das áreas agrícolas, florestais e silvo-pastoris, m) regenerar 
o território e n) promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada. 
2 Fora do texto. 
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IX.2.2. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA NO 

CONCELHO DE SILVES 

 

 

As servidões administrativas, segundo a DGOTDU (2011) constituem um “encargo imposto sobre um 

imóvel em benefício de uma coisa, por virtude da utilidade pública desta”, enquanto as restrições de 

utilidade pública correspondem a “toda e qualquer limitação sobre o uso, ocupação e transformação 

do solo que impede o proprietário de beneficiar do seu direito de propriedade pleno, sem depender de 

qualquer acto administrativo uma vez que decorre diretamente da lei”. Deste modo, ambas constituem 

um instrumento fundamental da gestão municipal no que concerne aos processos de utilização, 

ocupação e transformação do território, bem como para a elaboração de outros instrumentos de gestão 

territorial (DGOTDU, 2000). 

 

Atentando para a fig. IX.2.3, as servidões administrativas e restrições de utilidade que têm lugar no 

concelho de Silves integram quatro (4) grandes domínios - recursos naturais, património edificado, 

infraestruturas e equipamentos – desagregados nos respetivos âmbitos específicos, que abordaremos 

individualmente a seguir. 

 

 

Figura IX.2.2 

Enquadramento das condicionantes 
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Figura IX.2.3 

Servidões e restrições de utilidade pública no concelho de Silves 
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IX.2.2.1. RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DO DOMÍNIO HÍDRICO1 

 

“O domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são considerados 

de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de caráter especial 

aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos das 

águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas 

adjacentes a fim de os proteger. Por outro lado, importa também salvaguardar os valores que se 

relacionam com as atividades piscatórias e portuárias, bem como a defesa nacional” (DGOTDU, 2011). 

 

Deste modo, integram o domínio hídrico (DH), segundo o n.º 1 do artigo 2.º da Lei 54/20052, de 15 de 

novembro, o domínio público marítimo, domínio público lacustre e fluvial e o domínio público 

das restantes águas, como se pode ver na fig. IX.2.1ft e IX.2.4 e incide sobre leitos e margens de 

acordo com os seguintes critérios: 

 

a. águas do mar e águas navegáveis e flutuáveis sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas 

ou portuárias – 50m; 

b. restantes águas navegáveis ou flutuáveis – 30m; 

c. águas não navegáveis ou flutuáveis – 10m. 

 

A rede hidrográfica de referência para a delimitação da servidão do DH será, para todos os efeitos, a 

que consta na cartografia de base do PDM, à escala 1: 10 0003 (DGT/CMS, 2017), devidamente 

representada cartograficamente na Planta de Condicionantes. Contudo, a delimitação do domínio 

hídrico na planta de condicionantes - recursos naturais, por motivos de escala e da informação 

disponível, não é vinculativa quanto à representação gráfica de todas as suas componentes ou à 

adequação dos percursos das linhas de água efetivamente existentes, pelo que, na instrução dos 

pedidos de informação prévia, de licenciamento e das comunicações prévias, deve ser avaliada a área 

de intervenção da operação urbanística em função da informação disponível, designadamente a 

                                                
1 Vd. referências legais (Cap. IX.2.5.). 
2 Lei da titularidade dos recursos hídricos, na redacção actual conferida pelo DL n.º 130/2012, de 22 de junho. 
3 A propósito da cartografia de base do PDM, vd. cap. I.3. 
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constante da carta militar, de fotografia aérea e/ou levantamento topográfico; sendo que, caso 

subsistam dúvidas, cabe à entidade com jurisdição em matéria do domínio hídrico definir a área sujeita 

a servidão administrativa. 

 

No concelho de Silves o DH é assim definido (vd. fig. IX.2.1 ft): 

 

1. pelo domínio público marítimo (DPM), com uma margem de 50m medidos a partir da Linha 

Máxima de Preia Mar de Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE), aplicando-se a toda a linha de 

costa do concelho e lagoas de Alcantarilha e Salgados, bem como ao setor terminal do Rio 

Arade, até à foz da ribeira do Enxerim, na cidade de Silves, e ao setor terminal da ribeira de 

Odelouca até à ponte da EN 124; 

2. pela margem das albufeiras de água públicas do Arade, Funcho e Odelouca que tem uma 

largura de 30m; 

3. pela margem das restantes águas que tem uma largura de 10m. 

 

 

 

 

Figura IX.2.4 

Delimitação das margens 

CURSO DE ÁGUA

M
A

R

ÁGUAS NAVEGÁVEIS E FLUTUÁVEIS
ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS 

NEM FLUTUÁVEIS

ÁGUAS NÃO SUJEITAS A INFLUÊNCIA 

DAS MARÉS

ÁGUAS SUJEITAS A INFLUÊNCIA 

DAS MARÉS

50 m

50 m
30 m

10 m

 
 

Fonte: Adaptado de DGOTDU (2011) 
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O DH estabelece que: 

 

1. todas as parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas a uma 

servidão de uso público, no interesse geral de acesso às águas e de passagem ao longo das 

águas da pesca, da navegação e da flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou 

flutuáveis, e ainda da fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes; 

 

2. nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo 

ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras 

permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre 

a utilização das águas públicas correspondentes; 

 

3. os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las 

em bom estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer 

no que respeita à execução de obras hidráulicas necessárias à gestão das águas públicas em 

causa, nomeadamente de correção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza; 

 
4. o Estado, através dos seus serviços e o município, no caso de linhas de água em aglomerado 

urbano, podem substituir-se aos proprietários, realizando as obras necessárias à limpeza e 

desobstrução das águas públicas por conta deles. 

 

Para além destas normas, devem ainda observar-se, nos leitos dos cursos de água que integram o 

domínio hídrico, as seguintes: 

a) Não é permitida a sua canalização nem regularização, salvo entendimento contrário por parte 

da entidade da tutela materialmente competente; 

b) Deve promover-se a reabilitação e garantir a permeabilidade das linhas de drenagem natural 

que influenciam diretamente a zona inundável.  

 

As competências em matéria de DH são exercidas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de 

acordo com a Lei da Água1. No entanto, nas áreas de Domínio Público Marítimo (DPM) afetas às 

                                                
1 Lei 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. 
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administrações portuárias1, essas competências consideram-se delegadas na administração portuária 

com jurisdição no local, de acordo com o artigo 13.º da Lei da Água. No caso concreto, a administração 

portuária é exercida pela Docapesca – Portos e Lotas S.A., de acordo com o n.º 2 do artigo 2.º do DL 

n.º 16/2014, de 3 de fevereiro. 

 

A emissão de títulos em DPM pela administração portuária territorialmente competente carece de 

parecer favorável da Autoridade Marítima Nacional, nos termos do n.º 2 do art.º 106.º da lei da Água. 

 

De anotar que no caso do concelho de Silves, por requerimento particular, foi efetuado um auto de 

delimitação do DPM (Anúncio n.º 244/2013, de 8 de julho), na confrontação com o prédio urbano sito 

na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 9, em Armação de Pêra. 

 

Da transposição do conteúdo das normas dos planos especiais para o PDM de Silves, concretamente 

por via do POOC BV, acresce ainda ao já definido, para as áreas de DPM integradas na área do 

referido plano, as seguintes interdições: 

a) Instalação de estações de tratamento de águas residuais; 

b) Instalação de campos de golfe e áreas sujeitas a regas intensivas. 

c) Realização de novas operações urbanísticas, com exceção de: 

i) Edifícios associados a apoios de praia e equipamentos, nos termos em que se encontra previsto 

no plano especial; 

ii) Edifícios integrados em espaços urbanos ou turísticos, abrangidos por planos territoriais de 

âmbito municipal de escala superior; 

iii) Estabelecimentos de restauração e de bebidas integrados em perímetro urbano, nos termos do 

estabelecido no plano especial; 

iv) Equipamentos recreativos e desportivos de ar livre , nos termos do que se encontra previsto no 

plano especial; 

v) Apoios recreativos nos termos e nas condições do plano especial; 

vi) Instalação de meios de captação de águas ou de rejeição de efluentes para estabelecimentos de 

aquicultura e conexos; 

vii) Intervenções de remodelação, conservação ou de reconstrução de edifícios autorizados, desde 

que não envolvam a ampliação dos mesmos; 

                                                
1 No concelho de Silves a jurisdição portuária exerce-se no Rio Arade até à “ponte velha” em Silves. 
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viii) Intervenções de reparação ou beneficiação de acessos existentes a edifícios autorizados ou a 

prédios particulares situados no domínio público marítimo; 

 

No caso de se tratar de solos urbanos em área não sujeita a planos territoriais de âmbito municipal de 

escala superior, mas incluídos na margem de 50 metros do domínio público marítimo, abrangida pelo 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau/Vilamoura, só é permitida a realização das seguintes 

obras desde que se encontre assegurada a estabilidade e preservação dos sistemas costeiros: 

a) Obras de reconstrução, remodelação ou de conservação; 

b) Obras de ampliação em espaço urbano ou turístico consolidado, desde que a altura máxima da 

fachada e a altura total do edifício não ultrapassem as respetivas alturas dominantes no conjunto 

edificado em que se integra — moda das alturas; 

c) Obras de ampliação em edifícios localizados fora dos espaços urbanos ou turísticos consolidados, 

desde que a altura máxima da fachada não ultrapasse os 6,5 m e a superfície de pavimento não 

ultrapasse 10% da superfície de pavimento existente; 

d) Obras de construção se integradas em conjuntos de edificações existentes e desde que a altura 

total do edifício não ultrapasse a altura dominante do conjunto e não tenha uma extensão superior a 

20 m; 

e) Arranjos de espaços públicos, desde que decorrentes de projetos aprovados pela entidade com 

jurisdição no domínio público marítimo. 

 

 

DAS ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS1 

 

A importância do recurso hídrico (seja por via do abastecimento, seja na perspetiva da componente 

ambiental) implica a definição de “medidas que, de forma eficaz e numa perspetiva preventiva, evitem e 

impeçam a degradação e a poluição dos recursos hídricos, nomeadamente das massas de água 

compostas pelas albufeiras, lagoas e lagos de águas públicas” (DL 107/09). Neste sentido, foi 

publicado o regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou 

lagos de águas públicas que estabelece o regime de utilização para as albufeiras de águas públicas 

não abrangidas por plano2 especial (PEOT)3. 

                                                
1 Vd. referências legais (Cap. IX.2.5.). 
2 Que no atual regime jurídico assume a designação de ‘programas’. 
3 No caso referimo-nos aos planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas (POAAP). 
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No concelho de Silves ocorrem 3 albufeiras de águas públicas1, todas com POAAP eficaz e 

classificadas como albufeiras de águas públicas protegidas2, entendidas como “aquelas que se 

destinam a abastecimento público (…) e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina a 

sua sujeição a um regime de proteção mais elevado, designadamente as que se encontram inseridas 

em áreas classificadas” (alínea a) do n.º 2, artigo 7.º, DL 107/09). 

 

As albufeiras do Funcho e do Arade (vd. fig. IX.2.1ft) foram objeto de PEOT3, que estabelece as 

seguintes4 servidões administrativas e restrições de utilidade pública: 

 

a. Zona de proteção das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras, que 

corresponde, no plano de água, à área da albufeira que compreende uma faixa de 200 m de raio 

para a barragem do Funcho (em betão) e de 250 m para a barragem do Arade (de aterro). As 

restrições associadas a esta condicionante são as definidas no plano setorial sem qualquer 

incidência urbanística ou de competência municipal (na medida em que se refere a atividades a 

desenvolver no plano de água, concretamente a instalação de estruturas de apoio ao recreio 

náutico, ao lazer, sinalização e fiscalização)5; 

b. Zona de respeito das barragens e dos órgãos de segurança e utilização das albufeiras, que 

corresponde, na zona de proteção da albufeira, à área terrestre adjacente à barragem e aos órgãos 

de segurança. Assim, articulando com a zona de proteção da barragem, a zona de respeito 

compreende uma faixa de 200 m de raio para a barragem do Funcho e de 250 m para a barragem 

do Arade. A consequência da servidão (para além das definidas no plano setorial relativamente a 

atividades recreativas, sinalização e fiscalização6) é a interdição de realizar quaisquer obras de 

construção com carater permanente, salvo as que decorram do funcionamento do empreendimento 

hidráulico; 

c. Zona reservada da albufeira – faixa marginal à albufeira, com uma largura máxima de 50 m, 

medida na horizontal, a partir do NPA. Nesta zona é interdita a realização de novas construções e 

vedações que possam impedir o livre acesso à margem, com exceção para: 

                                                
1 Albufeira do Arade, albufeira do Funcho e a albufeira de Odelouca. 
2 Portaria 522/09, de 15 de maio. 
3 O Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e Arade (POAFA), aprovado pela RCM n.º 174/08, de 21 de novembro. 
4 Apenas se identificam as que estão diretamente relacionadas com a albufeira sendo as restantes enquadradas na temática respet iva 
(ex.: captações de água, domínio hídrico, entre outras). 
5 Vd. a este respeito artigo 7.º do POAFA e anexo XIII.6. 
6 Ver a este respeito artigo 19.º do POAFA. 
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a) Equipamentos e infraestruturas de apoio às atividades secundárias1, previstas no plano 

especial; 

b) Obras de alteração ou de conservação de construções existentes desde que devidamente 

fundamentadas; 

c) Obras de alteração ou de conservação de construções existentes, isoladas ou em núcleo, que 

possam vir a ser destinadas a turismo no espaço rural ou a turismo de habitação; 

d) Obras de ampliação de edificações existentes não expropriadas desde que se verifiquem 

cumulativamente as seguintes condições: 

i) A edificação existente se encontre localizada acima do nível de máxima cheia (NMC); 

ii) A operação urbanística seja efetuada para garantir as condições mínimas de 

habitabilidade; 

iii) A área máxima de construção não exceda os 100 m2; 

iv) A ampliação não exceda 50 % da área construída e não ocupe, em relação à albufeira, 

terrenos mais avançados do que a edificação existente. 

 

As construções permitidas na zona reservada devem observar as seguintes condições: 

a) Garantir um correto enquadramento paisagístico; 

b) Não contribuir para o aumento da suscetibilidade à erosão; 

c) Manter as características arquitetónicas e construtivas existentes; 

d) Não ultrapassar a altura máxima de um piso; 

e) Obter autorização ou parecer favorável entidade da tutela materialmente competente. 

 

Na zona reservada das albufeiras do Funcho e do Arade é ainda interdita a abertura de novos acessos 

viários e a construção de parques de estacionamento ou a alteração dos existentes, com exceção para 

a construção de caminhos de peões destinados ao apoio às atividades náuticas e ao recreio balnear 

desde que sejam construídos com pavimentos permeáveis. 

 

A albufeira de Odelouca (vd. fig. IX.2.1ft) foi objeto de um plano especial2 que estabelece como 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública1, nomeadamente: 

                                                
1 Designadamente a instalação de zonas de recreio balnear e ou de lazer e infraestruturas e equipamentos de apoio à navegação (vd. 
alínea a) do n.º 6 do artigo 23.º do POAFA. 
2 Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca (POAO) aprovado pela RCM 103/2009, de 25 de setembro. Os planos especiais, 
como é o caso, serão reconduzidos a programas especiais nos termos do RJIGT. 
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a. a Zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira é uma 

faixa de 150m medidos a partir do NPA da albufeira, delimitada a montante da barragem, no plano 

de água, (não delimitada na fig. IX.2.1ft por se localizar fora do concelho), definida com o objetivo de 

salvaguardar a integridade da barragem, da tomada de água do túnel Odelouca-Funcho e dos 

órgãos hidráulicos, garantindo ainda a segurança de pessoas e bens. As restrições associadas a 

esta condicionante são as definidas no plano especial sem qualquer incidência urbanística ou de 

competência municipal (na medida em que se refere a atividades de recreio e lazer, sinalização e 

fiscalização do plano de água)2; 

b. a Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira - a faixa 

delimitada a jusante da barragem, na zona terrestre de proteção, (não delimitada na fig. IX.2.1ft, por 

se localizar fora do concelho), definida com o objetivo de salvaguardar a integridade da barragem e 

estruturas associadas, da tomada de água do túnel de Odelouca-Funcho e das estruturas 

associadas e da descarga de fundo e suas áreas envolventes, bem como garantir a segurança de 

pessoas e bens. Acresce ainda como objetivo desta delimitação a preservação da barragem e o 

funcionamento correto dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira. As restrições 

associadas a esta condicionante são as definidas no plano especial, no entanto, atendendo a que 

esta área se localiza fora do concelho de Silves, a sua identificação é inconsequente. 

c. a zona reservada da albufeira corresponde à faixa, medida na horizontal, com a largura de 50m 

contados do nível pleno de armazenamento (vd. fig. IX.2.1ft). As restrições, com incidência 

urbanística, para esta zona, correspondem à interdição das seguintes iniciativas: 

i) A realização de obras de edificação, incluindo quaisquer obras de construção ou de ampliação, 

exceto as destinadas a infraestruturas de apoio à utilização da albufeira; 

ii) A rejeição de efluentes de qualquer natureza no solo, mesmo tratados; 

iii) As operações de loteamento urbano e obras de urbanização; 

iv) A instalação ou ampliação de estabelecimentos de aquicultura; 

v) A instalação de vedações, com exceção daquelas que constituam a única alternativa viável à 

proteção e segurança de pessoas e bens, sem prejuízo do dever de garantir o acesso à albufeira 

e circulação em torno da mesma; 

vi) As atividades de prospeção, pesquisa e exploração de massas minerais; 

                                                                                                                                                   
1 Apenas se identificam as que estão diretamente relacionadas com a albufeira sendo as restantes enquadradas na temática respetiva 
(ex.: captações de água, domínio hídrico, entre outras). 
2 Vd. a este respeito artigo 7.º do POAO. 
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vii) A abertura de novas vias de acesso e o assentamento de condutas destinadas a conduzir os 

efluentes para a albufeira, com exceção para a construção de caminhos de peões destinados a 

servir as zonas de apoio ao plano de água desde que observem as seguintes especificações: 

a) Não constituam obstáculo à drenagem e infiltração das águas; 

b) Sejam construídos com pavimentos permeáveis; 

c) Não impliquem movimentos de terra significativos; 

d) Não contrariem o disposto nos regimes jurídicos da REN e da RAN. 

viii) A instalação ou ampliação de campos de golfe; 

ix) A construção de parques de estacionamento ou a alteração dos existentes. 

 

 

DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO1 

 

O abastecimento público da água constitui um bem público a salvaguardar. Neste sentido, a água 

subterrânea para abastecimento e as suas captações, em concreto, pela suscetibilidade à ação 

antrópica (e.g., atividade agrícola, industrial ou outra) e ainda pela dificuldade e complexidade 

associada à recuperação da qualidade dessas águas, estão sujeitas a servidão visando, 

essencialmente, a sua preservação na linha de um desenvolvimento sustentável. É com este 

pressuposto que a Lei da Água2 determina (n.º 1 do artigo 37.º) que as áreas limítrofes ou contíguas a 

captações de água devem ter uma utilização condicionada, de forma a salvaguardar a qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos utilizados. Esta servidão é determinada com a definição 

de um perímetro de proteção3 que compreende três “zonas”: 

a. Zona de proteção imediata, i.e., a área do terreno contígua à captação em que, para a 

proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, 

por princípio, interditas4; 

b. Zona de proteção intermédia, ou seja, área do terreno contígua exterior à zona de proteção 

imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as atividades e 

instalações susceptíveis de poluírem e alterarem a direção ou o fluxo ou modificarem a 

infiltração das águas, em função do risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes5; 

                                                
1 vd. referências legais (Cap. IX.2.5.). 
2 Lei 58/2005, de 29 de dezembro. 
3 A decretar por Portaria do Ministério do Ambiente. 
4 As restrições estão definidas no n.º 1 do artigo 6.º do DL 382/99. 
5 As restrições estão definidas nos n.os 2 e 3 do artigo 6.º do DL382/99. 
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c. Zona de proteção alargada, equivalente à área do terreno contígua exterior à zona de 

proteção intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes persistentes, onde as 

atividades e instalações são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição1. 

 

As captações de água subterrânea (vd. fig. V.4.3) integram o sistema de abastecimento de água, e 

destas apenas as captações do Vale da Vila2, de Benaciate3 e da albufeira da barragem de Odelouca4 

dispõem de áreas de proteção. As restantes captações públicas municipais de água para 

abastecimento encontram-se desativadas (vd. Cap. V.4.) pelo que, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do 

DL 382/99, de 22 de setembro, não se destinam ao “abastecimento público de água para consumo 

humano de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes”, nem dispõem de “caudal de 

exploração superior a 100 m3/dia”. Não estão pois abrangidas pelo disposto neste diploma, ainda que 

por indicação da ARH5, em jeito de abordagem cautelar, sejam estabelecidos perímetros de proteção, 

nos termos definidos no capítulo IX.1.12. 

 

 

DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO6 

 

O abastecimento público da água constitui um bem público a salvaguardar, tal como referido. Acresce 

que quando esse recurso é superficial e resulta de um investimento público significativo, com é o caso, 

da barragem de Odelouca, essa salvaguarda ganha particular relevo. Neste sentido, a água superficial 

para abastecimento e as suas captações, em concreto, pela suscetibilidade à ação antrópica (e.g., 

atividade agrícola, industrial ou outra) e ainda pela dificuldade e complexidade associada à 

recuperação da qualidade dessas águas, estão sujeitas a servidão visando, essencialmente, a sua 

preservação na linha de um desenvolvimento sustentável. É com este pressuposto que a Lei da Água7 

determina (n.º 1 do artigo 37.º) que as áreas limítrofes ou contíguas a captações de água devem ter 

uma utilização condicionada, de forma a salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

                                                
1 As restrições estão definidas nos n.os 4 e 5 do artigo 6.º do DL382/99. 
2 Estabelecida pela Portaria 1286/09, de 19 de outubro. 
3 Estabelecida pela Portaria 687/08, de 22 de julho. 
4 Estabelecida pela Portaria 54/2014, de 3 de março. 
5 Na linha do sugerido pela ARH Algarve pelo seu ofício S03151-201203-DPIC, de 16 de março de 2012. 
6 vd. referências legais (Cap. IX.2.5.). 
7 Lei 58/2005, de 29 de dezembro. 
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subterrâneos utilizados. Esta servidão é determinada com a definição de um perímetro de proteção1 

que compreende duas “zonas”: 

a. Zona de proteção imediata2; 

b. Zona de proteção alargada3. 

 

A captação de água superficial, localizada na albufeira da barragem de Odelouca integra o Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve e dispõe de perímetro de protecção, definido pela 

Portaria 168/2015, de 04 de junho. 

 

Atendendo a que a captação em si e a zoa de protecção imediata se localizam no território municipal 

de Monchique, apenas se integra na planta de condicionantes o perímetro correspondente à zona de 

protecção alargada onde são interditas as seguintes atividades e instalações: 

a) Todas as atividades secundárias com navegação com motor, com exceção das embarcações 

destinadas à colheita de amostras de água para monitorização da qualidade e à manutenção das 

infraestruturas da captação, das embarcações de socorro e de entidades fiscalizadoras;  

b) Aplicação de lamas, efluentes pecuários ou outros fertilizantes, bem como produtos 

fitofarmacêuticos, a uma distância inferior a 100 metros na horizontal, contados a partir da linha do 

nível de pleno armazenamento (NPA);  

c) A caça, em regime não ordenado no plano de água, até aprovação de plano de gestão cinegética 

objeto de parecer favorável por parte da APA;  

d) A prática de atividades desportivas que possam constituir uma ameaça aos objetivos de proteção 

dos recursos hídricos, que provoquem poluição ou que deteriorem os valores naturais, e que 

envolvam designadamente veículos todo-o-terreno, motocross, moto-quatro, karting e atividades 

similares, sendo apenas permitidas com parecer prévio positivo da APA; 

e) A prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material 

sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as 

mobilizações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a constituição de depósitos de 

terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste, sendo apenas 

permitidas com parecer prévio positivo da APA; 

                                                
1 A delimitação é efetuada no quadro do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, observando o estabelecido na Portaria 702/2009, de 
06 de julho. 
2 As restrições estão definidas no artigo 2.º da Portaria n.º 168/2015, de 04 de junho. 
3 As restrições estão definidas no artigo 3.º da Portaria n.º 168/2015, de 04 de junho. 
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f) A descarga ou infiltração no terreno de efluentes de qualquer natureza não devidamente tratados, 

e não licenciados pela autoridade competente. 

 

Na zona de proteção alargada, são ainda condicionadas as seguintes atividades e instalações: 

a) As estações elevatórias de águas residuais devem ser dotadas de dispositivos que minimizem 

descargas acidentais com emissão de alerta, devendo ser sujeitas a parecer prévio da APA; 

b) A construção de novos sistemas de tratamento de águas residuais, incluindo a de moradias 

isoladas carece de parecer da APA, devendo os serviços competentes das Câmaras Municipais de 

Monchique e Silves ou entidade responsável pela gestão de saneamento “em baixa” promover a 

ligação de habitações ou instalações existentes à rede de saneamento, sempre que esta esteja 

acessível;  

c) A instalação dos pontões/embarcadouros está sujeita a licenciamento nos termos da legislação 

em vigor, sendo que a lavagem destas infraestruturas ou embarcações não poderá será efetuada 

com recurso a quaisquer produtos nocivos; 

d) A prática de campismo ou a realização de acampamentos ocasionais, sempre que esta atividade 

se realize ao abrigo de programas organizados para esse efeito, sujeita a parecer prévio da APA;  

e) Aplicação de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias 

tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis deve ser efetuada de acordo com o Código das Boas 

Práticas Agrícolas, devendo a programação da sua aplicação ser de conhecimento prévio da AdA;  

f) A utilização agrícola de lamas de depuração fica sujeita ao estrito cumprimento do Decreto -Lei 

n.º 276/2009, de 2 de outubro, devendo a programação da sua aplicação ser de conhecimento 

prévio da AdA; 

g) A prática da agropecuária, silvicultura e uso geral do solo dentro dos perímetros definidos ficam 

sujeitas às condicionantes previstas no Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca — POAO 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2009, de 25 de setembro);  

h) Todas as atividades que, de alguma forma, interfiram na qualidade da água, devendo as 

entidades competentes determinar, em qualquer altura, a redução ou a suspensão das mesmas, 

sempre que a qualidade da água o justifique e até que sejam reunidas as devidas condições de 

utilização, de acordo com legislação aplicável;  

i) Todos os estaleiros e obras carecem de Plano de Prevenção e Gestão de RCD (Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de março; 
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j) As atividades relacionadas com a gestão da área florestal devem obedecer às premissas do 

Programa de Ordenamento Florestal do Algarve com especial ênfase nas operações de limpeza, 

abate e desmatação. 

 

 

IX.2.2.2. RECURSOS GEOLÓGICOS 

 

 

É consensual a perspetiva de que a gestão dos recursos geológicos deverá ser o mais sustentável 

possível na proporção direta da sua finitude e dos crescentes consumos motivados pelos hábitos, pelo 

progresso tecnológico e pela velocidade da mudança. Por outro lado, a importância económica dos 

recursos geológicos tem-se vindo a traduzir na proliferação de explorações de massas minerais 

(pedreiras), com impactes ambientais diversos, diretos e indiretos, localizados ou mais extensivos às 

áreas de exploração. 

 

Desta noção resulta a necessidade de estabelecer regras para o aproveitamento, valorização e 

proteção destes recursos e do ambiente. É neste sentido que se dirige o regime jurídico de revelação e 

aproveitamento dos recursos geológicos1, que estabelece regras a considerar em todo o período de 

vida da exploração – da implantação (vd. quadro IX.2.1) à desativação -, consagrando nomeadamente 

no artigo 35.º que “o prédio no qual se localize uma pedreira (…) e, bem assim, os prédios vizinhos 

podem ser objeto de servidão administrativa, em razão do interesse económico da exploração”. 

 

O artigo 38.º, estabelece as “zonas de defesa2” (vd. quadro IX.2.1), nas quais fica vedada “a 

exploração de massas minerais em zonas de terreno que circundem edifícios, obras, instalações, 

monumentos, acidentes naturais, áreas ou locais classificados de interesse científico ou paisagístico”. 

 

No concelho de Silves, não obstante o potencial de aproveitamento dos recursos geológicos (vd. Cap. 

III.6.4.), a atividade extrativa resume-se a quatro áreas de exploração (vd. fig. IX.2.1ft): duas de 

exploração de barros, contíguas e localizadas na freguesia de Algoz -Tunes, outra localizada no sul da 

                                                
1 DL 90/90, de 16 de março. 
2 As zonas de defesa constituem margens de distância medidas a partir da bordadura da escavação determinadas na portaria de 
cativação, ou na sua ausência, das constantes no anexo II do regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais, DL 
270/2001, de 6 de outubro alterado pelo DL 340/2007, de 12 de outubro, a que se reporta o quadro IX.2.1. 
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freguesia de Silves relativa a depósitos argilo-arenosos, e uma quarta na freguesia de S. Marcos da 

Serra para a extração de xisto e grauvaque (vd. cap. IV.2.3.3.). Em qualquer das situações deverão ser 

salvaguardadas as zonas de defesa previstas na legislação1. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ver a este respeito Capítulo IX.2.8.8. 

Quadro IX.2.1 

“Zonas de defesa” 
 

Objetos a proteger 
Distâncias de proteção 

(em metros) 

Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, murados ou não 
10 

Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente 

Caminhos públicos 15 

Condutas de fluidos 

20 

Postes elétricos de baixa tensão 

Linhas aéreas de telecomunicações telefónicas não integradas na exploração 

Linhas de telecomunicações e teleférico 

Cabos subterrâneos elétricos e de telecomunicações 

Pontes 

30 Postes elétricos aéreos de média e alta tensão,  

Postos elétricos de transformação ou de telecomunicações 

Linhas férreas 

50 

Estradas nacionais ou municipais 

Edifícios não especificados e não localizados em pedreira e locais de uso público 

Rios navegáveis e canais 

Nascentes de águas, cursos de água de regime permanente e canais 

Nascentes ou captações de água 

Auto -estradas e estradas internacionais 70 

Monumentos nacionais, locais classificados de valor turístico, instalações e obras 
das Forças Armadas e forças e serviços de segurança, escolas e hospitais 

100 

Locais e zonas classificadas com valor científico ou paisagístico 500 

Limites de perímetro urbano 500 

Empreendimentos turísticos 750 

Fonte: Adaptado de DGOTDU, 2011 
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IX.2.2.3. RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

 

 

A atividade agrícola e florestal constitui uma importante base para a economia nacional e 

sustentabilidade ambiental, assumindo-se como uma atividade estratégica. Os recursos que lhe estão 

associados representam assim um património nacional a preservar e a potenciar, justificando medidas 

de proteção específicas, que abordaremos em seguida, nomeadamente: 

 

a. para os espaços afetos à Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

b. para a área e infraestruturas das obras de aproveitamento hidroagrícola; 

c. para as oliveiras; 

d. para os sobreiros e azinheiras; 

e. para o regime florestal; 

f. para os povoamentos florestais percorridos por incêndios; 

g. de proteção ao risco de incêndio; 

h. para as árvores de interesse público. 

 

DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

 

Consagra o n.º 1 do artigo 14.º do RJIGT que “os planos territoriais identificam as áreas afetas a usos 

agrícolas (…), designadamente as áreas de reserva agrícola”. A Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

constitui, de acordo com o regime jurídico respetivo (RJRAN)1, o conjunto das áreas que em termos 

agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam a maior aptidão para a atividade agrícola 

(artigo 2.º) e é constituída pelas classes A1 e A2, ou na ausência de classificação das terras (artigo 

6.º), pelas classes de capacidade de uso A, B e Ch, as áreas com unidades de solo classificados como 

baixas aluvionares e coluvionares (artigo 8.º), sem prejuízo de outras tidas como relevantes, de acordo 

com o previsto no artigo 9.º. 

 

Os solos da RAN devem ser exclusivamente afetos à agricultura, sendo interditas todas as ações que 

diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas (artigo 21.º), nomeadamente: 

 

                                                
1 DL 73/2009, de 31 de março na redação atual conferida pelo DL 199/2015, de 16 de setembro. 
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a. operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com exceção, de 

acordo com o artigo 22.º do RJRAN, para: 

 

i. obras com finalidade agrícola, integradas em explorações agrícolas, nomeadamente, obras 

de edificação, obras hidráulicas, vias de acesso, aterros e escavações e edificações para 

armazenamento ou comercialização; 

ii. construção ou ampliação de habitação para residência própria e permanente do agricultor, 

em exploração agrícola (inalienável durante 10 anos1); 

iii. construção ou ampliação de habitação para residência própria e permanente dos 

proprietários e respetivos agregados familiares que respeite os limites de área e tipologia 

estabelecidos no regime da habitação a custos controlados2, em função da dimensão do 

agregado familiar, quando se encontrem em situação de comprovada insuficiência 

económica e não sejam proprietários de qualquer outro edifício ou fração para fins 

habitacionais (inalienável durante 10 anos3); 

iv. instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia 

renováveis; 

v. prospeção geológica e hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, e respetivos 

anexos de apoio à exploração; 

vi. estabelecimentos industriais, comerciais ou de serviços complementares à atividade 

agrícola, tal como identificados no regime de licenciamento de estabelecimentos 

industriais, comerciais ou de serviço; 

vii. empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação bem como 

empreendimentos reconhecidos como turismo de natureza, complementares à atividade 

agrícola; 

viii. instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural; 

ix. instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe, com parecer 

favorável pelo Turismo de Portugal, I. P., desde que não impliquem alterações irreversíveis 

na topografia do solo e não inviabilizem a sua eventual reutilização pela atividade agrícola; 

                                                
1 De acordo com o n.º 1 do artigo 29.º do RJRAN. 
2 Portaria 500/97, de 21 de julho. 
3 De acordo com o n.º 2 do artigo 29.º do RJRAN. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 226 

x. obras e intervenções indispensáveis à salvaguarda do património cultural, designadamente 

de natureza arqueológica, recuperação paisagística ou medidas de minimização 

determinados pelas autoridades competentes na área do ambiente; 

xi. obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, 

ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de 

energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras 

construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público; 

xii. obras indispensáveis para a proteção civil; 

xiii. obras de reconstrução e ampliação de construções já existentes, desde que estas já se 

destinassem e continuem a destinar -se a habitação própria (inalienável durante 10 anos1); 

xiv. obras de captação de águas ou de implantação de infraestruturas hidráulicas; 

xv. obras decorrentes de exigências legais supervenientes relativas à regularização de 

atividades económicas previamente exercidas; 

b. lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais 

ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam alterar e deteriorar 

as caraterísticas do solo; 

c. aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, designadamente 

resultantes da legislação aplicável, designadamente resultantes da utilização indiscriminada de 

processos de tratamento de efluentes; 

d. intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 

compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade, 

poluição e outros efeitos perniciosos; 

e. utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 

f. deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

 

Carecem de prévio parecer favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola do Algarve (ERRA 

Algarve) todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a 

utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN. 

 

No concelho de Silves, relativamente aos solos que integram a RAN1 (vd. fig. IX.2.1ft) preconiza-se 

uma utilização compatível com a sua capacidade de carga, correspondendo, maioritariamente, a áreas 

                                                
1 De acordo com o n.º 2 do artigo 29.º do RJRAN. 
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non aedificandi, tendo essencialmente expressão no setor sul do concelho, e baixas aluvionares no 

setor norte, que no essencial correspondem aos terrenos com melhor capacidade de uso e/ou aptidão 

agrícola, e áreas de grandes investimentos agrícolas. 

 

 

DAS OBRAS DE APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA2 

 

As áreas beneficiadas pelos Aproveitamentos Hidroagrícola de Silves, Lagoa, e Portimão (AHSLP)3 e 

de Benaciate (AHB) regem-se pelo regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola4, 

assumidas como “as obras de aproveitamento de águas do domínio público para rega, enateiramento 

ou colmatagem, drenagem, enxugo e defesa dos terrenos para fins agrícolas, adaptação ao regadio 

das terras beneficiadas, melhoria de regadios existentes e a conveniente estruturação agrária” (n.º 1 do 

artigo 1.º). Trata-se assim de uma servidão aplicada à área beneficiada e respetivas infraestruturas 

(fig. IX.2.1ft)5, para promover um racional aproveitamento do investimento público. 

 

De acordo com o DL 269/82, na sua redação atual, na área beneficiada “são proibidas todas e 

quaisquer construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de prédios das 

áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos provisório e definitivo da obra, forem 

admitidas como complementares da atividade agrícola” (n.º 1 do artigo 95.º). O que implica que sejam 

“nulos todos os atos administrativos que licenciem ou autorizem aquelas obras” (DGOTDU, 2011). 

Acresce ainda a esta restrição o facto da área beneficiada, não inserida em solo urbano em plano 

municipal, integrar a reserva agrícola nacional6 (n.º 3 do artigo 8.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do 

RJRAN), encontrando-se, como tal, sujeita às mesmas restrições.  

 

Nas áreas beneficiadas pelos aproveitamentos hidroagrícolas, objeto de reclassificação como solo 

urbano ou de requalificação como espaço destinado a equipamento, infraestruturas e outras estruturas 

ou ocupações, em solo rústico, os prédios ou parcelas de prédios que os integram devem ser objeto de 

                                                                                                                                                   
1 O relatório metodológico da (re)delimitação da RAN encontra-se no anexo XIII.4. 
2 vd. referências legais (Cap. IX.2.5.). 
3 Esta foi recentemente classificada como obra do grupo II, obras de interesse regional com elevado interesse para o desenvolvimento 
agrícola da região (RCM 21/2014, de 17 de março), nos termos dos artigos 6.º e 7.º do regime jurídico das obras de aproveitamento 
hidroagrícola. 
4 DL 269/82, de 10 de julho, na sua redação atual. 
5 vd. caraterização destas no Cap. V.4.7. 
6 No capítulo XIII.5 concretiza-se a metodologia adotada na elaboração da RAN. 
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exclusão da área beneficiada, nos termos do respetivo regime jurídico, por meio de aprovação da 

exclusão pelo membro do Governo competente, do pagamento do devido montante compensatório e 

da garantia do não comprometimento das infraestruturas de rega instaladas e respetivas faixas de 

proteção. Nessas áreas não são admissíveis quaisquer operações urbanísticas sem prévia exclusão do 

prédio da área beneficiada. 

 

As infraestruturas da obra, designadamente os canais de rega e as condutas, beneficiam de uma 

faixa de proteção que tem “por finalidade proteger e permitir a manutenção ou reparação destas, pelo 

que naquelas faixas são proibidas a edificação e a plantação de árvores, (…) a abertura de vias de 

comunicação, a instalação de estacionamento” (DGADR, 2018). As faixas de proteção das 

infraestruturas são de 5 m para cada lado dos limites exteriores dos canais de rega ou do eixo das 

condutas de transporte de água, com exceção para: 

a) as áreas edificadas dentro do perímetro urbano de Silves, onde o limite é de 3 metros para 

cada lado do canal de rega ou do eixo das condutas; 

b) as áreas regadas a titulo precário, onde o limite é de 3 metros para cada lado do canal de rega 

ou do eixo das condutas; 

 

Estas áreas de proteção poderão ser superiores, em casos devidamente fundamentados e depois de 

ouvida a entidade gestora do AHSLP e a DGADR. 

 

Quando as infraestruturas integrem perímetro urbano, as intervenções urbanísticas deverão assegurar 

a sua integridade e funcionalidade. Assim, nas situações de exclusão em que haja conflito com 

infraestruturas, estas deverão ser objeto de proteção adicional ou substituição, conforme projeto a 

submeter à aprovação da DGADR. Na pratica, as infraestruturas de aproveitamento hidroagrícola 

localizadas em solo urbano, em caso de potencial conflito com propostas de ocupação urbana, em 

contexto de exclusão, deverão ser objeto de proteção adicional, podendo ser substituídas de acordo 

com projeto a submeter à aprovação da entidade tutelar competente. 

 

De acordo com o que se pode verificar na fig. IX.2.1ft, o AHSLP desenvolve-se grosso modo por todo o 

vale do rio Arade, numa área extensa de grande produtividade e aptidão agrícola no concelho, e com 

um importante bloco a Sul de Silves, no eixo Quinta da Lameira-Quinta da Vala, no extremo Oeste da 

depressão Tunes-Lagoa (vd. Cap. III.2.5.1). Por sua vez o aproveitamento hidroagrícola de Benaciate, 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 229 

a SW de São Bartolomeu de Messines, desenvolve-se numa importante depressão cársica onde 

ocorrem solos com elevada aptidão agrícola de um modo geral coincidentes com capacidade de uso do 

solo A, B e Ch. 

 

Integram ainda o perímetro de rega duas áreas localizadas dentro de perímetro urbano: o setor Este da 

cidade de Silves e parte do aglomerado de Fontes da Matosa. Trata-se de áreas que integrando o AH, 

estão classificadas como solo urbano (desde o PDM95) e se encontram consolidadas do ponto de vista 

da sua urbanização e edificação. 

 

Neste sentido, a fim de garantir o respeito pelo AH, designadamente pelo regime de exclusões previsto 

no RJOAH, todas as operações urbanísticas que venham a ocorrer nestas áreas deverão garantir que 

previamente tenha sido autorizada a exclusão da área beneficiada, nos termos do RJOAH, ouvida a 

DGADR. 

 

Nas áreas beneficiadas pelos aproveitamentos hidroagrícolas, a instalação de explorações pecuárias 

em regime intensivo, assim como a instalação de quaisquer edificações, carecem de parecer favorável 

da entidade da tutela materialmente competente 

 

 

DAS OLIVEIRAS 

 

Atendendo ao valor patrimonial do olival do ponto de vista económico, social e ecológico, 

designadamente enquanto “reserva de caráter estratégico” (DGOTDU, 2011), foram instituídas regras 

de proteção a esta cultura que determinam o condicionamento ao corte. Neste sentido o DL 120/86 

estabelece que o arranque e corte de oliveiras só podem ser efetuados mediante autorização, 

desde que se verifique uma das seguintes condições [se aplicáveis]: 

a. quando o arranque for efetuado zonas de expansão urbana previstas em PDM e em áreas de 

desenvolvimento urbano prioritário; 

b. quando o arranque for efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias de 

comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional e local, bem como 

a obras de defesa do património cultural; 
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c. quando as oliveiras tiverem atingido um estado de decrepitude ou de doença irrecuperável que 

torne a sua exploração anti-económica; 

d. quando a sua exploração for considerada excessivamente onerosa, em virtude da natureza ou 

declive do terreno; 

e. quando as densidades de povoamento forem inferiores a 45 árvores por hectare; 

f. quando o arranque se destinar a viabilizar outras culturas de maior rendibilidade ou de 

comprovado interesse económico e social; 

g. quando o arranque se destinar à implantação de novo olival; 

h. quando o corte raso tenha como objetivo a regeneração do olival existente; 

i. quando o arranque tenho por objetivo a plantação de vinha, em regiões vinícolas oficialmente 

demarcadas; 

j. quando o arranque se destinar a obras, quer com finalidade exclusivamente agrícola de 

reconhecida utilidade, quer para habitação dos agricultores; 

k. quando o arranque seja efetuado em áreas de explorações mineiras nos termos legais. 

 

Por força da escala de abordagem do PDM, assim como das metodologias de trabalho que lhe estão 

na base (designadamente a elaboração do uso do solo, vd. cap. V.1.) esta condicionante não foi 

representada na planta de condicionantes, ficando apenas estabelecida em sede de regulamento e 

integrado na gestão do plano, nos termos definidos no cap. IX.4. 

 

 

DOS SOBREIROS E AZINHEIRAS 

 

A floresta climácica algarvia integra espécies como o sobreiro e a azinheira que pelo seu papel 

fundamental na conservação da natureza, biodiversidade, equilíbrio ambiental e economia local 

requerem regras que garantem a sua proteção. É nesse sentido que se dirige o DL 169/2001 de 25 de 

maio1, que consagra como servidões: 

 

a. não são permitidas conversões em povoamentos de sobreiro ou azinheira (n.º 1, art.º 2), exceto 

as que visem a realização (n.º 2, art.2.º): 

i. de empreendimentos de imprescindível utilidade pública; 

                                                
1 Alterado pelo DL 155/2004, de 30 de junho. 
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ii. de empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia local, 

desde que a área sujeita a corte não ultrapasse 10% (ou 20 ha) da superfície de exploração 

ocupada por sobreiros ou azinheiras e se verifique uma correta gestão e um bom estado 

vegetativo e sanitário da restante área ocupada por qualquer das espécies; 

iii. da alteração do regime de talhardia; 

 

b. o corte e arranque pode ser autorizado1, segundo o n.º 3, do art.º 3.º: 

i. em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos povoamentos e caso não exista um plano de 

gestão florestal aprovado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); 

ii. em cortes de conversão nas condições admitidas no n.º 2 do artigo 2.º; 

iii. por razões fitossanitárias, nos casos em que as caraterísticas de uma praga ou doença o 

justifiquem. 

 

c. ficam vedadas por um período de 25 anos quaisquer alterações ao uso do solo nas áreas 

ocupadas por povoamento destas espécies e que tenham sofrido conversões devido a (art.º 4.º): 

i. terem sido percorridas por incêndio; 

ii. terem sido realizados cortes ou arranques não autorizados; 

iii. ter ocorrido anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou 

intervenções por qualquer forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições 

vegetativas ou sanitárias do povoamento; 

 

d. a proibição, segundo o art.º 5.º, pelo prazo de 25 anos, em terrenos em que tenha ocorrido o 

corte ou arranque ilegal de povoamentos de sobreiro e azinheira: 

i. de toda e qualquer conversão que não seja de imprescindível utilidade pública; 

ii. de operações relacionadas com edificação, obras de construção, obras de urbanização, 

loteamentos e trabalhos de remodelação dos terrenos; 

iii. a introdução de alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal; 

iv. o estabelecimento de novas atividades, designadamente agrícolas, industriais ou turísticas. 

 

Por força da escala de abordagem do PDM, das metodologias de trabalho que lhe estão na base 

(designadamente a elaboração do uso do solo, vd. cap. V.1.) e da exigência técnica da delimitação de 

                                                
1 Pela entidade tutelar competente. 
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povoamentos num concelho com as especificidades territoriais de Silves, a representação desta 

condicionante é meramente indicativa, devendo, caso a caso, em contexto de controlo prévio 

urbanístico ser efetuada a aferição rigorosa da mesma. 

 

 

DO REGIME FLORESTAL 

 

O Regime Florestal em Portugal, estabelecido no Decreto de 24 de dezembro de 1901, compreende “o 

conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração e conservação da 

riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos 

terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das 

águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a 

fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marinho” (art.º 25.º1). É 

essencialmente de utilidade pública, sendo considerado “total” sempre que aplicado em terrenos do 

Estado, acrescentando o Decreto de 24 de dezembro de 1903 que “é expressamente prohibido 

consentir ou autorizar a introdução de novos usos ou servidões” (art.º 212). 

 

No concelho de Silves, o regime florestal total aplica-se à Herdade da Parra2 (vd. fig. III.6.27), objeto de 

um Plano de Gestão Florestal (MADRP/AFN, 2010), e como tal é uma área assumida como servidão 

(fig. IX.2.1ft), no setor Noroeste do concelho. 

 

 

DOS POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS3 

 

Os prejuízos decorrentes dos incêndios têm extensões económicas, sociais e ambientais significativas, 

pelo que a salvaguarda da floresta e a alteração do uso do solo em áreas percorridas por incêndios 

constituem fundamento para a definição de servidão administrativa sobre estes solos. É nesta linha que 

o DL 327/90, de 22 de outubro4 vem regular a ocupação do solo nos povoamentos florestais 

percorridos por incêndios. 

                                                
1 Da parte VI do referido diploma. 
2 Por Decreto 61/82, de 26 de maio. 
3 Vd. as referências legais no Cap. IX.2.5. 
4 Alterado pela L 54/91, pelo DL 34/99 e republicado pelo DL 55/07. 
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Consagra assim que nos espaços florestais percorridos por incêndios, em solo rural, durante o período 

de 10 anos a contar da data de ocorrência do incêndio, fica proibida1: 

 

i. a realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

ii. o estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 

possam ter impacte ambiental negativo; 

iii. a substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas; 

iv. o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 

líquidos poluentes; 

v. o campismo fora de locais destinados a esse fim; 

vi. a realização de operações de loteamento; 

vii. a realização de obras de urbanização; 

viii. a realização de obras de reconstrução ou de ampliação das edificações existentes; 

ix. a alteração ou revisão de plano territorial de âmbito municipal que venha a permitir ocupação 

urbanística em terrenos que à data do incêndio não estejam classificados como solo urbano. 

 

A violação destas proibições determina atos (administrativos) nulos, constitui infração punível e 

determina aplicação de medidas de embargo e demolição (DGOTDU, 2011), sendo que podem ser 

levantadas por despacho conjunto dos ministros responsáveis dos domínios do ambiente, 

ordenamento do território e agricultura: 

 

i. a requerimento dos interessados ou da respetiva câmara municipal, apresentado no prazo de 

um ano após a data da ocorrência do incêndio; 

ii. tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante 

interesse geral. 

 

No concelho de Silves, o ano de 2018 registou uma área ardida muito significativa (vd. Cap. III.7.29.), 

particularmente no setor noroeste do concelho. 

 

                                                
1 As ações identificadas nas alíneas a) a h) podem ser levantadas, durante o prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio 
(artigo 1.º, n.º 4 do DL 327/90). No caso de se tratar de uma ação de interesse público ou de um empreendimento de relevante interesse 
geral, todas as proibições podem ser levantadas (artigo 1.º, n.º 4 do DL 327/90). 
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De anotar, porém, que pela dinâmica deste fenómeno e condicionantes daí resultantes no espaço e no 

tempo, a planta de condicionantes sofrerá atualização anual1, com a integração de novas áreas ardidas 

que venham a ocorrer2 e a eliminação daquelas que ultrapassarem o período proibitivo. 

 

 

DA PROTEÇÃO AO RISCO DE INCÊNDIO3 

 

O combate e a prevenção aos incêndios são um desígnio nacional, na medida em que a sua eficácia 

determina a minimização/eliminação dos impactes (ambientais, sociais e económicos) dos incêndios. É 

neste contexto que é definido o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DL 

124/2006, na redação que lhe foi dada pelo DL 17/2009), em estreita relação com o Regime Jurídico de 

Proteção dos Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios (DL 327/90). 

 

Com efeito, o planeamento da defesa da floresta contra incêndios “destina-se a assegurar a 

consistência territorial de políticas, instrumentos, medidas e ações” (DGOTDU, 2011) e integra um 

conjunto de elementos (vd. fig. IX.2.5), constituindo alguns condicionantes ao uso e transformação do 

solo, nomeadamente: 

 

a. perigosidade de incêndio4, que determina a probabilidade de ocorrência de incêndio em 

determinado território; 

b. as zonas críticas que constituem áreas de aplicação prioritária de medidas mais rigorosas 

atendendo ao risco de incêndio e ao valor patrimonial, social e ecológico que possuem (DGOTDU, 

2011); 

c. as faixas de gestão de combustíveis, quando declaradas de utilidade pública. 

 

No concelho de Silves, relativamente à perigosidade a incêndios (artigo 16.º do DL 124/2006), 

salvaguarda-se: 

 

                                                
1 Ver a este respeito capítulo IX.4.3.1. 
2 O levantamento cartográfico das áreas percorridas por incêndios florestais é da responsabilidade da administração central, com a 
colaboração das câmaras municipais, sendo o cadastro atualizado com referência a 31 de dezembro de cada ano (vd. art.º 2.º, DL 327/90 
de 22 de outubro, na sua atual redação). 
3 vd. referências legais em no Cap. IX.2.5. 
4 Nos termos definidos pela DGRF (ofício DUDEF 200690, de 09 de novembro de 2010) deverá ser utilizada a carta de perigosidade para 
o estabelecimento dos condicionalismos à edificação, em substituição da carta de risco de incêndio (vd. também Cap. III.7.4.). 
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a. a proibição de construir1 edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das 

áreas edificadas consolidadas em terrenos classificados no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com perigosidade de incêndio de classe alta (IV) e muito 

alta (V), com exceção para a “construção de novos edifícios destinados a utilizações 

exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos 

energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da 

câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de 

gestão de 100 metros; 

 

 

 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e 

nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, 

ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF” (n.º 11 do artigo 16.º do DL124/2006). 

 

                                                
1 “(…) uma vez que a dispersão de casas na paisagem aumenta substancialmente quer o próprio risco, quer o perigo associado, 
propiciando situações de destruição de bens e vidas humanas e dificultando o combate a incêndios” ICNF, ofício 17/DCNF-
Alg.(PNSACV/PNRF)/2013, de 1 de janeiro. 

Figura IX.2.5 

Planeamento da defesa da floresta contra incêndios 

 
Fonte: Adaptado de DGOTDU, 2010 
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b. que nas restantes classes, “a construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas são permitidas fora das áreas edificadas consolidadas (…), desde que se cumpram, 

cumulativamente, os seguintes condicionalismos: 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa 

de proteção nunca inferior a 50 m1, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, 

matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas ou 

confinantes com outras ocupações, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo” (n.º 4 do 

artigo 16.º do DL124/2006) ao decreto-lei 124/2006; 

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e 

nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 

 

Relativamente às faixas de gestão de combustível, não obstante não terem sido declaradas de 

utilidade pública, de acordo com o ICNF (2013), nos terrenos envolventes aos aglomerados 

populacionais e outras situações que possam justificar-se, devem ser asseguradas as faixas de gestão 

de combustível, de acordo com o estabelecido no PMDFCI. 

 

Acresce ainda que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente, habitações, estaleiros, armazéns, 

oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustíveis numa 

faixa de 50m em redor daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da 

edificação, de acordo com as normas constantes no anexo ao DL17/09, de 14 de janeiro. 

 

Do ponto de vista da gestão, nos termos do definido no Programa Regional de Ordenamento Florestal 

do Algarve (PROF Algarve)2, todas as explorações florestais e agroflorestais privadas com área igual 

ou superior a 50 hectares estão sujeitas à elaboração obrigatória de Plano de Gestão Florestal. 

 

Tal como no caso das áreas percorridas por incêndios, também as áreas de perigosidade a incêndios 

deverão sofrer alteração, com a consequente republicação da carta de condicionantes (fig. IX.2.1ft) na 

sequência da dinâmica do PDM (vd. Cap. IX.4.3.1.) já que estas decorrem diretamente do PMDFCI1. 

                                                
1 Esta distância pode ser reduzida para 10m, desde que cumpridas, cumulativamente, as condições definidas no n.º 6 do artigo 16.º do 
DL124/2006. 
2 N.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de retificação n.º 12/2019, de 12 de abril. 
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DAS ÁRVORES DE INTERESSE PÚBLICO 

 

As árvores além da importância ecológica e ambiental são ainda elemento fundamental na paisagem 

(vd. Cap. III.6.7.), decorrendo daí as medidas que regulamentam e condicionam os arranjos 

paisagísticos sobre jardins de interesse e sobre os exemplares isolados de espécies vegetais que, pelo 

seu porte, idade ou raridade, aconselhem uma cuidadosa conservação (DGOTDU, 2000).  

 

Nestes moldes, a classificação das árvores de “interesse público” implica a constituição de uma 

servidão2 que determina: 

 

a. uma zona geral de proteção de 50 m de raio a contar da sua base (n.º 8 do artigo 3.º da L53/2012); 

b. a proibição de “quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar o arvoredo de interesse 

público, designadamente: 

 

i. o corte do tronco, ramos ou raízes; 

ii. a remoção de terras ou outro tipo de escavação, na zona de proteção; 

iii. o depósito de materiais, seja qual for a sua natureza, e a queima de detritos ou outros produtos 

combustíveis, bem como a utilização de produtos fitotóxicos na zona de proteção; 

iv. qualquer operação que possa causar dano, mutile, deteriore ou prejudique o estado vegetativo 

dos exemplares classificados” (n.º 2, do art.º 4.º da L 53/2012, de 5 de Setembro). 

 

O mesmo diploma determina nos n.os 4 e 5, do artigo 4.º que: 

 

a. a manutenção e conservação do arvoredo de interesse público são da responsabilidade dos 

proprietários, sendo-lhe disponibilizado apoio técnico por parte do Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas, I.P.; 

b. qualquer operação de beneficiação do arvoredo carece de autorização daquele instituto. 

 

                                                                                                                                                   
1 Na medida em que o PMDFCI tem uma dinâmica e vigência própria. 
2 Prevista no DL 53/2012, de 5 de setembro, que aprova o regime jurídico de classificação de arvoredo de interesse público, revogando o 
DL 28468, de 15 de fevereiro de 1938. 
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No concelho de Silves existem duas árvores classificadas1 como “interesse público” (vd. fig. IX.2.1ft), 

designadamente: 

 

a. uma oliveira em Algoz2; 

b. um sobreiro milenar, em Canhestros, a cerca de 7 km a Nordeste de Silves3. 

 

Não obstante a Portaria 124/2014, de 24 de junho4 estabeleça no n.º 2 do artigo 23.º um regime 

transitório de um ano durante o qual “deve ser revista a classificação anteriormente atribuída a 

arvoredo de interesse público, de acordo com as categorias e critérios estabelecidos na presente 

portaria”, até à data, essa revisão ainda não efetuada. 

 

 

IX.2.2.4. RECURSOS ECOLÓGICOS 

 

 

A compatibilização das atividades humanas com a conservação da natureza e biodiversidade, numa 

perspetiva de gestão sustentável do território, implica a definição de um conjunto de mecanismos de 

proteção que estabeleçam restrições ao uso, em função dos valores naturais em presença. Estes 

mecanismos incidem sobre: 

 

a. espaços afetos à Reserva Ecológica Nacional (REN); 

b. espaços condicionados pela Rede Natura 2000 (RN2000). 

 

 

DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL5 

 

Define o n.º 1 do artigo 12.º do RJIGT que “os planos territoriais identificam os recursos e valores 

naturais e os sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território”, designadamente as áreas 

                                                
1 Classificadas segundo o regime jurídico agora revogado (DL 28468, de 15 de fevereiro de 1938). 
2 Aviso 9400/99, de 27 de maio. 
3 Aviso 12378/2001 de 12 de outubro. 
4 Estabelece os critérios de classificação e desclassificação de arvoredo de interesse público, determina os procedimentos de instrução e 
de comunicação nesse âmbito e define o modelo de funcionamento do Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público (RNAIP). 
5 DL 166/2008, de 22 de agosto na redação atual conferida pelo DL 124/2019, de 28 de agosto, em conjugação com as “Orientações 
Estratégicas para a Delimitação da REN” (OE), Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro. 
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de Reserva Ecológica. Estas, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do RJREN, constituem uma “estrutura 

biofísica que integra o conjunto das áreas que, pela sensibilidade, função e valor ecológicos ou pela 

exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial” (vd. fig. IX.2.6), 

contribuindo deste modo para a ocupação e o uso sustentáveis do território. 

 

Segundo o previsto no n.º 1 do artigo 10.º do RJREN a delimitação da REN é da competência da 

Câmara Municipal, em cumprimento do nível operativo estabelecido nos n.os 1 e 3 do artigo 5.º do 

mesmo diploma, precedido da definição das orientações estratégicas nacionais e regionais que 

constitui o nível estratégico da REN. 

 

 

 

Nas áreas incluídas na REN, de acordo com o n.º 1 do artigo 20.º, são interditos os usos e as ações 

de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

 

i. operações de loteamento; 

ii. obras de urbanização; 

iii. obras de construção e ampliação; 

iv. vias de comunicação; 

v. escavações e aterros; 

Figura IX.2.6 

Tipologias das áreas da REN 

 
Fonte: Adaptado do RJREN 
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vi. destruição do revestimento vegetal para fins não agrícolas nem florestais. 

 

Contudo, o RJREN prevê exceções, considerando que podem ser admitidas algumas destas ações 

desde que compatíveis com os objetivos1 de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução 

de riscos naturais ou de relevante interesse público2, estando nestes casos sujeitas a parecer da 

entidade competente (CCDR Algarve)3. 

 

Sem prejuízo do regime aplicado às diversas tipologias da REN, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 

do artigo 20.º em conjugação com os anexos I e II do RJREN, para as “áreas estratégicas de proteção 

e recarga de aquíferos” considera-se4 a existência de outros usos e ações incompatíveis onde é 

proibida(o): 

 

a. a descarga de efluentes não tratados; 

b. a descarga de águas residuais no solo, o que implica a obrigatoriedade de adoção de um 

sistema de armazenamento de águas residuais estanque com esvaziamento regular e 

condução a ETAR urbana; 

c. a rega com águas residuais sem tratamento adequado; 

d. a instalação de lixeiras e aterros sanitários; 

e. a utilização de biocidas e de fertilizantes que ultrapassem os valores máximos de exportação 

das culturas que não cumprem as normas de boas práticas agrícolas que evitam problemas de 

poluição; 

f. o depósito de produtos tóxicos e perigosos; 

g. a instalação de campos de golfe a não ser que pelas suas caraterísticas fique comprovado que 

não serão causa de contaminação dos aquíferos; 

h. ações de despedrega; 

i. ações que criem riscos de contaminação dos aquíferos. 

 

 

                                                
1 Definida nos termos do artigo 20.º, n.º 2 do RJREN. 
2 Definida nos termos do artigo 21.º do RJREN. 
3 A regulamentação específica para a viabilização dos usos e ações referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do RJREN consta da Portaria 
1356/2008, de 28 de novembro. 
4 Os usos e ações enunciados consistem em sugestões da ARH Algarve transmitidas pelo Ofício S03151-201203-DPIC, de 16-03-2012. 
Note-se que apesar de o ofício se referir expressamente às “áreas de máxima infiltração”, faz-se aqui a equivalência com as ocorrências 
definidas nas “Orientações Estratégicas para a Delimitação da REN”. 
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A REN no concelho de Silves (vd. fig. IX.2.1 ft) apresenta-se distribuída de forma mais ou menos 

uniforme sobre o concelho, destacando-se contudo as áreas sujeitas a cheias e inundações, e 

consubstancia-se assim numa expressão global sobre o território, embora de forma heterogénea em 

termos da distribuição das diversas tipologias. No norte do concelho prevalecem as áreas sujeitas à 

erosão, enquanto no sul são as áreas de máxima infiltração e sujeitas a cheias e inundações, além das 

associadas ao litoral, as que marcam maior presença (vd. anexo XIII.5). 

 

 

DA REDE NATURA 2000 

 

A Rede Natura 2000 (RN2000) é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens no território 

da União Europeia. Resulta da transposição do direito comunitário1 e constitui um instrumento 

fundamental da política da União Europeia, em matéria de conservação da natureza e da 

biodiversidade. É neste contexto que em Portugal foi elaborado o Plano Setorial da Rede Natura2 

(PSRN2000), assumido como “um instrumento de gestão territorial, de concretização da política 

nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das 

ZPE do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de 

conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da 

biodiversidade” (RCM 115-A/2008). 

 

Como se pode ver na fig. IX.2.7, integram a RN2000 as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e as 

Zonas de Proteção Especial (ZPE), devendo as atividades humanas ser compatíveis com a 

preservação dos valores em presença, visando uma gestão sustentável do território. Com este objetivo 

genérico, cabe ao PDM definir funções específicas, nos termos do RJIGT (artigo 27.º, n.º 2), i.e., 

assegurar a programação e a concretização das políticas com incidência territorial (no caso, de 

ambiente), assumidas pela administração central, através dos planos sectoriais3. 

 

                                                
1 Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves), e Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva 
Habitats). 
2 Resolução de Conselho de Ministros 115-A/2008. 
3 Nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da LBPPSOTU e do artigo 39.º do RJIGT. 
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Neste sentido define o DL 140/99, de 24 de abril1, que na primeira revisão ou alteração do PDM, deve 

efetuar-se a sua adaptação às medidas de conservação definidas através dos mecanismos previstos 

no PSRN2000 (alínea b), n.º 3 do artigo 8º) e o respetivo relatório deve especificar o fundamento das 

previsões, restrições e determinações aprovadas que garantam a conservação dos habitats e das 

espécies (alínea b) do n.º 3 do artigo 8.º). 

 

 

 

Desta forma, as áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 que ocorrem no concelho2 (vd. 

Cap. III.6.) encontram-se transpostas na Planta de Condicionantes (vd. fig. IX.2.1 ft) devendo as 

orientações de gestão daquelas áreas ir ao encontro do constante no PSRN 2000, (vd. cap. IX.3.2.7) 

ou, no caso das ZPE de Monchique e Caldeirão das disposições constantes nas fichas de ZPE, 

desenvolvidas pelo ICNF, e não abrangidas pelo plano setorial. 

 

 

IX.2.2.5. PATRIMÓNIO EDIFICADO3 E “EDIFÍCIOS PÚBLICOS E OUTRAS 

CONSTRUÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO” 

 

 

O edificado, como expressão física da evolução do pensamento e da cultura, reveste-se de um 

conjunto de particularidades que importa salvaguardar. Referimo-nos em concreto às suas condições 

                                                
1 Na redação dada pelo DL 49/2005, de 24 de fevereiro. 
2 Os sítios de importância comunitária com incidência no território municipal foram classificados como zonas especiais de conservação 
pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março. 
3 Vd. diplomas legais de referência no Cap. IX.2.5. 

Figura IX.2.7 

Rede Natura 2000 

 

Fonte: Adaptado do DL140/99, na sua redação atual. 
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de funcionalidade, estética, valor histórico ou patrimonial que lhe imprimem especificidades e definem a 

identidade do local. Integram-se assim neste domínio: 

 

a) património edificado; 

b) edifícios de interesse público. 

 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO 

 

Os elementos que constituem o património edificado são um dos referenciais da identidade e cultura de 

uma dada sociedade. Pelo que os bens imóveis, para além do património cultural imaterial, devem ser 

objeto de proteção e valorização, sendo classificados como de interesse nacional, de interesse 

público ou de interesse municipal, nas categorias de monumento, conjunto ou sítio (vd. fig. IX.2.8). 

 

 

 

Essa valorização deve consubstanciar-se numa abordagem integradora na medida em que deve ser 

considerada a área envolvente de cada elemento patrimonial, objetivando a salvaguarda do imóvel e 

do seu enquadramento cénico, para o que a lei prevê a constituição das seguintes zonas de proteção, 

de acordo com o DL309/09: 

a. zona geral de proteção (ZGP), delimitada automaticamente com a decisão de abertura do 

procedimento e definida num raio de 50 m contados a partir dos limites externos do imóvel 

(artigo 37.º); 

Figura IX.2.8 

Classificação de bens imóveis 

 

Fonte: Adaptado do DL309/09. 
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b. zona especial de proteção provisória (ZEPp), fixada quando a zona geral de proteção se 

revele insuficiente ou desadequada para a proteção e valorização do bem imóvel (artigo 38.º); 

c. zona especial de proteção (ZEP), que constitui uma unidade autónoma de planeamento 

(artigo 41.º). 

 

As consequências da classificação traduzem-se na definição de restrições de utilidade pública ao 

bem imóvel e de servidões administrativas para a área envolvente impondo limites à fruição, 

alienação e transformação do imóvel e do espaço envolvente, nomeadamente as que constam no 

quadro IX.2.2, sem prejuízo das demais existentes em diplomas legais específicos. 

 

Quadro IX.2.2 

Servidões e restrições de utilidade pública associadas ao património classificado e em vias de classificação 
 

LIMITES À FRUIÇÃO 

Os proprietários, possuidores e demais titulares de direitos reais sobre bens que tenham sido classificados ou 
inventariados estão especificamente adstritos aos seguintes deveres [entre outros]: 

 Conservar, cuidar e proteger devidamente o bem, de forma a assegurar a sua integridade e a evitar a sua perda, 
destruição ou deterioração; 

 Adequar o destino, o aproveitamento e a utilização do bem à garantia da respetiva conservação; 

 Executar os trabalhos ou as obras que o serviço competente, após o devido procedimento, considerar necessários para 
assegurar a salvaguarda do bem1. 

LIMITES À TRANSFORMAÇÃO 

Os órgãos com tutela sobre o património cultural têm de ser previamente informados dos planos, programas, obras e 
projetos que possam implicar risco de destruição ou deterioração de bens culturais, ou que de algum modo os possam 
desvalorizar, competindo àqueles o estabelecimento de medidas que garantam a proteção dos bens culturais 

A execução de inscrições, pinturas ou a colocação de anúncios ou outro tipo de material informativo são 
proibidas, fora dos locais e âmbitos previstos, a menos que a entidade responsável pela classificação o autorize. 
Também a afixação de outros elementos na via pública, toldos, letreiros, e afins, pode ser condicionada nos 
centros históricos, conjuntos urbanos legalmente reconhecidos ou em locais onde possa prejudicar a perspetiva do imóvel 

A abertura do procedimento de classificação, na graduação de interesse nacional ou público, gera ainda a 
suspensão dos procedimentos de comunicações prévias, concessão de licença ou autorização de operações de 
loteamento, obras de urbanização, edificação, demolição, movimento de terras ou atos administrativos equivalentes bem 
como a suspensão dos efeitos das licenças ou autorizações já concedidas e de comunicações prévias já admitidas.  
Esta suspensão mantém-se até à decisão final do procedimento de classificação, salvo se outro prazo for estabelecido 
na decisão de abertura do respetivo procedimento de classificação, constituindo ilegalidade todas as operações 
urbanísticas que se realizem em desconformidade. 

A conclusão do procedimento de classificação gera caducidade dos procedimentos, licenças e autorização até então 
suspensas. 
As mesmas disposições são aplicáveis aos bens imóveis situados na zona geral de proteção ou na zona especial 
de proteção provisória, desde que indicado na decisão de abertura do procedimento de classificação. 

Nas zonas de proteção não podem ser concedidas licenças para obras de construção e para quaisquer trabalhos 
que alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o 
revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável da administração do património cultural 
competente. 

O Estado, as Regiões Autónomas, os municípios e os proprietários ou titulares de outros direitos reais de gozo sobre 
imóveis classificados ou em vias de classificação devem executar todas as obras e intervenções que a administração 

                                                
1 Esta disposição aplica-se apenas aos bens classificados. 
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do património cultural competente considere necessárias para assegurar a sua salvaguarda. 

Não podem ser concedidas licenças de demolição total ou parcial de bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação sem prévia e expressa autorização da entidade competente. 

Estão também sujeitas a autorização e acompanhamento, por parte da entidade competente, qualquer intervenção ou 
obra, no interior ou exterior, ou a mudança de uso susceptível de afetar de monumentos, conjunto ou sítios 
classificados. 

Nas proximidades de um bem imóvel classificado ou em vias de classificação, nenhuma intervenção relevante, em 
especial com incidência no volume, natureza, morfologia ou cromatismo, pode alterar a especificidade arquitetónica da 
zona ou perturbar significativamente a perspetiva ou contemplação do bem. 

Até à elaboração dos planos de salvaguarda, obrigatórios por lei para todos os monumentos, conjuntos e sítios 
classificados, a concessão de licenças, ou a realização de obras licenciadas, anteriormente à classificação do 
monumento, conjunto ou sítio dependem de parecer prévio favorável da administração do património cultural competente. 

LIMITES À ALIENAÇÃO 

A alienação, a constituição de um outro direito real de gozo ou a dação em pagamento de bens imóveis classificados 
ou em vias de classificação depende de uma comunicação prévia escrita ao serviço competente para a instrução do 
respetivo procedimento; 
No caso de transmissão por herança ou legado de bens classificados ou em vias de classificação, deverá ser 
comunicado pelo cabeça-de-casal ao serviço competente, no prazo de três meses contados sobre a data de abertura 
da sucessão. 

 

No concelho de Silves são 50 os imóveis classificados e 13 em vias de classificação identificados 

(quadro IX.2.3 e fig. IX.2.1 ft 1), a maior parte dos quais localizados nas sedes de freguesia, com 

particular destaque para a sede de concelho (vd. fig. IX.2.1 ft). 

 

Quadro IX.2.3 

Identificação dos imóveis classificados e em vias de classificação2 

Classificados Em Vias de Classificação 

MONUMENTO NACIONAL 
Castelo de Silves (ZEP) 

Cruz de Portugal 

Poço – Cisterna Árabe de Silves 

Sé Catedral de Silves (ZEP) 

Muralhas e Porta da Almedina de Silves 

 

MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
Igreja de S. Francisco em Pêra 

Solar com Capela e Lagar de azeite na Quinta da Cruz em 

Alcantarilha (ZEP) 

Ponte Velha de Silves 

Cisterna Islâmica da Rua do Castelo 

Fábrica do Inglês e respetivo espólio, Silves 

IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 
Castelo de Alcantarilha 

Igreja Paroquial de Alcantarilha 

Ermida de Nossa Senhora do Pilar 

Fortaleza de Armação de Pêra 

Menir dos Gregórios 

Igreja de S. Bartolomeu de Messines 

 

                                                
1 Vd. também a propósito o Cap. VI. 
2 Veja-se a este respeito identificação dos diplomas de classificação de cada um destes imóveis no ponto IX.2.5 e a sua representação 
cartográfica de maior pormenor nas fichas no anexo XIII.2. 
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Pelourinho de Silves 

Igreja da Misericórdia de Silves 

Estação Arqueológica da Vila Fria 

Ermida de Nossa Senhora dos Mártires em Silves 

IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL 
Casa da Coroa de Alcantarilha 

Chalé Caldas Vasconcelos em Armação de Pêra 

Capela do Cemitério de S. Bartolomeu de Messines 

Casa da Poetisa Maria Antonieta Júdice Barbosa 

Casa Natal João de Deus 

Casa onde viveu José Joaquim de Sousa Reis vulgo Remexido 

Casa Museu João de Deus 

Casa com Chaminé Algarvia em S. Marcos da Serra 

Palacete dos Viscondes de Lagoa 

Ermida de S. Pedro em Silves 

Edifício das Casas Grandes  

Anta da Pedreirinha – S. Bartolomeu de Messines 

Penedo de Vale Fuzeiros 

Antigo Colégio “externato silvense” 

Casa da Família Vasconcelos 

Casa de Lavoura da Família Vasconcelos 

Necrópole do Almarjão no Falacho 

Casa do Largo D. Jerónimo Osório 

Moinho do Rodete 

Forno da Cooperativa 

Espólio da Fábrica do Inglês (bem móvel de 

interesse municipal) 

MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL 
Teatro Mascarenhas Gregório  

Menir da Vilarinha 1 

Menir da Vilarinha 2 

Menir da Vilarinha 3 

Menir dos Abrutiais 

Menir de Vale Fuzeiros / Horta de Baixo 

Casa Figueira Santos 

Casa Oitocentista da Rua José Estevão 

Casa Quinhentista da Travessa do Hospital 

Casino de Armação de Pêra 

Sepultura de Vale Fuzeiros / Forneca 1 

Sepultura de Vale Fuzeiros / Forneca 2 

Sepultura de Vale Fuzeiros / Horta de Baixo 

Sepultura dos Canhestros 

Torre da Atalaia 

SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL 
Necrópole da Pedreirinha 

Necrópole da Amorosa/Pedreiras 

Necrópole do Cerro do Castelo 

Necrópole de Vale Fuzeiros / Forneca 

Cerro da Rocha Branca  

CONJUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL 

 
Necrópole do Poço dos Mouros 

Necrópole de Vale Fuzeiros / Carrasqueira 
Fonte: CMS/DPHAM, 2016 e editais municipais em www.cm-silves.pt 

 

Uma vez que se verifica uma dinâmica do conhecimento do património e dos procedimentos de 

classificação dos bens culturais, a informação constante na planta de condicionantes deverá ser 

http://www.cm-silves.pt/
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atualizada e esta republicada sempre que justificada pela existência de novos bens classificados ou, 

eventualmente, desclassificados. 

 

 

EDIFÍCIOS DE INTERESSE PÚBLICO 

 

De acordo com a DGT, o edifício onde se localizam os CTT de Silves constitui um edifício de interesse 

publico, assim definido pela Portaria 16/06/1953 publicada no Diário da Republica n.º 187, 2.ª série, de 

11 de agosto. 

É assumido assim como um imóvel com caraterísticas (arquitetónicas e funcionais) de relevante 

interesse público que importa preservar. 

 

 

IX.2.2.6. INFRAESTRUTURAS 

 

 

As infraestruturas constituem elementos estruturantes do território, com um manifesto interesse público 

na medida em que constituem o garante do acesso a serviços básicos necessários. Daqui decorre a 

necessidade da definição de regras de proteção e salvaguarda que se traduzem em servidões e 

restrições de utilidade pública, sendo de referir, designadamente: 

 

a. a rede de abastecimento de água, 

b. a rede de saneamento, 

c. a rede elétrica, 

d. a rede rodoviária nacional, rede nacional de autoestradas e estradas regionais, 

e. a rede de estradas nacionais e as estradas regionais “desclassificadas”, 

f. a rede rodoviária “municipal”, 

g. a rede ferroviária, 

h. os faróis e outros sinais marítimos, 

i. os marcos geodésicos. 
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DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA1 

 

O abastecimento de água às populações é um serviço básico, elementar, sendo por isso uma 

prioridade numa sociedade desenvolvida. Pelo que é indispensável assegurar a proteção das condutas 

e depósitos e outros componentes da rede de abastecimento, condicionando a realização, nos terrenos 

confinantes, de quaisquer obras ou ações que possam de algum modo afetar a pureza, potabilidade ou 

o abastecimento da água (DGOTDU, 2000). 

 

Assim, a pesquisa e os trabalhos necessários ao estabelecimento de redes de abastecimento são 

considerados de utilidade pública, dando lugar à constituição de servidões administrativas. Nestes 

termos ficam os proprietários, arrendatários ou possuidores por qualquer outro título dos 

terrenos em que tenham de se realizar os estudos, pesquisas ou trabalhos de saneamento, ou dos 

terrenos que a eles derem acesso, obrigados a consentir a sua ocupação e trânsito na prossecução 

de escavações, assentamento de tubagens e seus acessórios, desvio de águas superficiais e 

subterrâneas e de vias de comunicação, enquanto durarem esses trabalhos, estudos e pesquisas 

(artigo 2.º do DL 34.021, de 11.10.1944). Aos proprietários afetados é devida indemnização pelos ónus 

constituídos, de acordo com o Código das Expropriações, existindo ainda o dever de reposição dos 

terrenos nas condições iniciais (artigo 6.º, n.ºs 2 e 3 do DL123/2010). 

 

A área de servidão administrativa é constituída por despacho ministerial que menciona ainda os 

condicionamentos a observar. Porém, desde logo, o direito de atravessar ou ocupar prédios 

particulares com condutas subterrâneas ou caminhos de circulação necessários ou impostos pela 

realização da infraestrutura, bem como o direito a realizar prospeções geológicas, sondagens e outros 

estudos necessários à conceção e à execução das infraestruturas está garantido às entidades gestoras 

responsáveis pela implementação da infraestrutura quando esta for beneficiária de cofinanciamento 

comunitário (DGOTDU, 2011). Assim, dever-se-á garantir o acesso à rede de abastecimento com 

servidão administrativa (fig. IX.2.1 ft 2) e fica interdita a edificação sobre a mesma3. 

 

 

                                                
1 DL 34.021, de 11 de novembro de 1944. 
2 Vd. também Cap. V.4.1., onde se procede à caraterização global da rede, e figura V.4.3. 
3 Ver a este respeito os limites ao regime de uso no cap. IX.1.12. 
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DA REDE DE SANEAMENTO1 

 

A pesquisa e os trabalhos necessários ao estabelecimento de redes de esgotos são considerados de 

utilidade pública. Estas servidões garantem a proteção das respetivas infraestruturas de interesse 

coletivo através da proibição de construir sobre os coletores, tornando possível a sua reparação ou 

substituição. Ficam assim os proprietários, arrendatários ou possuidores por qualquer outro título 

dos terrenos em que tenham de se realizar os estudos, pesquisas ou trabalhos de saneamento, ou dos 

terrenos que a eles derem acesso, obrigados a consentir a sua ocupação e trânsito na prossecução 

de escavações, assentamento de tubagens e acessórios, desvio de águas superficiais e subterrâneas 

e vias de comunicação, enquanto durarem esses trabalhos, estudos e pesquisas (artigo 2.º do DL 

34.021). 

 

Aos proprietários afetados é devida indemnização pelos ónus constituídos, existindo o dever de 

reposição dos terrenos nas condições iniciais (artigo 6.º do DL123/2010). 

 

A área de servidão administrativa é constituída por despacho ministerial que menciona ainda os 

condicionamentos a observar. Porém, desde logo, o direito de atravessar ou ocupar prédios 

particulares com condutas subterrâneas ou caminhos de circulação necessários ou impostos pela 

realização da infraestrutura, bem como o direito a realizar prospeções geológicas, sondagens e outros 

estudos necessários à conceção e à execução das infraestruturas está garantido às entidades gestoras 

responsáveis pela implementação da infraestrutura quando esta for beneficiária de cofinanciamento 

comunitário (DGOTDU, 2011). 

 

Assim, dever-se-á garantir o acesso à rede de saneamento com servidão administrativa (fig. IX.2.1 ft2) 

e fica interdita a edificação sobre a mesma, reservando-se ainda3: 

a. para as infraestruturas integradas no Sistema de Intercepção e Tratamento de Águas 

Residuais de Albufeira, Lagoa e Silves (as Condutas Gravíticas) que dispõem de uma servidão 

administrativa de aqueduto público subterrâneo, uma área de 3m (1,5 para cada lado do eixo da 

conduta) com as seguintes restrições, de acordo com o Despacho 6782/2011, de 2 de maio: 

                                                
1 DL 34.021, de 11/11/1944 constituiu a servidão entre outros diplomas que podem ser consultados no Cap. IX.2.5. 
2 Vd. também Cap. V.4.2., onde se procede à caraterização global da rede, e figura V.4.6. 
3 Ver a este respeito os limites ao regime de uso no cap. IX.1.12. 
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i. a ocupação permanente do subsolo, na zona de instalação da conduta, e da superfície, com as 

caixas necessárias à sua gestão; 

ii. a proibição de efetuar, na faixa de servidão, escavações ou de edificar qualquer tipo de 

construção, duradoura ou precária, ou de plantar árvores de qualquer espécie perene, de porte 

médio ou grande, ou cuja raiz atinja profundidades superiores a 40 cm; 

iii. a obrigação dos proprietários a, sempre que se mostre necessário, consentirem no acesso e 

ocupação pela entidade beneficiária da referida faixa de 3 m, com 1,5 m para cada lado do eixo 

longitudinal da conduta, para a realização de obras de construção, reparação, manutenção, 

vigilância e exploração da conduta ou para a instalação de circuitos de dados e outras 

componentes das infraestruturas do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do 

Algarve, ou que ao mesmo possam estar associadas. 

b. para as infraestruturas do sistema de águas residuais de Albufeira, Lagoa e Silves sujeitas a 

servidão administrativa de aqueduto público, com uma faixa de 3 metros de largura, determinam-se 

as seguintes servidões, nos termos do Despacho 15244/2014, de 16 de dezembro: 

i. a ocupação permanente do subsolo, com as condutas, e da superfície, com as caixas 

necessárias à sua gestão; 

ii. a proibição de os atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou a qualquer título 

possuidores dos terrenos a onerar, efetuarem escavações e edificarem qualquer tipo de 

construção, duradoura ou precária, ou de plantarem árvores ou qualquer espécie perene, de 

porte médio ou grande ou cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,4 m; 

iii. a obrigação dos proprietários, usufrutuários, arrendatários ou quaisquer possuidores dos 

terrenos em causa, a respeitar e reconhecer o ónus constituído, bem como a zona aérea e 

subterrânea de incidência, mantendo libre a respetiva área e a consentirem, sempre que se 

mostre necessário, o acesso e ocupação pela entidade concessionária, para a realização de 

obras e trabalhos de construção, reparação, vigilância, manutenção e exploração do emissário 

ou que ao mesmo possam estar associadas. 
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DA REDE ELÉTRICA1 

 

Esta infraestrutura conjuga, do ponto de vista do ordenamento do território, o investimento público com 

as questões de segurança que lhe estão associadas, designadamente com a sua convivência com 

outras atividades humanas. Assim, a constituição de servidão resulta da necessidade de “facilitar o 

estabelecimento das infraestruturas e de eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar 

danos em bens materiais” (DGOTDU, 2011). 

 

Desta forma, constituem restrições2 de utilidade pública as instalações de utilidade pública destinadas à 

produção, ao transporte e à distribuição de electricidade (vd. figs. IX.2.9 e IX.2.1 ft). 

 

 

As consequências da servidão são as seguintes: 

 

a. os planos municipais devem incluir as instalações elétricas (existentes e previstas), incluindo 

corredores de acesso às linhas elétricas (artigo 2.º do DL446/76, de 5 de junho). Em particular 

no concelho de Silves existem atualmente com servidão constituída as seguintes 

infraestruturas da RNT3 (vd. fig. V.4.11): 

i. Subestação de Tunes 150/60 kV, 

ii. Linha Sines – Portimão 3 a 400 kV, 

                                                
1 Vd. diplomas associados na bibliografia. 
2 De acordo com a DGOTDU,” a obrigatoriedade de manter distâncias mínimas entre os condutores de energia eléctrica e os edifícios não 
constitui uma servidão administrativa, mas apenas uma restrição que deverá ser observada quando da instalação das redes ou no acto de 
licenciamento de edificações a localizar na proximidade de linhas eléctricas existentes” (DGOTDU, 1999). 
3 Algumas das linhas estão em apoios comuns. 

Figura IX.2.9 

Rede elétrica de serviço público (RESP) 

 
Fonte: Adaptado do DL29/2006 
Notas: RNT – Rede Nacional de Transporte de Eletricidade; RND - Rede Nacional de Distribuição de 

Eletricidade em Média e Alta Tensão; RDB - Rede de Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão. 
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iii. Linha Portimão – Tavira a 400 kV, 

iv. Linha Sabóia - Portimão a 150 kV, 

v. Linha Sines – Portimão 2 a 150kV, 

vi. Linha Portimão – Tunes 1 a 150 kV, 

vii. Linha Portimão – Tunes 2 a 150 kV, 

viii. Linha Portimão – Tunes 3 a 150 kV, 

ix. Linha Ourique – Tunes a 150 kV, 

x. Linha Tunes – Estoi a 150 kV; 

xi. Linha Tunes – Tavira a 150kV; 

b. devem ser garantidas distâncias mínimas entre as instalações elétricas da RNT e restantes 

equipamentos e instalações nas condições definidas nos respetivos regulamentos de 

segurança e demais legislação aplicável de modo a garantir a segurança de pessoas e bens e 

o bom funcionamento das infraestruturas; 

c. as instalações elétricas devem respeitar o património cultural, estético e científico da paisagem 

(artigo 6.º do RSLEAT), de entre outros; 

d. as linhas da RNT têm servidões de passagem associadas as quais consistem na reserva de 

espaço necessário à manutenção de distâncias de segurança considerando os condutores nas 

condições definidas no regulamento aplicável. Decorre dessa servidão que na zona de 

proteção da linha estão condicionadas e/ou sujeitas a parecer prévio algumas atividades. As 

subestações da RNT são instalações vedadas ao acesso do público em geral; 

e. os direitos e deveres do concessionário da RNT estão definidos no contrato de concessão e na 

legislação específica aplicável1; 

f. os direitos e deveres dos proprietários no que às infraestruturas de RNT diz respeito estão 

igualmente definidas na legislação específica aplicável; 

g. só é permitida a construção de novas linhas de alta e muito alta tensão ou de novas 

“infraestruturas sensíveis2” se existir um afastamento mínimo de 22,5m em ambos (medido a 

partir do eixo da linha); 

                                                
1 Vd. referências legais no cap. IX.2.5. 
2 São as unidades de saúde e equiparados, quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins como creches ou jardins de infância, lares da 
terceira idade, asilos e afins, parques e zonas de recreio infantil, espaços, instalações e equipamentos desportivos, edifícios residenciais 
e moradias destinadas a residências permanentes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 18 de fevereiro. 
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h. as zonas de proteção1, definidas com vista a garantir a segurança da exploração das linhas, 

definidas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão2 têm a largura 

máxima de: 

i. 15m (7,5m a partir do eixo), para linhas com tensões superiores a 1kV e inferiores a 

40kV, 

ii. 25m (12,5m a partir do eixo), para linhas com tensões iguais ou superiores a 40kV e 

iguais ou inferiores a 60kV, 

iii. 45m (22,5m a partir do eixo), para linhas com tensões superiores a 60kV. 

 

Nesta zona de proteção proceder-se-á ao corte ou decote das árvores bem como das árvores que, por 

queda, não garantam em relação aos condutores, na hipótese de flecha máxima sem sobrecarga de 

vento, a distância mínima de 1,5 m. 

 

No concelho de Silves, a rede elétrica (vd. Cap. V.4.8., incluindo fig. V.4.10) que integra a planta de 

condicionantes (fig. IX.2.1 ft), é constituída pelos seguintes elementos3: 

a. centros produtores de energia designadamente o parque eólico de Pico Alto e a central 

fotovoltaica de Tunes; 

b. rede nacional de transporte de energia constituída pela subestação de Tunes, e linhas de 

muito alta tensão da RNT atrás referidas; 

c. rede nacional de distribuição de energia constituída por linhas de alta tensão, de média 

tensão, subestações e postos de transformação da RND; 

d.  rede eléctrica de baixa tensão. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Assume-se o conceito de Zona de protecção de uma linha aérea como o “volume envolvente da linha, limitado, em cada vão, por dois 
planos laterais verticais, paralelos e equidistantes do eixo da linha, e por duas superfícies curvas, situadas acima e abaixo dos condutores 
e deles equidistantes, cujos traços, em planos verticais normais ao eixo da linha, são de nível” (artigo 4.º, n.º 92 do anexo ao DR1/92, de 
18 de fevereiro). 
2 Publicado em anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 
3 Ver a este respeito limites ao regime de uso no capitulo IX.1.12. 
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DA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL (INCLUINDO AUTOESTRADAS), ESTRADAS REGIONAIS E 

ESTRADAS NACIONAIS DESCLASSIFICADAS AINDA NÃO ENTREGUES AO MUNICIPIO 

 

As exigências de mobilidade e circulação da sociedade contemporânea incidem sobre as redes de 

circulação e suas caraterísticas. Desta forma a rede viária constitui um fator determinante no modelo de 

ocupação do solo, estruturando-o e, de alguma forma, condicionando-o. Pelo que o investimento 

associado a par com as exigências de segurança inerentes às suas caraterísticas determina a definição 

de servidões específicas. Estas destinam-se a proteger as vias de ocupações próximas que afetem a 

mobilidade e segurança rodoviária e a visibilidade, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos 

das respetivas vias e a realização de obras de beneficiação, bem como a proteger as vias de pressões 

exercidas pelos setores de atividades económicas (DGOTDU, 2000). 

 

A rede rodoviária que consta na planta de condicionantes (fig. IX.2.1 ft 1) é definida em categorias (vd. 

fig. IX.2.10) determinadas pela sua hierarquia e funções, relacionadas, com as quais, estão as 

respetivas servidões aplicadas (faixas de proteção) e a ocupação pretendida. 

 

 

As servidões são impostas nos termos do previsto na Lei 34/2015, de 27 de abril, decorrendo dessas 

as seguintes consequências1: 

                                                
1 Vd. a respetiva caraterização da rede no Cap. V.4.1. 

Figura IX.2.10 

Categorias de Estradas 

 
Fonte: Adaptado da Lei 34/2015, de 27 de abril 
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1. áreas non aedificandi, com as dimensões que constam no quadro IX.2.4, onde ficam sujeitas a 

autorização da administração rodoviária, as operações urbanísticas de edificação, construção, 

transformação, ocupação e uso do solo. 

 

 

 

2. a servidão de visibilidade a definir em norma regulamentar e que determina restrições ao uso, 

ocupação e transformação do(s) prédio(s) confinante(s) situados na proximidade de cruzamentos, 

curvas ou outros locais potencialmente perigosos. 

 

3. proibições na zona da estrada - nos IP, IC e outras estradas vedadas e com acessos 

condicionados é proibida: 

a) a ocupação do subsolo da plataforma da estrada para instalação de terceiros, com exceção para, 

em caso de interesse público de especial relevo devidamente comprovado, atravessamentos 

perpendiculares ao eixo da estrada de canalizações ou cabos condutores de energia elétrica, de 

líquidos, de gases, de telecomunicações ou equiparados, desde que a sua substituição ou 

reparação se faça por meio de técnicas que não impliquem a necessidade de levantamento dos 

pavimentos. 

                                                                                                                                                   
1 A zona de servidão acústica em toda a extensão da ER125 não é aqui identificada e é assumida, em sua substituição, a classificação 
acústica definida no PDM. Os fundamentos para esta opção prendem-se com a ‘atualidade’ e escala da informação integrada no PDM de 
Silves. 

Quadro IX.2.4 

Áreas non aedificandi da rede rodoviária nacional (incluindo autoestradas) e estradas regionais 

Categoria Faixa de Proteção 

AE1 50 m para cada lado do eixo da estrada2 e nunca a menos de 20 m da zona da estrada3. 

IP 
50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos 

de 20 m da zona da estrada1. 

IC 
35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos 

de 15 m da zona da estrada. 

EN e 

restantes4 

20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos 

de 5 m da zona da estrada. 

Nó de 

ligação 

Um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer que seja a 
classificação destas. 

Fonte: Adaptado do artigo 32.º do Estatuto da Rede Rodoviária Nacional anexo à Lei 34/2015, de 27 de abril. 
Notas: 1. Autoestradas e vias rápidas. 2. Entende-se por «Eixo da estrada» a linha, materializada ou não, de separação dos dois sentidos do trânsito ou, 
no caso de existir separador, a linha que o divide ao meio, ou ainda, no caso dos ramos dos nós de ligação entre estradas da rede rodoviária nacional ou 

entre estas e estradas não incluídas na rede rodoviária nacional, a linha, materializada ou não, que divide ao meio a faixa ou faixas de rodagem que 
constituem o ramo do nó (alínea o) do artigo 3.º da L 34/2015). 3. Entende-se como zona da estrada o terreno ocupado pela estrada e seus elementos 
funcionais, abrangendo a faixa de rodagem, as bermas, as obras de arte, as obras hidráulicas, as obras de contenção, os túneis, as valetas, os 
separadores, as banquetas, os taludes, os passeios e as vias coletoras (alínea uu) do artigo 3.º da L34/2015). 4. Estas vias correspondem, nos termos do 

definido no artigo 2.º da L 34/2015, a estradas regionais, a estradas nacionais desclassificadas, ainda não entregues aos municípios e as ligações à rede 

rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em vigor da L 34/2015. 
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b) o exercício de quaisquer atividades ou ações não licenciadas ou que possam prejudicar a 

segurança rodoviária, nomeadamente: 

i) utilizar, danificar ou ocupar qualquer elemento integrante do domínio público rodoviário; 

ii) ter nas paredes exteriores das edificações ou dos muros de vedação quaisquer objetos que 

fiquem salientes sobre a plataforma da estrada em relação ao plano da parede ou muro. 

 

As infraestruturas viárias existentes no concelho de Silves são: 

 

Rede Nacional Fundamental: 

IP1/A2, sob jurisdição da Concessão da Brisa (entre o limite do concelho de Almodôvar/Silves e 

o limite do concelho de Silves/Albufeira); 

Rede Nacional Complementar 

IC4/A22, sob a jurisdição da Concessão Algarve (entre o limite do Concelho de Lagoa/Silves e o 

limite do concelho de Silves / Lagoa e entre o limite do concelho de Lagoa / Silves e o limite do 

concelho de Silves/ Albufeira); 

IC1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. (entre o limite norte do Concelho de 

Silves e São Bartolomeu de Messines X ER124); 

IC1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. e subconcessão Algarve Litoral. (entre 

São Bartolomeu de Messines e o limite de Concelho Silves/Albufeira); 

EN124-1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e subconcessão Algarve Litoral 

(entre Silves e o limite de Concelho Silves/Lagoa; 

Estradas Regionais 

ER 124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A. (entre o X com a EN124-1 [Ponte 

sobre o Rio Arade em Silves)] e o limite nascente do Concelho Silves/Loulé; 

ER 124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A e subconcessão Algarve 

Litoral[entre o limite poente do Concelho Silves /Portimão e o X com a EN124-1 (Ponte sobre o 

Rio Arade em Silves); 

ER 125, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., e subconcessão Algarve Litoral 

(entre o limite poente do Concelho de Silves/Lagoa e o limite nascente do concelho de 

Silves/Albufeira; 

Estradas desclassificadas  

EN 124-3, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (acesso á barragem do Arade); 
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EN 270, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (X com a ER124 e o Limite de 

Concelho Silves/Albufeira); 

EN124-1, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (antiga EN124-1 entre a ligação á 

estação de Silves e o limite de Concelho Silves/Lagoa); 

EN124, sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A (entre a saída nascente de São 

Bartolomeu de Messines e a rotunda do nó da A2). 

 

 

DA REDE RODOVIÁRIA “MUNICIPAL1” 

 

Integram a rede rodoviária “municipal”, tal como se pode constatar no capítulo V.4, toda a rede que 

ocorre no território municipal (excetuando a rede rodoviária nacional, rede nacional de autoestradas e 

estradas regionais) nela se diferenciando as vias consideradas estruturantes2 das demais de âmbito 

mais informal3 (vd. a este respeito o capítulo IX.2.2.6), desagregada em: 

 

a) Estradas municipais (EM), 

b) Caminhos municipais (CM), 

c) Vias de acesso local (VAL), 

d) Arruamentos (A). 

 

Contudo, nem todas estas vias possuem área de proteção. Assim, os arruamentos (atendendo ao seu 

contexto urbano e ao perfil de dimensionamento definido, assim como às suas caraterísticas e 

diversidade), não possuem área de proteção. 

 

A rede rodoviária “municipal” que consta da planta de condicionantes (fig. IX.2.1 ft 4), apresenta faixas 

de proteção como garante da segurança rodoviária e de futuros alargamentos, obras de beneficiação, 

etc.. Essas constituem assim servidões administrativas com diversas consequências, com se pode ver 

na figura IX.2.11. 

 

                                                
1 Rede rodoviária integrada no concelho, embora não nem todas as vias integrantes sejam de natureza dominial pública. 
2 Apenas a rede considerada estruturante, isto é, todas às vias tuteladas pelo município que apresentam caraterísticas viárias específicas, 
consideradas relevantes para o desempenho viário, funções e acessibilidades preconizadas. 
3 Integram ainda a rede viária municipal as “outras vias” que, atendendo à sua génese, caraterísticas e funcionalidade demonstradas, 
não configuram rede estruturante e como tal não são objeto de representação em ordenamento. 
4 Vd. a respetiva caraterização da rede no Cap. V.4.1. 
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Note-se que as consequências da servidão se aplicam exclusivamente aos troços da rede viária assim 

classificados, isto é, apenas a rede viária classificada como EM, CM ou VAL tem servidão definida. 

 

Como exceções a estas servidões, designadamente nas zonas de servidão non aedificandi (artigos 

58.º e 61.º da L 2110/61), colocam-se, designadamente, os seguintes casos: 

 

a. construções a efetuar dentro dos aglomerados, quando para os mesmos existam planos 

municipais territoriais de escala superior que prevejam essas construções; 

b. construção de vedações consideradas obras de escassa relevância urbanística, nos termos do 

regulamento municipal de urbanização e edificação do Município de Silves quando localizadas 

a 5 metros ou 4 metros do eixo da via, consoante se trate de estradas municipais ou caminhos 

municipais; 

Figura IX.2.11 

Consequências da servidão da rede rodoviária “municipal” 

 
Fonte: Adaptado da L 2110/61 
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c. operações urbanísticas de colmatação da malha urbana localizadas dentro de perímetros 

urbanos ou de aglomerados rurais e com um alinhamento perfeitamente definido, devidamente 

atestado pelos serviços municipais competentes1. 

 

 

DA REDE FERROVIÁRIA 

 

A rede de transportes ferroviários constitui um investimento público de relevante interesse público que 

importa proteger (do ponto de vista do investimento e da segurança dos cidadãos). Deste fato resulta a 

definição do domínio público ferroviário entendido como “os bens pertencentes à infraestrutura 

ferroviária" (n.º1, artigo 1.º do RJBDPF2), correspondendo a servidão à faixa ferroviária3 e com alcance 

sobre os prédios confinantes ou vizinhos ao mesmo. As implicações da servidão para os prédios 

confinantes ou vizinhos obrigam o proprietário a “abster-se de realizar obras, exercer atividades ou 

praticar atos que possam fazer perigar a segurança da circulação ferroviária e/ou da infraestrutura 

ferroviária” (n.º1, artigo 14.º do RJBDPF), sendo proibido: 

 

a. fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a 

distância inferior a: 

i. 10 m (linha do Algarve); 

ii. 25 m (linha do Sul); 

b. fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de: 

i. 5 m da linha férrea (linha do Algarve); 

ii. 25 m (linha do Sul). 

 

Quando se verifique que a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores 

é superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura, 

real ou potencial, com o limite definido para as construções, edificações, aterros, depósitos de materiais 

ou plantação de árvores. 

                                                
1 O teor desta alínea não resulta da Lei 2110/91, mas antes de uma necessidade sentida na gestão urbana tendo em vista a uniformidade 
e harmonia da ocupação urbana nestas áreas. 
2 Decreto-lei 276/2003, de 4 de novembro, na sua redação atual, estabelece o regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário 
(RJBDPF). 
3 Quando outra delimitação não for estabelecida ou não resultar da natureza do suporte da via, a faixa ferroviária é constituída pelas 
faixas de terreno demarcadas através das arestas superiores das áreas escavadas ou das arestas inferiores do talude dos aterros, em 
que os carris se encontram colocados ou, na falta destes pontos de referência ou de outros indícios, por linhas traçadas a 1,5 m da aresta 
exterior dos carris externos da via. 
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Quando a linha férrea estiver assente em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma distância 

equivalente a uma vez e meia a altura do aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das 

escavações ultrapasse os 5 m de profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da 

profundidade com o limite definido para as escavações (artigo 15.º do RJBDPF). 

 

O regime de proteção das passagens de nível (PN)1, determina que “o licenciamento de operações de 

loteamento, bem como a construção ou desenvolvimento de equipamentos de utilização colectiva, nas 

proximidades de PN implica a obrigação de construir atravessamentos desnivelados ao caminho de 

ferro e a supressão das PN existentes, sempre que o acesso às novas urbanizações ou equipamentos 

se faça através dessas PN” (n.º 1 do artigo 3.º do DL568/99, de 23 de dezembro), cabendo aos 

promotores da operação urbanística os encargos resultantes do cumprimento desta obrigação.  

 

No concelho de Silves a rede ferroviária (vd. fig. IX.2.1 ft)2 atravessa o concelho no sentido norte-sul, e 

este-oeste, com ligação entre ambas em Tunes. Define assim na sua extensão total uma servidão 

administrativa que o PDM acolhe. Contudo, atendendo à diversidade de situações, a aferição rigorosa 

destas zonas de servidão deve ser efetuada mediante consulta à entidade de tutela materialmente 

competente. 

 

 

DOS FARÓIS E OUTROS SINAIS MARÍTIMOS3 

 

Esta infraestrutura destina-se a garantir as melhores condições de comunicação e segurança para a 

prática da atividade marítima, pelo que constitui servidão com vista a condicionar a realização de obras 

ou atividades que reduzam ou anulem a visibilidade dos dispositivos de sinalização marítima4. É nesse 

sentido que se dirige o respetivo regime jurídico consagrando que “as zonas adjacentes a qualquer 

dispositivo de sinalização marítima, existente ou a estabelecer, e as incluídas na linha de enfiamento 

dos referidos dispositivos ficam sujeitas a servidão” (artigo 5.º) e são definidas, por decreto, caso a 

caso. Estas podem ser: 

                                                
1 Definido no Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro. 
2 Vd. também Cap. V.4.4. onde é integralmente caraterizada. 
3 O regime jurídico desta servidão é o definido no Decreto-Lei n.º 594/73, de 7 de novembro. 
4 Sinalização marítima é assumida como “os faróis, farolins, marcas e outros dispositivos destinados a permitir que a navegação e a 
manobra de embarcações se realizem nas devidas condições de segurança” (art.º 1.º, n.º 4) 
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a. servidões de sinalização marítima particulares, que resultam na proibição de executar, sem 

autorização prévia da entidade competente1 de: 

i. construções de qualquer natureza; 

ii. alterações do relevo e da configuração do solo, por meio de escavações ou aterros; 

iii. vedações de qualquer natureza; 

iv. plantação ou derrube de árvores e arbustos; 

v. levantamento de postes, linhas ou cabos aéreos; 

vi. montagem de quaisquer sistemas luminosos; 

vii. outros trabalhos ou atividade que inequivocamente possam afetar a eficiência da sinalização 

marítima. 

b. servidões de sinalização marítima gerais, sempre que não for feita a especificação que faz da 

servidão, uma servidão particular. 

 

No concelho de Silves existe apenas um farolim, localizado junto do litoral, em Armação de Pêra, o qual 

está assim sujeito a servidão, como se pode ver na planta de condicionantes, figura IX.2.1 ft. 

 

 

DOS MARCOS GEODÉSICOS 

 

Os marcos geodésicos, integrados na Rede Geodésica Nacional (RGN) referenciam com exatidão o 

local onde se encontram, sendo fundamentais, nomeadamente, para apoio à produção de cartografia 

topográfica e/ou de imagem. Pelo que se situam em locais altos e isolados de forma a garantir uma 

linha de visão para outros vértices. Deste modo garantir a sua visibilidade é condição da sua 

funcionalidade. Neste âmbito, o DL 143/822, de 26 de abril, aponta uma área mínima de 15 metros de 

raio a partir da construção do marco, onde só poderão ser autorizadas construções ou plantações 

desde que não prejudiquem a visibilidade dos marcos. A Direção Geral do Território (DGT)3 determina 

ainda que se deva garantir que “as infraestruturas a implantar não obstruam as visibilidades das 

direcções constantes das respetivas minutas de triangulação”. Considerando que a entidade 

                                                
1 A entidade competente nesta matéria é a Direção de Faróis, serviço operativo da Direção Geral da Autoridade Marítima. 
2 Estabelece as zonas de proteção aos marcos geodésicos. 
3 Ofício com referência 32/DSPR-DRFA/2012, de 20-01-2012. 
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competente em razão de matéria é a DGT, nenhum projeto de obra ou plano de arborização pode ser 

licenciado sem autorização prévia do mesmo, quando próximo de um marco geodésico. 

 

No concelho de Silves, a rede de vértices e marcos geodésicos é extensa, e distribuída com relativa 

homogeneidade por todo o território (vd. planta de condicionantes, fig. IX.2.1 ft), aplicando-se uma 

servidão de 15 metros de raio a cada um. 

 

 

IX.2.2.7. ESTABELECIMENTO PRISIONAL E TUTELAR DE MENORES1 

 

 

Os estabelecimentos prisionais e os estabelecimentos tutelares de menores, bem como os terrenos 

destinados à sua instalação beneficiam de uma zona de proteção de 50 metros contados a partir da 

linha limite dos estabelecimentos ou terrenos (artigo 1.º do DL265/71). Nessa zona de proteção as 

intervenções são sujeitas a parecer prévio de diversas entidades como se constata na figura IX.2.12. 

 

No concelho de Silves esta servidão aplica-se ao estabelecimento prisional de Silves2, tal como se 

pode observar na planta de condicionantes (fig. IX.2.1ft). 

 

 

 

 

 

                                                
1 DL 265/71 de 18 de junho. 
2 Portaria de 15-04-1964, publicada no DR n.º 137, 2.ª serie, de 11 de junho de 1964 

Figura IX.2.12 

Consequências da servidão do estabelecimento prisional 

 
Fonte: Adaptado de DGOTDU, 2011 
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IX.2.3. A PLANTA DE CONDICIONANTES. UMA ABORDAGEM 

INTEGRADA 

 

 

Seguindo a metodologia utilizada para a proposta de ordenamento do concelho de Silves, também a 

planta de planta de condicionantes do PDM (fig. IX.2.1ft) foi elaborada à escala 1:10.000, que constitui 

a escala de base e de representação gráfica do Plano. Do mesmo modo, embora respeite no essencial 

a “norma técnica sobre o modelo de dados para o PDM” (DGOTDU, 2011), a simbologia gráfica 

(dimensão, cores e trama dos símbolos), sofreu complementos (novos elementos adaptados às 

caraterísticas do território) e adaptações no sentido de garantir uma melhor legibilidade gráfica e 

consequentemente uma melhor leitura, análise e interpretação da planta. Também por força da escala, 

atendendo à dimensão do concelho, e a eventuais necessidades de manipulação da carta em formato 

analógico, nomeadamente em sede de aprovação pela Assembleia Municipal, foi necessário proceder 

à desagregação da planta em 18 folhas com a mesma escala, e assim numeradas, tal como 

representado na figura IX.1.27. 

 

A planta de condicionantes integra ainda: 

 

a) os limites dos IGT eficazes ao momento; 

b) os perímetros urbanos de forma a enquadrar as exceções, em solo urbano, a algumas servidões 

e restrições de utilidade pública (e.g. área de aproveitamento hidroagrícola). 

 

Contudo, atendendo à diversidade e densidade de elementos que enformam as condicionantes optou-

se por repartir a informação relativas às condicionantes ao uso do solo em três plantas tendo estado 

subjacente nessa distribuição a preocupação de garantir boa leitura e legibilidade gráfica da 

informação, e representar na mesma carta condicionantes com afinidade, independentemente do tema 

(embora este encime sempre o elemento que confere condicionantes ao uso do solo na planta onde 

ocorre) e garantir uma maior funcionalidade na actualização da informação (e.g. integrando na mesma 

carta as matérias referentes à perigosidade de incêndio e áreas ardidas). Manteve-se assim a 

numeração da(s) plantas(s), diferenciando-as apenas no subtítulo, que remete para os respetivos 
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“temas” (DGOTDU, 2011) aí representados. Estes “temas” constituem as condicionantes ao uso do 

solo, nomeadamente: 

 

1. recursos naturais; 

2. património e infraestruturas; 

3. perigosidade e áreas percorridas por incêndios rurais. 

 

Por facilidade de exposição e sistematização da informação, as condicionantes serão abordadas no 

quadro da planta onde que estão representados. 

 

1. Na planta de condicionantes relativa ao “tema” aos recursos naturais são representados: 

 

a. os recursos hídricos, integrando aqui todos os elementos que enformam o domínio público 

hídrico (DPH) as albufeiras de águas públicas e lagos ou lagoas de águas públicas (AAP) e ainda 

as captações de água superficial e subterrâneas para abastecimento público. 

 

Neste caso, como se pode atentar na planta de condicionantes em foco (fig. IX.2.1ft), o DPH integra 

todos os cursos de água do concelho, tendo maior densidade relativa no setor norte do concelho 

(grosso modo a norte do eixo Silves S. B. Messines) por força das caraterísticas geomorfológicas do 

território (vd. cap. III.2), nomeadamente relacionadas com a litologia e morfologia que condicionam uma 

elevada densidade de drenagem. No setor sul do concelho, a litologia mais branda determina uma rede 

hidrográfica com menor expressão relativa, sendo contudo de destacar a presença de importantes (à 

escala local) cursos de água que integram o DPH, como sejam o Rio Arade (Silves), o Ribeiro Meirinho 

(S. B. Messines) e/ou mais a sul a Ribeira de Alcantarilha que tem a foz no mar. 

 

As AAP, nomeadamente a AAP de Odelouca e as do Funcho e Arade, com os respetivos órgãos, 

distribuem-se no norte do concelho, litológica e morfologicamente favorável à sua instalação, cobrem 

uma vasta área com os seus planos de água, armazenando um bem público fundamental, i.e., o 

recurso água. De entre os recursos hídricos destacam-se ainda a presença de captações de água 

subterrânea, designadamente no sul do concelho onde as caraterísticas litológicas potenciam o 

desenvolvimento de aquíferos. É procurando a salvaguarda destes que decorrem as respetivas “zonas 

de proteção”, com uma densidade substantiva no setor central da unidade territorial “litoral sul e 
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barrocal” (PROT Algarve), grosso modo desde o meridiano definido pelo aglomerado “Estação de 

Alcantarilha” até ao Foral;  

 

b. os recursos geológicos, com reduzida expressão territorial e que correspondem às pedreiras em 

exploração. Registam assim expressão na freguesia de Algoz e Tunes, Silves e São Marcos da Serra. 

 

c. os recursos agrícolas e florestais, integram talvez um dos elementos mais relevantes da planta de 

condicionantes em termos de expressão territorial e que de um modo geral é reconhecido mesmo por 

não técnicos designadamente, a RAN. Esta restrição de utilidade pública, que ocupa cerca de 24% da 

área do concelho, ocorre fundamentalmente no setor sul do concelho, favorecida e potenciada pela 

morfologia e litologia dominante que determina a existência de solos de boa capacidade de uso e a 

aptidão agrícola dos solos, sendo de destacar grosso modo toda a área compreendida pelo triângulo 

Silves - S. B. Messines - Algoz/Tunes fortemente marcada por uma prática agrícola intensiva na fileira 

dos citrinos e hortícolas. No setor norte do concelho as áreas sujeitas a RAN apenas ocorrem nas 

baixas aluvionares com maior expressão, nomeadamente, nos vales do Rio Arade e da Ribeira de 

Odelouca. 

 

Dos recursos naturais agrícolas e florestais fazem ainda parte: 

 

i. as árvores e arvoredo de interesse público, neste caso, com presença no sítio dos Gregórios, a 

meio do troço do eixo Silves-S. B. Messines, e em Algoz (no recinto da EB 2,3); 

 

ii. as obras de aproveitamento hidroagrícola, referentes ao perímetro de rega de Silves-Lagoa e 

Portimão e respetivas infraestruturas, a sul da cidade de Silves no triângulo Silves – Algoz – 

Alcantarilha onde ocorre uma importante área regada associada à produção de citrinos e de arroz, na 

área do sítio da Quinta da Vala; e ao perímetro de aproveitamento hidroagrícola de Benaciate a SW de 

S. B. Messines, na envolvente da localidade que lhe confere o nome, numa importante depressão 

cársica no concelho (cap. III.2); 

 

iii. o regime florestal, correspondente à Herdade da Parra, no setor noroeste do concelho, que 

constitui um espaço florestal de âmbito nacional; 
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d. os recursos ecológicos integram igualmente condicionantes ao uso do solo no concelho de Silves, 

compreendendo porventura uma das restrições de utilidade pública mais importante do concelho pela 

sua expressão, já que ocupa cerca de 53,4% do concelho, e reconhecimento que obtém de um público 

especialista sobretudo por força das condicionantes que impõe. Faz-se referência, em concreto, à 

REN, com presença mais marcada no setor norte do concelho, através da classe das “áreas com risco 

de erosão” em reflexo das caraterísticas de um relevo muito movimentado em associação com a 

litologia dominante com relativa susceptibilidade à erosão hídrica do solo. 

 

No setor sul do concelho a presença da REN é mais modesta, marcada pelas “áreas de máxima 

infiltração” e “zonas ameaçadas por cheias”. As primeiras ocorrem principalmente no centro do 

barrocal, nas áreas de calcários dolomíticos, e as segundas junto dos principais cursos de água, sendo 

de destacar o Rio Arade, a Ribeira de Alcantarilha e a Ribeira de Espiche. 

 

No sul do concelho integram ainda a REN, o estuário do Arade e respetiva faixa de proteção, a praia, 

arribas, dunas, lagoa litoral e faixa marítima de proteção (área emersa e submersa até à batimétrica 

dos 30m), salvaguardando os recursos junto do principal curso de água do concelho e a zona costeira. 

 

 

2. Da planta de condicionantes que representa o património e as infraestruturas fazem parte os 

seguintes elementos: 

 

a. os recursos naturais ecológicos refere-se concretamente à RN 2000 (sítios da lista nacional e zona 

de proteção especial), com particular presença no setor norte do concelho (grosso modo ao longo do 

meridiano Silves-S. Marcos da Serra e no extremo nordeste do concelho), ainda que a sua presença se 

prolongue pelo vale do Rio Arade e pontue o setor a este de S. B. Messines e junto de Tunes. 

 

b. o património edificado e equipamentos com as respetivas áreas de proteção, os quais ocorrem 

sobretudo em espaço urbano, sendo de destacar os espaços centrais dos principais aglomerados, 

sendo a cidade de Silves a que apresenta maior densidade e elementos patrimoniais sujeitos a 

proteção; 
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c. as infraestruturas, que compreendem elementos lineares ou pontuais, desde o abastecimento de 

água, à rede elétrica, rodoviária e ferroviária e os marcos geodésicos, em todo o caso com as 

respetivas áreas de proteção associadas (algumas não representadas na planta por opção devido ao 

condicionalismo imposto pela escala de modo a não densificar a leitura). 

 

3. Da planta de condicionantes que representa as áreas percorridas por incêndios rurais e a 

perigosidade de incêndio fazem parte os seguintes elementos os fenómenos perigosos que de algum 

modo podem gerar algum tipo de “risco” para pessoas e bens, independentemente de consti tuírem 

temas complementares das “plantas” anteriores. E neste caso, estão as áreas de povoamentos 

florestais percorridos por incêndios e as áreas de proteção ao risco de incêndio (classe de 

perigosidade de incêndio). Neste âmbito destaca-se o setor norte do concelho, essencialmente florestal 

e onde os incêndios ocorrem com maior frequência e têm probabilidade espacial de aí se 

desenvolverem. No setor sul do concelho as áreas de “povoamentos florestais percorridos por 

incêndios” são muito modestas, ainda que do ponto de vista da perigosidade seja de assinalar uma 

relativa densidade de áreas que apresentam alta e muito alta perigosidade. 
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IX.2.5. LEGISLAÇÃO 

 

 

DOMÍNIO HIDRICO 

Lei 54/2005, de 15 de novembro – estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

Retificação n.º 4/2006, de 11 de janeiro – retifica a Lei 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a 

titularidade dos recursos hídricos. 

Lei 78/2013, de 21 de novembro – procede à primeira alteração à Lei 54/2005, de 15 de novembro, que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

Lei 34/2014, de 19 de junho - procede à segunda alteração à Lei 54/2005, de 15 de novembro, que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

Lei 31/2016, de 23 de agosto - procede à terceira alteração à Lei 54/2005, de 15 de novembro, que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

Lei 58/2005, de 29 de dezembro – aprova a lei da água. 

Retificação 11-A/2006, de 23 de fevereiro – retifica a Lei 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a lei 

da água. 

Decreto-Lei 245/2009, de 22 de setembro – altera a Lei 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a lei 

da água. 

Decreto-Lei 60/2012, de 14 de março - altera a Lei 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a lei da 

água. 

Decreto-Lei 130/2012, de 22 de junho - altera a Lei 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a lei da 

água. 

Decreto-lei 226-A/2007, de 31 de maio – estabelece o regime jurídico da utilização dos recursos 

hídricos. 

Decreto-lei 115/2010, de 22 de outubro – aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de 

inundação com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais. 

Decreto-lei 364/98, de 21 de novembro – estabelece a obrigatoriedade dos municípios elaborarem uma 

carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

http://www.dgadr.pt/
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Decreto-Lei 16/2014, de 3 de fevereiro - estabelece o regime de transferência da jurisdição portuária 

dos portos de pesca e marinas de recreio do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P., 

(IPTM, I.P.), para a Docapesca - Portos e Lotas, S.A. (Docapesca). 

Anuncio 244/2013, de 8 de julho – procede à delimitação do domínio público marítimo na confrontação 

com o prédio urbano sito na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 9. 

 

ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS E LAGOS OU LAGOAS DE ÁGUAS PÚBLICAS 

Decreto-Lei 107/2009, de 15 de maio – estabelece o regime jurídico de proteção das albufeiras de 

águas públicas de serviço público e dos lagos ou lagoas de águas públicas. 

Portaria 522/09, de 15 de maio – reclassifica como albufeiras de águas públicas protegidas as 

barragens do Arade, Funcho e Odelouca. 

Portaria 1021/2009, de 10 de setembro – estabelece os elementos que devem instruir os pedidos de 

autorização relativos a atividades condicionadas na albufeira de águas públicas de serviço público e 

nos lagos ou lagoas de águas públicas. 

Decreto Regulamentar 12/2002, de 9 de março - aprova o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve. 

Resolução de Conselho de Ministros 174/2008, de 21 de novembro – aprova o Plano de Ordenamento 

das Albufeiras do Funcho e do Arade. 

Resolução de Conselho de Ministros 103/2009, de 25 de setembro - aprova o Plano de Ordenamento 

da Albufeira de Odelouca. 

Decreto-Lei 26/2010, de 30 de março - altera o Decreto-Lei 107/2009, de 15 de maio. 

 

CAPTAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Decreto-lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo artigo 88.º do DL 226-A/2007, de 31 de maio – 

estabelece perímetros de proteção para captações de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público. 

Decreto-lei 226-A/2007 de 31 de maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos -Lei 391-A/2007, 

de 21 de dezembro e Lei 93/2008, de 4 de junho - estabelece o regime jurídico da autorização, licença 

ou concessão para utilização dos recursos hídricos. 

Portaria 702/2009, de 6 de julho – estabelece os termos da delimitação dos perímetros de proteção das 

captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem como os 

respetivos condicionamentos. 
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Portaria 1286/09, de 19 de outubro - captação de Vale da Vila. 

Portaria 687/08, de 22 de julho – captação de Benaciate. 

Portaria 54/2014, de 3 de março – captações da barragem de Odelouca. 

 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Portaria n.º 168/2015, de 04 de junho – perímetros de protecção da captação superficial de água da 

albufeira da barragem de Odelouca 

 

RECURSOS GEOLÓGICOS 

Decreto-lei 270/2001, de 6 de outubro alterado pelo Decreto-lei 340/2007, de 12 de outubro – define o 

regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 

Decreto-lei 90/90, de 16 de março – define o regime jurídico de revelação e aproveitamento de bens 

naturais existentes na crosta terrestre, genericamente designados por recursos geológicos, integrados 

ou não no domínio público, com exceção das ocorrências de hidrocarbonatos. 

Decreto-lei 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-lei 31/2013, de 22 de fevereiro - 

estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos 

minerais e de massas minerais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/21/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, relativa à gestão dos resíduos das 

indústrias extrativas. 

 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

Decreto-lei 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei 199/2015, de 16 de setembro – define o 

regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

Portaria 162/2011, de 18 de abril – define as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN. 

Retificada pela Declaração de Rectificação 15/20011, de 23 de maio. 

 

APROVEITAMENTO HIDRO-AGRÍCOLA 

Decreto-Lei 269/82, de 10 de julho, aditado pelo Decreto-lei 69/92, de 27 de abril, atualizado pelo 

Decreto-lei 86/2002, de 6 de abril e alterado pelo Decreto-lei 169/2005, de 26 de setembro – estabelece 

o regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 

http://www.idrha.min-agricultura.pt/ran/dl_196_89.htm
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Decreto-lei 351/97, de 5 de dezembro – salvaguarda os casos de florestação em terrenos de uso 

agrícola beneficiados por obras de fomento hidroagrícola promovidas e construídas com financiamento 

público. 

Decreto Regulamentar 84/82, de 4 de novembro – aprova o regulamento das associações de 

beneficiários (estabelece no artigo 35.º as limitações na zona beneficiada). 

Portaria 1078/00, de 26 de julho – reconhece a Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, 

Lagoa e Portimão como pessoa coletiva de direito público. 

Decreto Regulamentar 2/93, de 3 de fevereiro - estabelece o regime jurídico de regularização das 

construções urbanas que foram sendo implantadas de forma desordenada nas zonas beneficiadas por 

aproveitamentos hidroagrícolas, prevendo a possibilidade de as áreas ocupadas por construções 

urbanas serem excluídas dos perímetros de rega e, consequentemente, desafetadas da Reserva 

Agrícola Nacional. 

 

OLIVEIRA 

Decreto-lei 120/86, de 28 de maio – estabelece o regime de arranque e corte de oliveiras. 

 

SOBREIRO E AZINHEIRA 

Decreto-lei 254/2009, de 24 de setembro - aprova o Código Florestal. 

Lei 33/96, de 17 de agosto – estabelece a Lei de Bases da Politica Florestal. 

Declaração de Retificação n.º 88/2009, de 23 de novembro – retifica o DL 254/2009, de 24 de 

setembro. 

Lei 116/2009, de 23 de dezembro – prorroga por 360 dias a entrada em vigor do DL254/2009. 

Lei 1/2011, de 14 de janeiro - prorroga por 365 dias a entrada em vigor do DL254/2009. 

Resolução da Assembleia da República n.º15/2012, de 10 de fevereiro de 2012 – institui o sobreiro 

como árvore nacional de Portugal. 

 

REGIME FLORESTAL 

Decreto-lei 254/2009, de 24 de setembro – aprova o código florestal. 

Lei 116/2009, de 23 de dezembro – prorroga por 360 dias a entrada em vigor do Decreto-lei 254/2009. 

Lei 1/2011, de 14 de janeiro - prorroga por 365 dias a entrada em vigor do Decreto-lei 254/2009. 
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Decreto-lei 16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 114/2010, de 22 de outubro, 

27/2014, de 18 de fevereiro, 65/2017, de 12 de junho e 11/2019, de 21 de janeiro – aprova o regime 

jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal. 

Decreto-lei 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 15/2009, de 14 de maio, 

17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, 83/2014, de 23 de maio, 10/2018, de 14 de 

fevereiro e 14/2019, de 21 de janeiro, pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e retificado pela Retificação 

n.º 27/2017, de 02 de outubro – estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à 

prevenção e proteção das florestas contra incêndios no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios. 

Decreto-lei 17/2009, de 14 de janeiro – república o Decreto-lei 124/2006. 

Decreto 61/82, de 26 de maio – submete a regime florestal total os terrenos que constituem a Herdade 

da Parra, freguesia de S. Marcos da Serra, concelho de Silves. 

 

POVOAMENTOS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS 

Decreto-lei 327/90, de 22 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação 28-C/91, de 28 de 

fevereiro e alterado pela Lei 54/91, de 8 de agosto, pelo Decreto-lei 34/99, de 5 de fevereiro e pelo 

Decreto-lei 55/2007, de 12 de março que foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 37/2007, de 9 

de maio - regula a ocupação do solo nos povoamentos florestais percorridos por incêndio. 

Decreto-lei 17/2009, de 14 de janeiro - altera e república o DL124/2006. 

Decreto-lei 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 15/2009, de 14 de maio, 

17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, 83/2014, de 23 de maio, 10/2018, de 14 de 

fevereiro e 14/2019, de 21 de janeiro, pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e retificado pela Retificação 

n.º 27/2017, de 02 de outubro – estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à 

prevenção e proteção das florestas contra incêndios no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios. 

Decreto-lei 139/88, de 22 de abril – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por 

incêndio. 

Decreto-lei 180/89, de 30 de maio – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por 

incêndio, nas áreas de competência do ICNB. 

Decreto-lei 254/2009, de 24 de Setembro – aprova o código florestal. 

Lei 116/2009, de 23 de dezembro – prorroga por 360 dias a entrada em vigor do Decreto-lei 254/2009. 

Lei 1/2011, de 14 de janeiro - prorroga por 365 dias a entrada em vigor do Decreto-lei 254/2009. 
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PROTEÇÃO AO RISCO DE INCÊNDIO 

Decreto-lei 327/90, de 22 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 28-C/91, de 28 de 

fevereiro e alterado pela Lei 54/91, de 8 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro e pelo 

Decreto-lei 55/2007, de 12 de março que foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 37/2007, de 9 

de maio - regula a ocupação do solo nos povoamentos florestais percorridos por incêndio. 

Decreto-lei 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decreto-lei 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 

14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, 83/2014, de 23 de maio, 10/2018, de 14 de fevereiro e 

14/2019, de 21 de janeiro,14/2019, de 21 de janeiro, pela lei 76/2017, de 17 de agosto e retificado pela 

Retificação n.º 27/2017, de 02 de outubro – estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais 

relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Decreto-lei 139/88, de 22 de abril – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por 

incêndio. 

Decreto-lei 180/89, de 30 de Maio – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por 

incêndio, nas áreas de competência do ICNB. 

Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 12/2019, de 12 de 

abril – Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve. 

 

ÁRVORES DE INTERESSE PÚBLICO 

Aviso 9400/99, de 27 de maio, publicado no Diário da Republica 123/99, de 27 de maio – classifica 

como árvore de interesse pública uma oliveira na freguesia do Algoz. 

Aviso 12378/2001 de 12 de outubro, publicado no Diário da Republica n.º 237/2001, de 12 de outubro - 

classifica como árvore de interesse pública um sobreiro, nos Canhestros, freguesia de Silves). 

Lei 53/2012, de 5 de setembro - aprova o regime jurídico de classificação de arvoredo de interesse 

público. 

 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

Decreto-Lei 166/08, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação 63-B/2008, de 21 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei 239/2012, de 2 de novembro, pelo Decreto-Lei 96/2013, de 19 de 

julho, pelo Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio e pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto – 

estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 
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Portaria 1356/08, de 28 de novembro – estabelece as condições para a viabilização dos usos e ações 

compatíveis com os objetivos da REN. 

Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro. Aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e 

Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 

REDE NATURA 

Decreto-lei 140/99, de 24 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-lei 49/2005, de 24 de fevereiro – 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 79/409/CEE, do Conselho de 2 de abril (relativa à 

conservação das aves selvagens) e a Diretiva 92/43/CEE, do Conselho de 21 de maio (relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). 

Diretiva 79/409/CEE, do Conselho de 2 de abril, alterado pelas Diretivas 91/244/CEE, da Comissão de 

6 de março, 94/24/CE, do Conselho de 8 de junho e 97/49/CE, da Comissão de 29 de junho – 

estabelece o regime relativo à conservação das aves selvagens. 

Diretiva 92/43/CEE, do Conselho de 21 de maio, alterada pela Diretiva 97/62/CE, do Conselho de 27 de 

outubro – estabelece o regime relativo à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens. 

Decreto-Lei 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei 197/2005, de 8 de 

novembro – aprova o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental. 

Despacho Conjunto 583/2001, de 11 de junho – obriga a que todos os projetos de instalação de 

parques eólicos em ZPE ou em ZEC estejam sujeitos ao procedimento de avaliação de impacte 

ambiental, independentemente das caraterísticas particulares e do número de torres de tais projetos. 

Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março - Classifica como zonas especiais de conservação 

os sítios de importância comunitária com incidência no território municipal. 

Resolução de Conselho de Ministros 66/2001, de 6 de Junho – determina a elaboração do Plano 

Setorial relativo à implementação da Rede Natura 2000 e constitui a respetiva comissão mista de 

coordenação. 

Resolução de Conselho de Ministros 115-A/2008, de 21 de julho - aprova o Plano Setorial da Rede 

Natura 2000. 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO 

Lei 107/2001 de 8 de setembro - estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização 

do património cultural. 
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Decreto-lei 140/2009, de 15 de junho – estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, 

obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal. 

Decreto-lei 309/2009, de 23 de outubro – estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis 

de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de pormenor de 

salvaguarda. 

Decreto-lei 20985, de 7 de março de 1932 - estabelece zonas de proteção dos imóveis classificados 

como monumentos nacionais e imóveis de interesse público. 

Decreto 21875, de 18 de novembro de 1932 - que determina a criação de Zonas de Proteção aos 

edifícios públicos de reconhecido valor arquitetónico. 

Decreto-lei 46349, de 22 de maio de 1965 – (Regulamento da Junta Nacional de Educação), na 2.ª 

secção - determina que, em casos especiais, os monumentos nacionais e imóveis de interesse público 

poderão ter zonas de proteção superiores a 50 m. 

Decreto-lei 116-B/76, de 9 de fevereiro - altera o artigo 44º do D.L. n.º 20985, determinando que os 

proprietários de imóveis classificados são obrigados a realizar obras de conservação. 

Decreto-lei 205/88, de 15 de junho - define quais os técnicos que podem assinar projectos em zonas de 

proteção de monumentos nacionais e imóveis de interesse público (altera o Decreto n.º 73/73, de 28 de 

fevereiro). 

Decreto-lei 44 075 / Diário Governo n.º 281, 5 dezembro 1961 - classifica a Igreja da Misericórdia 

como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto-lei 29/90 / Diário República n.º 163 - 17 julho 1990 - classifica o Poço Cisterna Árabe de 

Silves como Monumento Nacional. 

Decreto 8 218 / Diário Governo n.º 130 - 29 junho 1922 / (ZEP) Diário Governo n.º 84, 07 abril 1956, 2.ª 

série - classifica a Sé Catedral de Silves como Monumento Nacional. 

Decreto 16 junho 1910 / Diário Governo n.º 136 – 23 de junho de 1910 / (ZEP) Diário Governo n.º 151- 

01/07/1948, 2.ª série, classifica o Castelo de Silves como Monumento Nacional. 

Decreto 16 junho 1910 / Diário Governo n.º 136 - 23 junho 1910, classifica a Cruz de Portugal como 

Monumento Nacional. 

Decreto 23 122 / Diário Governo n.º 231 - 11 outubro 1933, I Série - classifica o Pelourinho 

(fragmento) como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto 44 075 / Diário Governo n.º 281, 05 dezembro 1961 - classifica a Ermida Nossa Senhora dos 

Mártires como Imóvel de Interesse Público. 
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Decreto 95/78, Diário da República n.º 210, 12 de setembro de 1978 - classifica a Fortaleza de 

Armação de Pêra como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto 45/93, Diário da República n.º 280, 30 de novembro de 1993 - classifica a Ermida de Nossa 

Senhora do Pilar como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto 1/86, Diário da República n.º 2 de 3 janeiro de 1986 - classifica o Menir dos Gregórios ou 

Pedra dos Cucos como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto 251/70 de 3 de junho de 1970 - classifica a Igreja paroquial de Alcantarilha como Imóvel de 

Interesse Público. 

Decreto 67/97, de 31 de dezembro de 1997, publicada no Diário da Republica n.º 301/97, serie I-B - 

classifica a Estação Arqueológica de Vila Fria como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto 129/77, de 29 de setembro de 1977, publicado no Diário da República, n.º 226 - classifica o 

Castelo de Alcantarilha, como Imóvel de Interesse Público. 

Decreto 40 361, de 20 outubro de 1955, publicado no Diário do Governo, n.º 228 - classifica a Igreja de 

São Bartolomeu de Messines como Imóvel de Interesse Público. 

Portaria 668/2012, de 12 de novembro, publicado no Diário da Republica n.º 218, 2.ª serie - classifica a 

Igreja de S. Francisco em Pêra, como Monumento de Interesse Público. 

Portaria 621/2013, de 20 de setembro, publicada no Diário da República n.º 182, II série - classifica o 

Solar com Capela e Lagar de Azeite, na Quinta da Cruz, Alcantarilha como monumento de interesse 

público e define a respetiva ZEP. 

Decreto 31-C/2012, de 31 de dezembro, publicado no Diário da Republica n.º 252, II serie - classifica 

como monumento nacional as muralhas e Porta da Almedina de Silves e define a ZGP 

Decreto 45/93, de 30 de novembro de 1993, publicado no Diário da Republica n.º 280, I serie B - 

classifica a Ermida de São Pedro, como Imóvel de Interesse Municipal. 

Decreto 45/93, de 30 de novembro de 1993, publicado no Diário da Republica n.º 280, I serie B - 

classifica o Palacete do Visconde da Lagoa, também denominado «Palacete Grade» como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

Edital 39/2010, de 22 de abril - classifica o Antigo Colégio (Externato Silvense) como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

Decreto 45/93, de 30 de novembro de 1993, publicado no Diário da Republica n.º 280, I serie B - 

classifica a Casa com Chaminé Algarvia do Século XVII, como Imóvel de Interesse Municipal. 

Edital 44/2010, de 22 de abril (a retificar) - classifica a Casa n.º 18 do Largo D. Jerónimo Osório, 

como Imóvel de Interesse Municipal. 
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Edital 40/2010, de 22 de abril - classifica a Casa da Família Vasconcelos como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

Edital 43/2010, de 22 de abril - classifica a Anta da Pedreirinha como Imóvel de Interesse Municipal. 

Edital 38/2010, de 22 de abril (a retificar) - classifica a Casa de Lavoura dos Viscondes de Lagoa e 

de Silves como Imóvel de Interesse Municipal. 

Edital 42/2010, de 22 de abril - classifica o Penedo de Vale Fuzeiros como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

Edital 41/2010, de 22 de abril - classifica a Necrópole Rupestre Visigótica do Almarjão como Imóvel 

de Interesse Municipal. 

Edital 17/2003, de 26 de março - classifica a Casa da Coroa de Alcantarilha como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

Edital 10/2003, de 24 de fevereiro - classifica o Edifício das Casas Grandes como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

Edital 14/2010, de 4 de fevereiro - classifica o Chalé Caldas Vasconcelos como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

Edital 25/2010, de 9 de março (a retificar) - classifica a Casa onde viveu José Joaquim de Sousa 

Reis, vulgo Remexido como Imóvel de Interesse Municipal. 

Edital 26/2010, de 9 de março (a retificar) - classifica a Casa Natal João de Deus como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

Edital 27/2010, de 9 de março (a retificar) - classifica a Casa Museu João de Deus como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

Edital 41/2010, e 22 de abril – classifica a necrópole rupestre visigótica do Almarjão (no Falacho) como 

imóvel de interesse municipal. 

Edital 51/2011, de 16 de fevereiro - classifica o Moinho do Rodete como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

Edital 28/2006, de 6 de março - classifica a Capela do Cemitério de S. Bartolomeu de Messines como 

Imóvel de Interesse Municipal. 

Edital 24/2010, de 9 de Março (a retificar) - classifica a Casa Poetisa Maria Antonieta Júdice 

Barbosa como Imóvel de Interesse Municipal. 

Edital 20/2012, de 25 de maio – classifica o “Teatro Mascarenhas Gregório” como monumento de 

interesse municipal. 
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Edital 53/2015, de 04 de junho - inicia o processo de classificação do Cerro da Rocha Branca com 

grau e categoria de sítio de interesse municipal e estabelece uma zona especial de proteção. 

Edital 20/2015 - procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole de Vale 

Fuzeiros/Forneca" como Conjunto de Interesse Municipal. 

Edital 22/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole 

de Vale Fuzeiros / Forneca 1" como Monumento de Interesse Municipal. 

Edital 04/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole 

de Vale Fuzeiros / Forneca 1" como Monumento de Interesse Municipal. 

Edital 11/2017, de 30 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação do "Palacete 

Vilarinho/Caldas – Casa Oitocentista da Rua José Estevão" como Monumento de Interesse 

Municipal. 

Edital 17/2015, retificado pelo edital 49/2015 - procede à abertura de procedimento de classificação da 

"Cisterna Islâmica da Rua do Castelo" como Monumento de Interesse Público. 

Edital 16/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole 

do Poço dos Mouros" como Conjunto de Interesse Municipal. 

Edital 15/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação da "Sepultura 

de Vale Fuzeiros/Horta de Baixo" como Monumento de Interesse Municipal. 

Edital 12/2017, de 30 de janeiro - procede à abertura do procedimento de classificação da "Casa 

Quinhentista da Travessa do Hospital" como Monumento de Interesse Municipal. 

Edital 12/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura do procedimento de classificação da "Torre da 

Atalaia" como Monumento de Interesse Municipal. 

Edital 8/2015 - procede à abertura do procedimento de classificação da "Necrópole da Pedreirinha" 

como Conjunto de Interesse Municipal. 

Edital 7/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação da "Sepultura 

dos Canhestros" como Monumento de Interesse Municipal. 

Edital 23/2015, de 27 de janeiro - procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole 

de Vale Fuzeiros/Carrasqueira" como Sítio de Interesse Municipal. 

Edital 10/2017 de 30 de janeiro - procede classificação do “Casino de Armação de Pêra”, como imóvel 

de interesse municipal. 

Anúncio n.º 198/2015 de 18 de agosto - procede à abertura de procedimento de classificação da 

“Cisterna Islâmica da Rua do Castelo”, como imóvel de interesse público. 
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Edital 28/2016, de 23 de maio - procede à classificação da “Necrópole do Cerro do Castelo” como 

sítio de interesse municipal. 

Edital 34/2016, de 08 de junho - procede à classificação da “Necrópole da Amorosa / Pedreiras” 

como sítio de interesse municipal. 

Edital 35/2016, de 08 de junho - procede à classificação da “Necrópole de Vale Fuzeiros / Forneca” 

como sítio de interesse municipal. 

Edital 36/2016, de 08 de junho - procede à classificação do “Menir dos Abrutiais” como monumento 

de interesse municipal. 

Edital 37/2016, de 08 de junho - procede à classificação do “Menir de Vale Fuzeiros / Horta de Baixo” 

como monumento de interesse municipal. 

Edital 38/2016, de 9 de junho - procede à classificação da “Casa Figueira Santos” como monumento 

de interesse municipal. 

Edital 39/2016, de 15 de junho - procede à classificação da “Necrópole da Pedreirinha” como sítio de 

interesse municipal. 

Edital 40/2016, de 15 de junho - procede à classificação do “Menir da Vilarinha 1” como monumento 

de interesse municipal. 

Edital 43/2016, de 04 de julho - procede à classificação do “Menir da Vilarinha 2” como monumento 

de interesse municipal. 

Edital 44/2016, de 04 de julho - procede à classificação do “Menir da Vilarinha 3” como monumento 

de interesse municipal. 

Anúncio n.º 67/2019, de 11 de abril – procede à abertura do procedimento de classificação da fábrica 

do Inglês e respetivo espólio, em Silves, como monumento de interesse público. 

Edital n.º 21/2018, de 21, de fevereiro - procede à abertura do procedimento de classificação do forno 

da Cooperativa, em Silves, como imóvel de interesse municipal. 

Edital n.º 26/2018, de 15 de março, prorrogado pelo Edital n.º 28/2019, de 29 de março - procede à 

abertura do procedimento de classificação do espólio da fábrica do Inglês, em Silves, como bem 

móvel de interesse municipal. 

Portaria n.º 330/2020 de 01 de abril – classifica a “Ponte Velha de Silves”, como imóvel de interesse 

público e fixa a zona especial de proteção. 

 

 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 281 

REDE DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO 

Decreto-lei 34.021, de 11/11/1944 – declara de utilidade pública e estabelece o regime da constituição 

das servidões necessárias às pesquisas, estudos ou trabalhos de abastecimento de águas potáveis ou 

de saneamento de aglomerados populacionais. 

Lei 168/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 13/2002, de 19 de fevereiro, retificada pela Retificação 

18/2002, de 12 de abril e alterada pela Lei 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pela Lei 67-A/2007, de 31 de 

dezembro e pela Lei 56/2008, de 4 de setembro – aprova o código das expropriações. 

Decreto-lei 123/2010, de 12 de novembro – estabelece o regime especial das expropriações e 

constituição de servidões necessárias à realização das infraestruturas de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento 

comunitário. 

Decreto-lei 319/94, de 24 de dezembro – aprova o regime jurídico e as bases do contrato de concessão 

da exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e abastecimento de 

água para consumo público. 

Decreto-lei 195/2009, de 20 de agosto – república o DL319/94. 

Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de agosto – aprova as normas técnicas a que devem obedecer a 

conceção, o dimensionamento, a conceção e a exploração dos sistemas de abastecimento de água, 

bem como as respetivas normas de higiene e segurança. 

Decreto-lei 194/2009, de 20 de agosto – aprova o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. 

Decreto-lei 162/96, de 4 de setembro, republicado pelo Decreto-lei 195/2009, de 20 de agosto – aprova 

o regime jurídico e as bases do contrato de concessão da exploração e gestão dos sistemas 

multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de efluentes. 

Despacho 6782/2011, de 2 de maio - constituição de servidão administrativa de aqueduto público 

subterrâneo com vista à execução do Sistema de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de 

Albufeira, Lagoa e Silves — Condutas Gravíticas CG2 e CG4 e Conduta Gravítica entre o Ponto A — 

CG4.1 e Conduta Elevatória CE5, integrado no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do 

Algarve. 

Despacho 15244/2014, de 16 de dezembro - constituição de servidão administrativa nas parcelas de 

terreno necessárias à execução da obra de ligação da freguesia de Algoz ao sistema de águas 

residuais de Albufeira, Lagoa e Silves. 
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REDE ELÉTRICA 

Decreto-Lei n.º 11/2018, de 18 de fevereiro – estabelece os critérios de minimização e monitorização a 

CEM que devem orientar a fase de construção de novas linhas de Alta Tensão (AT) e Muito Alta 

Tensão (MAT). 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro – aprova e publica o regulamento geral do ruído. 

Decreto-lei 29/2006, de 15 de fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro – 

estabelece as bases gerais da organização e funcionamento do Sistema Eléctrico Nacional (SEN) bem 

como as bases gerais aplicáveis ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e 

comercialização da eletricidade à organização dos mercados de eletricidade. 

Decreto-lei 172/2006, de 23 de agosto alterado pelo Decreto-lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro – 

desenvolve os princípios constantes no DL29/2006 e estabelece o regime jurídico aplicável às 

atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade, bem como à 

operação logística de mudança de comercializador e aos procedimentos aplicáveis à atribuição de 

licenças e concessões e completa a transposição da Diretiva n.º 2009/72/CE que estabelece as regras 

comuns para o mercado interno da eletricidade. 

Decreto-lei 26852, de 30 de julho de 1936 (artigos 18.º, 19.º, 54.º e 56.º), alterado pelo Decreto-lei n.º 

446/76, Decreto-lei n.º 186/90 e Decreto Regulamentar n.º 38/90 e pelo Decreto-lei n.º 43335 de 19 de 

novembro – aprova o regulamento de licenças para instalações elétricas. 

Decreto-lei 43335, de 19 de novembro de 1960 (artigos 37.º e 51.º) – estabelece o regime aplicável à 

rede eléctrica nacional (aplicável à constituição de servidões por força do artigo 75.º do DL172/2006). 

Decreto-lei 446/76, de 5 de junho (artigo 2.º) – determina a existência de corredores de proteção para 

linhas de alta tensão. 

Decreto Regulamentar 90/84, de 26 de dezembro – aprova o Regulamento de Segurança de Redes de 

Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão. 

Decreto Regulamentar 1/92, de 18 de fevereiro – Aprova o Regulamento de Segurança de Linhas 

Eléctricas de Alta Tensão. 

Portaria 1421/2004, de 23 de novembro – adota as restrições básicas e fixa os níveis de referência 

relativos à exposição do público em geral a campos eletromagnéticos. 

 

REDE RODOVIÁRIA NACIONAL E ESTRADAS REGIONAIS 

Decreto-lei 222/98, de 17 de julho, alterado pela Lei 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-lei 182/2003, 

de 16 de agosto – aprova o Plano Rodoviário Nacional. 
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Decreto-lei n.º 55-A/2000, de 14 de abril, alterado pela Lei 34/2015, de 27 de abril – estabelece as 

regras da concessão «SCUT do Algarve». 

Decreto-lei 294/97, de 24 de outubro, alterado pela Lei 34/2015, de 27 de abril – estabelece as regras 

da concessão «Auto-Estrada do Sul». 

Resolução de Conselho de Ministros 198-B/2008, de 31 de dezembro – aprova a minuta do contrato de 

concessão de construção, conservação e exploração de auto -estradas, anexa à presente resolução, a 

celebrar entre o Estado Português (…) e a BRISA — Autoestradas de Portugal, S. A. 

Declaração jae/95, publicada no Diário da República n.º 214, 2.ª serie, de 15 de setembro aprova o 

estudo prévio da via longitudinal do Algarve, entre o nó de Guia e o nó de Silves/Lagoa. 

Lei 34/2015, de 27 de abril – Define o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

estabelece as regras que visam a proteção da estrada e sua zona envolvente, fixa as condições de 

segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua 

gestão, exploração e conservação; estabelece, também, o regime jurídico dos bens que integram o 

domínio público rodoviário do Estado e o regime sancionatório aplicável aos comportamentos ou 

atividades de terceiros que sejam lesivos desses bens ou direitos com eles conexos, bem como às 

situações de incumprimento. 

 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS 

Lei 2110, de 19 de agosto de 1961 - promulga o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais. Estabeleceu, designadamente, a servidão non aedificandi das estradas e caminhos 

municipais. 

Decreto-lei 360/77, de 1 de setembro – altera a L 2110/61. 

 

REDE FERROVIÁRIA 

Decreto-lei 276/2003, de 4 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 29-A/2011, de 1 de março - 

estabelece o regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário. 

 

FARÓIS E OUTROS SINAIS 

Decreto-lei 594/73, de 7 de novembro – Estabelece o regime jurídico da servidão aplicável à 

sinalização marítima. 
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MARCOS GEODÉSICOS 

Decreto-lei 143/82, de 26 de abril - Estabelece as zonas de proteção aos marcos geodésicos. 

 

ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E TUTELARES DE MENORES 

Decreto-lei 265/71 de 18 de junho – estabelece zonas de proteção para os estabelecimentos prisionais 

e tutelares de menores. 

Portaria de 15-04-1964, publicada no DR n.º 137, 2.ª serie, de 11 de junho de 1964 Cadeia da 

Comarca de Silves e zona de proteção. 
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