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1. ENQUADRAMENTO 

 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 27 de setembro de 2017, aprovar a proposta de 

alteração do Plano de Pormenor de Armação de Pêra (PPAP)1, remetendo-a para um período de 

discussão pública nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)2. 

Neste contexto, na sequência da publicação do Aviso n.º 12115/2017, de 10 de outubro de 2017, 

realizou-se a discussão pública da referida alteração, que decorreu de 16 de outubro a 13 de novembro 

de 2017. 

 

Assim, no quadro do dever de ponderação a que os municípios estão sujeitos3, elaborou-se o presente 

relatório que procede à sistematização e ponderação dos contributos apresentados no âmbito da 

discussão pública da alteração do PPAP. 

 

 

2. A DISCUSSÃO PÚBLICA 

 

 

No decurso do período de discussão pública foi disponibilizada, no site institucional do Município de 

Silves, na Junta de Freguesia de Armação de Pêra e no serviço de ordenamento do território do 

Município, a seguinte documentação: 

 

a) Aviso n.º 12115/2017, de 10 de outubro; 

b) Deliberação da Câmara Municipal de Silves de 27 de setembro de 2017; 

c) Proposta de alteração do Plano de Pormenor de Armação de Pêra; e, 

d) Formulário de participação. 

 

Deste fato foi dado conhecimento público por via da comunicação social, tal como se pode constatar no 

anexo 5 da proposta de alteração. 

                                                   
1 Que corresponde ao Regulamento n.º 40/2008, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro. 
2 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
3 Nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do RJIGT. 
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Durante este período foram prestados, presencialmente, diversos esclarecimentos referentes ao 

alcance e âmbito da alteração, destacando-se, neste contexto, as questões referentes a outras áreas 

do Plano de Pormenor de Armação de Pêra (não abrangidas pela alteração) e até mesmo da freguesia. 

 

 

3. OS CONTRIBUTOS 

 

 

Da discussão pública da APPAP resultaram um conjunto de contributos que se podem agrupar em 2 

matérias: 

 

a) questões diversas sobre Armação de Pêra; e, 

b) alterações de pormenor da solução urbana proposta (desenho ou parâmetros). 

 

O primeiro conjunto de contributos1 regista posições dos particulares relativamente a matérias como a 

sazonalidade e suas implicações na estrutura socioeconómica da freguesia, o peso que o turismo tem 

tido/continua a ter na estrutura urbana e na ocupação da praia, as questões de higiene e saúde urbana, 

de acessibilidades, entre outras. Trata-se de considerações que, não obstante muito pertinentes, não 

se dirigem especificamente ao objeto da presente alteração, nem têm influência direta na mesma, 

sendo, assim, assumidas como contributos de enquadramento. 

 

O segundo conjunto de contributos, apresentados por particulares2 diretamente envolvidos na alteração 

do Plano e que, como tal, têm acompanhado o processo de alteração desde o início, traduz a 

necessidade de se efetuarem alguns acertos de pormenor na proposta de alteração, designadamente 

no que concerne à edificabilidade e uso admitidos. Têm, essencialmente, na base, preocupações com 

a exequibilidade do plano e a sua adequação às legítimas e reais expetativas dos particulares e à 

dinâmica do mercado atual. 

 

                                                   
1 Contributos do Sr. Gilberto Marçalo e do Sr. Arlindo Caniço Gomes (vd. anexo 2). 
2
 Contributos do Sr. Hélder Freitas e da Sr.ª Alexandra Caetano (vd. anexo 2). 
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Assim, o Sr. Hélder Orlando Faria Freitas vem solicitar a alteração de uso do lote 11 da APPAP4 (Vale 

do Olival Norte), acrescentando ao uso habitacional unifamiliar, o uso turismo. Por seu lado, a Sr.ª 

Alexandra Caetano solicita a alteração da edificabilidade admitida (de 24m2 para 100m2), dos usos 

(passar a admitir também serviços) e da área (de acordo com a caderneta) do lote 3 da APPAP6 (Vale 

do Olival sul) e ainda a alteração do uso admitido na APPAP7 (passar a admitir também habitação 

coletiva). 

 

Acresce ainda a referência a uma “participação” que o Município de Silves enquadra na discussão 

pública da APPAP, não obstante não ter sido esse o seu objetivo inicial. Referimo-nos a um pedido de 

informação prévia (PIP) formulado ao abrigo do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE)1, que surge no quadro da concertação com um dos particulares2 envolvidos no processo de 

alteração. Este “contributo” resulta, assim, na necessidade de «redesenhar» a solução urbana dos lotes 

9 e 10 da APPAP4 (Vale do Olival norte) e consequentemente na alteração dos lotes 12 a 15. 

 

Com um caráter distinto dos anteriores, são ainda objeto de referência, os dois pedidos de 

esclarecimento3 que foram apresentados ao Município de Silves e que resultaram no envio de 

informação específica para os particulares. 

 

Por último, uma referência a uma participação4 efetuada no âmbito da discussão pública da APPAP, 

mas que na realidade se refere à revisão do Plano Diretor Municipal de Silves, atualmente em curso e 

que, por esse motivo, não tem qualquer interferência com o procedimento agora em análise. 

 

Em síntese, os contributos recebidos no decurso da discussão pública da APPAP são os 

sistematizados no quadro 1. 

 

Quadro 1 

Participações recebidas no decurso da discussão pública da APPAP 

Matéria Particular Assunto 

Questões diversas 
Arlindo Gomes A sazonalidade, o turismo, a ocupação da praia, a 

higiene e saúde urbana, as acessibilidades, etc. Gilberto Marçalo 

                                                   
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. 
2 Processo n.º 12/2017/21, em nome de José Martins Venda. 
3 Do Sr. Marco Irmão e da empresa Portugal Estate (vd. anexo 2). 
4 Do Sr. Marco Alexandre Rosa Machado (vd. anexo 2). 
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Alterações à proposta 

Hélder Freitas Alteração de uso 

Alexandra Caetano 
Alteração de uso, de edificabilidade e de área de lote 

Alteração de uso 

José Venda Alteração de desenho urbano 

Pedidos de esclarecimentos 
Marco Irmão 

Esclarecimentos sobre a APPAP 
Portugal Estate 

Outros procedimentos Marco Machado Revisão do PDM de Silves 

TOTAL 9 - 

 

 

4. A PONDERAÇÃO DOS CONTRIBUTOS 

 

 

Determina o n.º 3 do artigo 89.º do RJIGT que a “câmara municipal pondera as reclamações , as 

observações, as sugestões e os pedidos de esclarecimento, apresentados pelos particulares, ficando 

obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: a) a 

desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos territoriais e com projetos que devem 

ser ponderados em fase de elaboração; b) a desconformidade com disposições legais e 

regulamentares aplicáveis; c) a lesão de direitos subjetivos”. 

 

Neste sentido, procede-se agora à ponderação1 dos contributos recebidos no período de discussão 

pública, com destaque para aqueles que têm enquadramento no âmbito e alcance dos objetivos da 

alteração, designadamente no que se refere a: 

a) alteração de uso; 

b) alteração da edificabilidade admitida; e, 

c) alteração do desenho urbano. 

 

 

a) alteração de uso 

A definição dos usos admitidos, concretamente no Vale do Olival Norte, traduz um pressuposto de 

fecho da malha e de harmonização dos usos propostos com a envolvente. É neste contexto que se 

                                                   
1 A resposta fundamentada referente a estes contributos consta no anexo 2 ao presente relatório. 
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define o uso habitacional unifamiliar como o uso dominante para todas as novas edificações propostas. 

Contudo, atendendo precisamente ao conceito de uso dominante, em nada contraria os objetivos da 

alteração do plano se o lote 11 da APPAP4 tiver, para além do uso habitacional, o uso turístico, tal 

como corresponde à intenção do proprietário do referido lote. Note-se ainda a este respeito que o uso 

turismo é compatível com o uso habitacional e que na envolvente da APPAP4 existe ocupação turística 

nas suas diferentes tipologias (estabelecimento hoteleiro e unidades de alojamento em aldeamento 

turístico). 

 

Na mesma lógica, centrando agora a atenção na APPAP7, o proprietário vem solicitar que ao uso 

admitido «turismo» seja acrescentado o uso de habitação coletiva, tendo em perspetiva a adequação 

da oferta às reais necessidades e dinâmicas do mercado. Trata-se assim de uma alteração em linha 

com a perspetiva de uso dominante, onde se admite (no quadro de parâmetros urbanísticos) uma maior 

flexibilidade do plano, na linha da qualificação do solo (vd. no relatório da proposta, cap. 6.2.4.). 

 

Assim, em síntese, considera-se que não existe nenhum inconveniente em alterar o uso admitido, do 

mesmo modo que, com essa alteração, se reforça a exequibilidade do plano, atendendo a que se 

aproxima a solução proposta às reais intenções do promotor. 

 

Neste sentido, na versão final da APPAP, o lote 11 da APPAP4 passará a admitir os usos 

de habitação unifamiliar e de turismo e o lote 1 da APPAP7 passará a admitir os usos de 

habitação coletiva e de turismo. 

 

 

b) alteração da edificabilidade admitida 

Um dos fundamentos de base para se integrar neste procedimento de alteração a APPAP6 foi 

precisamente a inexistência de referência aos parâmetros urbanísticos admitidos pelo plano para as 

ocupações urbanas previstas. Visa-se assim, com a alteração, assegurar uma maior transparência e 

rigor à solução urbana prevista no plano. 

 

No caso em concreto (vd. anexo 2), a proposta para o lote 3 desta área, destinado, na proposta sujeita 

a discussão pública, a comércio, com uma área de implantação e de construção de 24m2, não encontra 

acolhimento nas intenções manifestadas pelo proprietário. Na realidade, o proprietário pretende 
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garantir melhores condições de funcionalidade e de suporte à atividade económica aí instalada, 

perspetivando a sua ampliação, assim como um reflexo direto da área efetiva da parcela. É neste 

quadro que solicita: 

i) alteração da área de lote, fazendo-a coincidir com a da parcela cadastral (de 24m2 para 

180m2); 

ii) alteração do uso de comércio para comércio e serviços; e, 

iii) alteração da área de construção admitida (de 24m2 para 100m2). 

 

Estas solicitações merecem-nos a seguinte ponderação: 

 

A alteração da área de lote afigura-se como vantajosa para a execução do plano, atendendo a que a 

mesma se encontra já delimitada e que não conflitua com a ocupação prevista na alteração do plano 

para a área em questão. Por outro lado, a alteração dos usos admitidos, considerando o conceito de 

uso dominante, em nada conflitua com a estratégia e os objetivos definidos para esta área do plano, 

garantindo antes um maior rigor e adequabilidade da proposta à ocupação pretendida pelo proprietário. 

 

No que concerne ao aumento de área de construção solicitada, perspetivando a uniformidade de 

critérios nesta área (nomeadamente por via do índice de utilização1 assumido), o predomínio do espaço 

livre em detrimento da edificação e as funções de enquadramento, recreio e lazer que presidem à 

estratégia de desenvolvimento para a área em causa, conclui-se que a área solicitada (100m2) é 

contrária a estes princípios. No entanto, visando a garantia de condições de funcionalidade das 

atividades existentes, sem promover a densificação da área e garantindo uma maior fluidez e 

permeabilidade ao espaço, será prevista uma área de 30m2 de implantação e de construção para este 

lote. 

 

Concorrem ainda para esta posição as caraterísticas urbanas e ambientais desta área, existentes e 

previstas, designadamente as que decorrem da sua localização e, por essa via, do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura2. 

 

                                                   
1 A APPAP não define expressamente o índice de ocupação desta área, contudo, a ocupação efetuada traduz um valor de referência de 
0,13 para as diferentes ocupações propostas. 
2 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 33/1999, de 27 de abril.  
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Por conseguinte, na versão final da APPAP, o lote 3 da APPAP6 passará a admitir os 

usos de comércio e serviços, uma área de lote de 180m2, uma área de implantação e de 

construção de 30m2 e uma área de logradouro de 150m2. 

 

 

c) alteração do desenho urbano 

No decurso da elaboração da alteração do PPAP, concretamente no âmbito da concertação prévia, o 

proprietário do prédio H103 deu entrada nos serviços municipais de gestão urbana de um pedido de 

informação prévia que traduz a sua intenção de ocupação para o prédio em causa. A referida ocupação 

não corresponde à prevista na APPAP, essencialmente pela previsão, na mesma, de um eixo viário de 

ligação ao setor E desta área. 

 

Neste cenário, procurou elaborar-se uma solução urbana alternativa que, garantindo o acesso, a todos 

os prédios, interferisse o menos possível com o prédio em análise, viabilizando assim a ocupação 

pretendida pelo proprietário. Garante-se, deste modo, a salvaguarda do interesse público a par com a 

legítima expetativa do particular para a ocupação da sua propriedade (vd. figuras 1, 2 e 3 e anexo 2). 

 

Figura 1 

Ocupação prevista na APPAP sujeita a discussão pública 

 
s/escala 
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Figura 2 

Ocupação proposta pelo proprietário (em sede de PIP) 

 
s/escala 

 

Figura 3 

Ocupação a integrar na versão final da APPAP 

 

s/escala 

Nota: estas imagens correspondem a esquiços de trabalho, pelo que não dispensam a consulta das plantas de implantação e respetivo 

quadro de parâmetros urbanísticos. 

 

Concluindo, na versão final da APPAP, os lotes 9 e 10 da APPAP4 passaram a assumir 

um novo desenho urbano traduzido na edificabilidade correspondente (vd. relatório e 

cartografia da APPAP) e, em consequência, os lotes 12 a 15 foram fundidos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do esforço contínuo em garantir o envolvimento dos particulares diretamente afetados pela alteração, e 

do caráter “cirúrgico” da mesma, resultou o reduzido número de participações registadas. Neste 

sentido, consideramos que, muito mais do que os períodos específicos para a discussão pública da 

proposta, esta poderá ser elaborada de forma dinâmica e integrada, envolvendo a população, a fim de 

assegurar uma maior correspondência entre a realidade efetiva de cada cidadão e o que o interesse 

público determina como opção estratégica, na salvaguarda da coesão e desenvolvimento territorial 

sustentável. 

 

Este procedimento constitui, assim, um exemplo de exercício participado de planeamento, cujas 

repercussões territoriais se afiguram adequadas, integradas e de execução célere. 
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ANEXO 1 

Aviso n.º 12115/2017, de 10 de outubro 



Diário da República, 2.ª série � N.º 195 � 10 de outubro de 2017  22967

Maria Manuela Santos Duarte Martins, da carreira/categoria de As-
sistente Operacional (área funcional auxiliar da acção educativa), posi-
cionada na 2.ª posição remuneratória e no nível 2, com efeitos a partir 
de 6 de junho de 2017;

Maria Odete Neves Cabrita Martins, da carreira/categoria de Assis-
tente Operacional (cantoneiro de limpeza), posicionada na 2.ª posição 
remuneratória e no nível 2, com efeitos a partir 6 de junho de 2017;

Maria Umbelina Silva Pires, da carreira/categoria de Assistente Ope-
racional (área funcional auxiliar da ação educativa), posicionada na 
2.ª posição remuneratória e no nível 2, com efeitos a partir de 7 de 
março de 2017;

Sara Fernandes Gil Lóia, da carreira/categoria de Assistente Operacio-
nal (área funcional cantoneiro de limpeza), posicionada na 2.ª posição re-
muneratória e no nível 2, com efeitos a partir de 6 de janeiro de 2017;

Desligados por motivo de falecimento:
João Francisco dos Santos Caetano, da carreira/categoria de Assistente 

Operacional (auxiliar de serviços gerais), posicionada na 2.ª posição 
remuneratória e no nível 2, com efeitos a partir 26 de agosto de 2017;

Desligados do serviço por motivo de denúncia de contrato:
Carlos Alberto Correia Rocha, da carreira Técnico Superior (área 

funcional ciências sociais), posicionado na 2.ª posição remuneratória e 
no nível 15, com efeitos a partir de 18 de maio de 2017;

Mónica Cristina Vieira Agapito, da carreira/categoria de Técnico Supe-
rior (área funcional desporto), posicionada na 2.ª posição remuneratória 
e no nível 15, com efeitos a partir de 7 de abril de 2017;

Paulo Jorge Catarino Oliveira, da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (área funcional motorista pesados), posicionado na 
2.ª posição remuneratória e no nível 2, com efeitos a partir de 4 de 
abril de 2017;

5 de setembro de 2017. � A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

310810513 

 Aviso n.º 12114/2017
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, e nos termos do artigo 99 -A, da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto e 18/2016 de 
20 de junho, artigo este aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, torna -se publico 
que por meu despacho de catorze de setembro, foi autorizada a conso-
lidação definitiva da mobilidade interna, com efeitos a vinte e cinco de 
setembro de 2017 do trabalhador Ramiro Rocha Silva, na categoria de 
Encarregado Operacional, da carreira de Assistente operacional com o 
posicionamento correspondente à posição remuneratória 1.ª e nível 8.º, 
da tabela remuneratória única.

25 de setembro de 2017. � A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

310815439 

 Aviso n.º 12115/2017
Torna -se público, nos termos do artigo 89.º, n.º 1 e 191.º, n.º 4, alí-

nea a) do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e do artigo 56.º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
a Câmara Municipal de Silves, em reunião de Câmara de 27 de setembro 
de 2017, deliberou aprovar a alteração do Plano de Pormenor de Armação 
de Pêra, submetendo -a a um período de discussão pública de 20 dias 
uteis que terá início no 6.º dia seguinte à publicação do presente aviso 
no Diário da República, 2.ª série.

Durante esse período os interessados, podem apresentar as reclama-
ções, observações ou sugestões e consultar a proposta de alteração do 
Plano de Pormenor de Armação de Pêra na página da Câmara Municipal 
de Silves (www.cm -silves.pt) ou nos locais a seguir identificados:

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do 
Território, Edifício dos Paços de Concelho, Silves, Junta de Freguesia 
de Armação de Pêra, Rua Bartolomeu Dias, 63 A, 1.º Andar, Armação 
de Pêra.

A apresentação de reclamações, observações ou sugestões, deverá ser 
feita por escrito, dirigida à Presidente da Câmara Municipal de Silves, 
utilizando para o efeito, o impresso próprio que pode ser obtido nos 
locais acima referidos ou na página da Câmara Municipal de Silves 
(www.cm -silves.pt).

27 de setembro de 2017. � A Presidente da Câmara Municipal de 
Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.

Deliberação
Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do Plano 

de Pormenor de Armação de Pêra, sujeitando -o a um período de discussão 
pública de 20 (vinte), bem como aprovar a minuta de aviso a publicar 
em Diário da República, e suspender os procedimentos de informação 
prévia, de comunicação prévia e de licenciamento, a partir do início do 
período de discussão pública da alteração, com base nos fundamen-
tos das informações da Divisão de Ordenamento Gestão Urbanística 
(DOGU) de 22 e 26 de setembro de 2017, e respetivos pareceres de 
suporte, nomeadamente a da Direção-Geral e Território (DGT) de 26 
de setembro de 2017.

27 de setembro de 2017. � A Presidente da Câmara Municipal de 
Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.

610813932 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Edital n.º 797/2017

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Torres Vedras 

Adequação ao Regime Extraordinário de Regularização 
das Atividades Económicas

Carlos Manuel Antunes Bernardes, Presidente da Câmara Municipal 
de Torres Vedras:

Torna público que, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14/05, que a Câmara, em sua reunião ordinária pública 
de 22/08/2017, deliberou o seguinte:

a) Proceder à alteração do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras, 
nos termos do artigo 119.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), na redação dada pelo DL n.º 80/2015, de 14 
de maio, com base nos fundamentos constantes da respetiva memória 
descritiva e justificativa, a qual consiste no seguinte:

(i) alteração do articulado do artigo 60.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Torres Vedras, que passa a ter a seguinte re-
dação:

�Constituem espaços de usos múltiplos as áreas destinadas a equi-
pamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações compa-
tíveis com o estatuto de solo rural, delimitadas em planta de orde-
namento�.

(ii) requalificação de uma parcela do território municipal, das cate-
gorias de �Área Agrícola Especial�, �Área Agroflorestal� e �Área de 
Indústria Extrativa� para a categoria de �Espaço de Usos Múltiplos�, 
com a área de 75.360 m2, do território municipal localizada no lugar de 
Espera � Runa, integrada na União das Freguesias de Dois Portos e 
Runa e tem como propósito adequar a pretensão da Constradas � Estra-
das e Construção Civil, S. A. de: (a) regularização da operação de gestão 
de resíduos de construção e demolição e de (b) legalização, alteração e 
ampliação do estabelecimento industrial de fabrico de misturas betumi-
nosas (CAE 23991, tipologia 2), que abrange uma superfície de 73.612 
m2, ao Plano Diretor Municipal de Torres Vedras.

b) Iniciar um período de discussão pública de 15 dias decorrente da 
presente alteração do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras, ao 
abrigo do artigo 119.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio e do n.º 2 do 
artigo 12.º do DL n.º 165/2014 de 5 de novembro, o qual terá início 5 
dias após publicitação no Diário da República;

c) Aprovar a proposta de delimitação da REN, a apresentar junto da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, nos termos do art. 16.º do DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 
atual redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro 
(Regime Jurídico da Reserva Ecológica Municipal).

Mais torna público que a proposta de alteração acompanhado pela ata 
da Conferência Decisória e os demais pareceres, estará disponível para 
consulta no átrio do Edifício Multisserviços da Câmara Municipal, nas 
Juntas de Freguesia e na página da Câmara Municipal na Internet.

Por último torna público que quaisquer participações/sugestões so-
bre a proposta de alteração da referida proposta de alteração, poderão 
ser apresentadas por escrito, no Balcão de Atendimento do Edifício 
Multisserviços da Câmara Municipal, sito na Avenida 5 de Outubro, 
em Torres Vedras, por correio, ou através de correio eletrónico para o 
endereço geral@cm -tvedras.pt.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.



                                                    Alteração do Plano de Pormenor de Armação de Pêra 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Contributos e respetiva resposta 

Arlindo Caniço Gomes (participação e resposta) 

Gilberto Marçalo (participação e resposta) 

Hélder Freitas (participação e resposta) 

Alexandra Caetano (participação e resposta) 

Alexandra Caetano (participação e resposta) 

José Venda (pedido de informação prévia) 

Marco Irmão (esclarecimentos) 

Portugal Estate (esclarecimentos) 

Marco Machado (participação e resposta) 
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Luisa.Brazia

De: gcma@sapo.pt
Enviado: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 19:51
Para: alteracao.ppap
Assunto: Re: PP DE ARMAÇÃO DE PÊRA (ALTERAÇÃO)
Anexos: Sugestão de melhoria Armação..jpg

Importância: Alta

Exmos Senhores, 
Volto a enviar o documento por mim enviado porque depois de enviar no formato que sugerem, 
reparo que o mesmo fica anexado em branco, pelo que tomei a liberdade de enviar noutro 
formato as minhas sugestões de melhoria. 
Com os melhores cumprimentos 
Gilberto Marçalo 
  

Citando gcma@sapo.pt: 

Agora sim parece que o anexo terá sido enviado correctamente. Veremos 
Com os melhores cumprimentos 
Gilberto marçalo 
 
 
----- Mensagem encaminhada de gcma@sapo.pt ----- 
   Data: Mon, 13 Nov 2017 18:30:00 +0000 
     De: gcma@sapo.pt 
Assunto: Fwd: PP DE ARMAÇÃO DE PÊRA (ALTERAÇÃO) 
   Para: alteracao.ppap@cm-silves.pt 
  

Não sei se o anexo foi enviado se sim considerem este nulo. 
Grato 
Gilberto 
 
 
----- Mensagem encaminhada de gcma@sapo.pt ----- 
   Data: Mon, 13 Nov 2017 18:25:00 +0000 
     De: gcma@sapo.pt 
Assunto: PP DE ARMAÇÃO DE PÊRA (ALTERAÇÃO) 
   Para: alteracao.ppap@cm-silves.pt 
  

Junto envio formulário de participação com sugestões de melhoria sobre Armação de 
Pera. 
Com os melhores cumprimentos 
Gilberto Marçalo. 

 
 
----- Fim de mensagem reenviada ----- 
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Expediente

De: alexandra caetano <alexandracaetano@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 8 de novembro de 2017 16:15
Para: alteracao.ppap
Cc: Expediente; Joao.Matias; carlos sampaio machado
Assunto: PPAP.6 Lote 3
Anexos: req de Julho 2016.pdf; 2017.11.05 mail p cms.pdf

Exmºs Senhores, 
 
No seguimento da conversa tida com o Sr. Carlos Sampaio, em anexo, o que ficou indicado 
haver necessidade de nova junção ao respectivo processo PPAP 6 - Lote 3. 
 
Estarei inteiramente disponível para qualquer contacto que vejam necessário com vistas 
à resolução deste assunto. 
 
 
Cumprimentos, 
 
                    Alexandra Caetano 
                    a  r  q   u  i  t  e  c  t  u  r  a 
 
                            + 351 96 417 81 18  
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Luisa.Brazia

De: Luisa.Brazia
Enviado: sexta-feira, 20 de outubro de 2017 11:57
Para: 'marcoirmao@live.com.pt'
Assunto: FW: Discussão pública da APPAP
Anexos: Formulário de participação.pdf; Areas a intervencionar.pdf

Exmo. Senhor, 
 
Tal como acordado junto envio informação relativa à discussão pública da Alteração do Plano de Pormenor de Armação de Pêra, 
concretamente: 

Planta com a identificação das áreas a intervencionar 
Formulário de participação na discussão pública 
Endereço para consultar a proposta de alteração: http://www.cm-silves.pt/pt/menu/745/pp-de-armacao-de-pera-

alteracao.aspx  
 
Os melhores cumprimentos, 
 
 
 

   Luísa Brazia 
   Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - Ordenamento Territorial 
   Município de Silves 
   Telefone: 282 440 800 | Ext: 2323 
   Fax: 282 440 851 
   http://www.cm-silves.pt/ 
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Luisa.Brazia

De: Luisa.Brazia
Enviado: sexta-feira, 20 de outubro de 2017 11:16
Para: 'portugal-estate@sapo.pt'
Assunto: Discussão pública da APPAP
Anexos: Formulário de participação.pdf; Areas a intervencionar.pdf

Exmo. Senhor, 
 
Tal como acordado junto envio informação relativa à discussão pública da Alteração do Plano de Pormenor de Armação de Pêra, 
concretamente: 

Planta com a identificação das áreas a intervencionar 
Formulário de participação na discussão pública 
Endereço para consultar a proposta de alteração: http://www.cm-silves.pt/pt/menu/745/pp-de-armacao-de-pera-

alteracao.aspx  
 
Os melhores cumprimentos, 
 
 
 

   Luísa Brazia 
   Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - Ordenamento Territorial 
   Município de Silves 
   Telefone: 282 440 800 | Ext: 2323 
   Fax: 282 440 851 
   http://www.cm-silves.pt/ 
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Luisa.Brazia

De: m.m.t@clix.pt
Enviado: sexta-feira, 3 de novembro de 2017 01:09
Para: alteracao.ppap
Assunto: Pedido de alteração de pdm
Anexos: IMG_20171103_005358_030.jpg; IMG_20171103_005347_306.jpg; IMG_20171103_

005505_859.jpg; IMG_20171103_005421_529.jpg; IMG_20171103_005332_503.jpg;
DOGU_PC-DP_AltPPAP_FP-1-1 (2).pdf; IMG_20171103_005409_085.jpg

Exmo senhores  
 
Junto envio documento relativo a discussão da revisão de pdm. 
 
Atenciosamente 
Marco Machado 
 



 

 

PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA DA ALTERAÇÃO  

DO PLANO DE PORMENOR DE ARMAÇÃO DE PÊRA (APPAP) 

(nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do DL80/2015, de 14 de maio) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome  

Residência 

Código Postal                                                                                               Localidade                                                

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

E-mail  

 

PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ________________________________________________  Data:____ /____ /_______  
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Luisa.Brazia

De: alteracao.ppap
Enviado: sexta-feira, 3 de novembro de 2017 11:19
Para: m.m.t@clix.pt
Assunto: RE: Pedido de alteração de pdm

Exmo. Senhor Marco Machado. 
 
Na sequência da receção da sua participação, informo que a discussão pública atualmente em curso é referente à alteração do 
Plano de Pormenor de Armação de Pêra (APPAP) e não à revisão do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves). 
A pretensão que refere encontra-se assim em análise no âmbito da revisão do PDM de Silves, não tendo sido enquadrada no 
procedimento agora em discussão pública. 
 
Os melhores cumprimentos, 

 
 

   Luísa Brazia 
   Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - Ordenamento Territorial 
   Município de Silves 
   Telefone: 282 440 800 | Ext: 2323 
   Fax: 282 440 851 
   http://www.cm-silves.pt/ 

 

 
De: m.m.t@clix.pt [mailto:m.m.t@clix.pt]  
Enviada: sexta-feira, 3 de novembro de 2017 01:09 
Para: alteracao.ppap 
Assunto: Pedido de alteração de pdm 
 
Exmo senhores  
 
Junto envio documento relativo a discussão da revisão de pdm. 
 
Atenciosamente 
Marco Machado 
 


