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1. ENQUADRAMENTO 
 
 
O contexto económico dos últimos anos tem vindo a suscitar um conjunto de medidas que visam apoiar 
a iniciativa económica. De entre estas destacamos o Regime Excecional de Regularização das 
Atividades Económicas (RERAE), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro1. 
 
Neste quadro, as atividades económicas (vd. quadro 1) “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 excecional 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 
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. 
 
 
                                                
1 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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Quadro 1 

Identificação das atividades económicas abrangidas pelo RERAE 

ATIVIDADE ECONÓMICA QUADRO LEGAL 

Atividades industriais Sistema de Indústria Responsável (SIR) 
(n.º 3 do artigo 1.º do DL n.º 169/2012, de 1 de agosto). 

Atividades pecuárias 
Novo regime do exercício de atividade pecuária (NREAP) 
(n.º 3 do artigo 1.º do DL n.º 81/2013, de 14 de junho). 

Operações de gestão de 
resíduos 

Regime geral da prevenção, produção e gestão de resíduos 
(artigo 2.º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo DL n.º 173/2008, de 26 de 
agosto, pela L n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e pelos DL n.º 183/2009, de 10 de 
agosto, n.º 73/2011, de 17 de junho, e n.º 127/2013, de 30 de agosto, com exceção das 
operações de incineração ou coincineração de resíduos e das operações de gestão de 
resíduos desenvolvidas nos centros integrados de recuperação, valorização e eliminação 
de resíduos perigosos). 

Revelação e aproveitamento 
de massas minerais 

Regime de revelação e aproveitamento de massas minerais 
(alínea p) do artigo 2.º do DL n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo DL n.º 
340/2007, de 12 de outubro). 

Aproveitamento de depósitos 
minerais 

(DL n.º 88/90, de 16 de março). 

Instalações de resíduos da 
indústria extrativa 

(DL n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo DL n.º 31/2013, de 22 de fevereiro). 

Estabelecimentos e explorações que se destinem ao apoio da atividade agropecuária, da agricultura, 
horto cultura, fruticultura, silvicultura e apicultura, designadamente armazéns, anexos e centrais de frio. 

 
No caso concreto do Município de Silves, ao momento, estão abrangidas por este regime quatro 
atividades económicas1, de onde resultou a necessidade de se proceder à alteração do PDM de Silves 
e das servidões administrativas e restrições de utilidade pública que impedem a prossecução da 
atividade económica. É neste âmbito que o Município elaborou a alteração do PDM de Silves nos 
termos do RJIGT, com a devida adaptação ao previsto no RERAE, nomeadamente no que concerne à 
simplificação de procedimentos, alcance e compatibilidade e conformidade com os demais 
instrumentos de gestão territorial. 
 
 
                                                
1 Ver a este respeito as fichas de caraterização de cada uma das atividades no anexo 1. As atividades aqui identificadas correspondem às 
que, na presente data, foram objeto de parecer favorável ou favorável condicionado por parte da conferência decisória, não obstante a 
existência de outras atividades cujo processo ainda se encontra em curso. 



                                                    Alteração do Plano Diretor Municipal de Silves - RERAE 

5/22 

 

1.1. QUADRO LEGAL 
 
Constitui dever dos municípios “promover a política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo”, designadamente “planear e programar o uso do solo e promover a respetiva 
concretização” (artigo 8.º, n.os 1 e 2, da Lei de Bases da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo/LBPPSOTU1). Como tal, é dever da autarquia definir uma estratégia de 
ordenamento e desenvolvimento do território consentânea com a dinâmica e evolução conjunturais e 
sociais, no respeito pelas especificidades existentes. 
 
É nestes termos que, enquadrado pela LBPPSOTU e pelo disposto no RJIGT conjugado com o artigo 
12.º do RERAE, o Município de Silves desencadeou um procedimento de alteração do PDM, tendo em 
vista sanar a desconformidade das atividades económicas através do procedimento de RERAE2. Para 
o efeito, considerando que o mesmo implica ainda a “alteração” da delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), estes regimes jurídicos constituem igualmente 
o quadro legal de referência, designadamente o RJREN3 e o RJRAN4 e demais legislação 
complementar. 
 
 

1.2. ÂMBITO TERRITORIAL 
 
A alteração ao PDM de Silves incide especificamente sobre as instalações e estabelecimentos das 
atividades enquadradas no RERAE, localizadas no concelho, e de cuja conferência decisória tenha 
resultado / venha a resultar uma deliberação favorável ou favorável condicionada, e por isso passíveis 
de regularização. Neste sentido a alteração incide, territorialmente, em todo o Município de Silves, sob 
condição de elegibilidade nos termos do RERAE. 
 
 
 
                                                
1 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. 
2 Concretamente aquelas de cuja conferência decisória resultou um parecer favorável ou favorável condicionado. 
3 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
4 Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 
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1.3. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
 
No quadro do sistema de gestão territorial vigente o principal instrumento de gestão territorial, com o 
qual a alteração do PDM de Silves deve compatibilizar-se, é o Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Algarve (PROT Algarve), não obstante a eficácia de outros planos no concelho1. 
 
O PROT Algarve2 determinou, com a sua publicação, a obrigatoriedade dos municípios procederem a 
uma alteração por adaptação dos seus planos municipais, por forma a alterar as normas 
regulamentares incompatíveis com o mesmo. Neste contexto, o Município de Silves procedeu à 
alteração por adaptação do PDM de Silves, publicada pela deliberação (extrato) n.º 887/2008, de 26 de 
março, retificada pela Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho, garantindo assim a conformidade entre 
instrumentos de âmbito regional. 
 
Acresce ainda, no que concerne à estruturação económica definida pelo PROT Algarve que, de entre 
as orientações definidas por este instrumento para a administração local, é possível enquadrar os 
fundamentos para esta alteração, designadamente: 
 
1. Equacionar as medidas adequadas à salvaguarda da integridade das explorações agrícolas viáveis 

e que favoreçam a instalação de novos agricultores; 
2. Desenvolver políticas territoriais que promovam a fixação de populações e atividades nos 

aglomerados rurais potencialmente dinâmicos; 
3. Apoiar a inventariação dos valores naturais e das paisagens culturais a salvaguardar e valorizar, 

numa perspetiva local e regional. 
 
Com efeito, o PROT Algarve assume como objetivos estratégicos, entre outros: “robustecer e qualificar 
a economia”, “promover um modelo territorial equilibrado e competitivo” e “consolidar um sistema 
ambiental sustentável e durável”. É neste quadro que a presente alteração se integra3. 

                                                
1 Nomeadamente, Planos Especiais (Plano de Ordenamento da Albufeira de Odelouca, Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho 
e do Arade e o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, Burgau-Vilamoura), Planos Setoriais (e.g., Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Algarve) e o próprio Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Com um âmbito municipal, identificam-se 
ainda um conjunto de Planos de Pormenor e Planos de Urbanização que, à sua escala e com uma incidência territorial específica, 
regulam o uso, ocupação e transformação do solo. 
2 Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de 
outubro, e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro. 
3 Ver esta adequação de objetivos no ponto 3 do presente documento. 
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1.4. PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO 
 
O procedimento de alteração segue os termos definidos no RJIGT, concretamente no n.º 1 do artigo 
119.º e demais artigos conexos, salvaguardando o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do RERAE. Neste 
sentido, foi estabelecido um prazo de 80 dias úteis para a sua elaboração (aproximadamente 4 
meses), prorrogável por um período máximo igual, nos termos do n.º 6 do artigo 76.º do RJIGT, 
distribuídos por 7 fases de acordo com o quadro 2. Posteriormente, no decurso do procedimento e 
atendendo à sua evolução, foi deliberado, a 03 de maio de 2017, prorrogar o prazo de elaboração da 
alteração1 por mais 80 dias. 
 
Neste cenário, o procedimento de alteração teve início a 14 de dezembro de 2016 com a deliberação 
de início do procedimento, acompanhada pelos respetivos termos de referência e que foi objeto de 
publicação no Diário da Republica através do Aviso n.º 159/2017, de 4 de janeiro de 2017, e publicitada 
no sítio institucional do Município de Silves na internet. 
 

Quadro 2 
Calendário dos trabalhos 

Descrição dos Trabalhos 
2016 2017 
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Deliberação de início do procedimento de alteração 14        

Elaboração da proposta de alteração do plano         

Conferência procedimental de coordenação    21     

Elaboração da versão para consulta pública         

Consulta pública (15 dias)         

Elaboração da versão final         

Aprovação e publicação         

 
A esta fase seguiu-se a elaboração da proposta de plano a sujeitar a concertação com as entidades 
que veio a ser aprovada pela Câmara Municipal de Silves a 08 de março de 2017 e posteriormente 
remetida para a CCDR Algarve (ofício n.º 2694, de 08-03-2017) a fim de ser agendada a conferência 
procedimental de coordenação da alteração do PDM de Silves. A referida conferência procedimental foi 
realizada no dia 21 de março de 2017 de onde resultou um parecer favorável condicionado à alteração 
do PDM de Silves (vd. anexo 3), incluindo a alteração das condicionantes (no caso RAN e REN). 

                                                
1 Prorrogação que foi objeto de publicação no Diário da Republica através do Aviso n.º 6199/2017, de 01 de junho. 
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Seguiu-se um período de ponderação dos contributos das entidades (vd. anexo 3) e de elaboração da 
proposta de plano a submeter a discussão pública, de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º do RERAE 
conjugado com o artigo 89.º do RJIGT. O período de discussão pública, publicado pelo Aviso n.º 
5089/2017, de 09 de maio, decorreu de 17 de maio a 06 de junho de 2017, findo o qual1 foi elaborada a 
versão da alteração do PDM de Silves para aprovação por parte dos órgãos municipais2. 
 
 
 

2. OPORTUNIDADE DA ALTERAÇÃO DO PLANO 
 
 
O RERAE é um regime transitório3, que estabelece um prazo assim como a tramitação de um 
procedimento (vd. fig. 1) para a regularização, ampliação ou alteração das instalações, explorações e 
estabelecimentos das atividades económicas em causa. Desse procedimento, destaca-se o prazo 
definido para a obtenção do título definitivo – 2 anos a contar da apresentação do pedido para a 
regularização (n.º 1 do artigo 15.º do RERAE). 
 
Neste sentido, e no caso concreto de Silves, o calendário determina que para uma das atividades 
económicas aqui integradas o prazo de 2 anos terminou no dia 18 de abril de 2017. Daqui se 
depreende da urgência deste procedimento. A oportunidade para a alteração do PDM de Silves é ainda 
reforçada pelas conclusões das diferentes conferências decisórias (todas favoráveis condicionadas) já 
realizadas e pelas deliberações da Câmara Municipal de Silves (todas favoráveis à alteração do PDM) 
que se lhe seguiram, concretamente as que constam no quadro 34. 
 
Por último, sublinha-se que o próprio RERAE constitui uma oportunidade para o concelho na medida 
em que permite regularizar atividades em funcionamento, mas limitadas no seu crescimento ou 
ampliação e que mantendo-se irregulares, desqualificam o território e a base económica local. 

                                                
1 De referir a este respeito que, no período de discussão pública, não houve lugar a nenhum contributo / participação. 
2 De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 90.º do RJIGT. 
3 Mantém-se vigente até ao próximo dia 24 de julho de 2017, como resulta da leitura conjugada do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, e do artigo 1.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, conforme a Circular n.º 77/2016, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses (ANMP). 
4 A este respeito ver ainda o anexo 1, que integra as fichas de caraterização de cada uma das atividades económicas aqui em causa. 
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Figura 1 
Procedimento de regularização de atividades económicas 

 
Fonte: Adaptado do RERAE. 

 
Quadro 3 

Deliberações (da conferência decisória e da câmara municipal) 
Atividade Económica: Frutas Martinho, Sociedade Agrícola, Lda. [atividade industrial do tipo 2 – preparação e 
conservação de frutos e de produtos hortícolas por outros processos]. 
Conferência Decisória: Data: 29-07-2015; Parecer: favorável condicionado. 
Deliberação de Câmara: Data: 09-09-2015; Teor: “Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder nos 
termos propostos pela conferência decisória do RERAE”. 

Atividade Económica: Miguel Onofre Unipessoal, Lda. [atividade de desmantelamento / descontaminação de viaturas] 
Conferência Decisória: Data: 17-06-2016; Parecer: favorável condicionado. 
Deliberação de Câmara: Data: 06-07-2016; Teor: “Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e proceder nos 
termos propostos pela conferência decisória do RERAE”. 
Atividade Económica: Europontal, Materiais de Construção, Lda. [exploração de recursos geológicos – pedreira de areia 
“Cova da Areia”]. 
Conferência Decisória: Data: 14-10-2016; Parecer: favorável condicionado. 
Deliberação de Câmara: Data: 02-11-2016; Teor: “Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
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procedendo nos termos aí propostos”. 

Atividade Económica: Procitrus, Produção e Comércio de Fruta, Lda. [atividade industrial do tipo 3 – preparação e 
conservação de frutos por processos industriais]. 
Conferência Decisória: Data: 04-11-2016; Parecer: favorável condicionado. 
Deliberação de Câmara: Data: 16-11-2016; Teor: “Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação 
técnica, procedendo nos termos aí propostos”. 

 
 
 

3. OBJETIVOS E BASE PROGRAMÁTICA 
 
 
Atendendo ao sentido de oportunidade enunciado, os principais objetivos desta alteração são, em 
síntese: 
 
1. permitir a regularização (e a alteração ou ampliação) de atividades económicas locais. Este 
objetivo constitui o cerne de todo o procedimento, na medida em que se encontra na base da criação 
do próprio RERAE. Com efeito, pretende-se que, do ponto de vista formal e administrativo, as 
atividades económicas existentes possam ser objeto de regularização, condição da sua continuidade 
de funcionamento e de adaptação funcional das suas reais necessidades (ampliação ou alteração). 
 
2. promover o dinamismo económico e as condições de funcionamento das atividades 
económicas. O recente contexto económico trouxe para os territórios um conjunto de desafios e 
exigências que, particularmente para as atividades económicas que se mantêm em funcionamento as 
impulsionou no sentido da sua regularização. Neste contexto, cabe também à Administração participar 
ativamente no esforço conjunto, criando mecanismos e instrumentos de promoção e apoio às 
atividades existentes. Reforça-se assim o dinamismo local, a criação de emprego e de riqueza e a 
melhoria nos níveis de desenvolvimento e coesão territorial. 
 
3. racionalizar o investimento privado/público, na salvaguarda do ordenamento do território. Por 
via de uma “ponderação integrada”, as entidades com responsabilidades setoriais concluíram que as 
atividades económicas em causa reúnem condições para que se proceda à “adaptação das regras de 
ordenamento”. Ora, esta opção reflete, também, um princípio de racionalidade perante o investimento 
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já efetuado, em detrimento de uma solução de demolição/relocalização de todo o investimento 
efetuado. Trata-se, assim, de um objetivo inerente à decisão da conferência decisória, mas também de 
um objetivo desta alteração, por via de otimizar e racionalizar investimento. 
 
 
 

4. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DA ALTERAÇÃO DO PLANO 
 
 
O conteúdo material e documental do Plano Diretor Municipal encontra-se estabelecido nos artigos 96.º 
e 97.º do RJIGT, respetivamente. Contudo, tratando-se este de um “procedimento célere de alteração 
dos planos municipais em vigor” (preâmbulo do RERAE), os conteúdos deverão ser adaptados. 
 
O procedimento agora efetuado traduz-se, essencialmente, na alteração de normas no regulamento 
referentes ao uso e edificabilidade em solo rural1 e à delimitação da REN, pelo que o conteúdo do 
plano reflete esta modificação. Assim, foram objeto de alteração os seguintes elementos do PDM de 
Silves, cujos conteúdos se desenvolvem nos capítulos seguintes. 
 
1. REGULAMENTO: aqui procedeu-se à adaptação do regime de uso (regras de edificabilidade e 

usos admitidos em solo rural), concretamente o disposto no Capítulo IV–B (Edificação em Solo 
Rural), Capítulo VII (Espaços Agrícolas) e Capítulo X (Espaços Naturais). 

 
2. CARTA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL: a Reserva Ecológica Nacional do concelho de 

Silves integrada na Planta de Condicionantes do PDM de Silves manteve-se em regime transitório 
até 2009, ano em que foi (re)delimitada e aprovada definitivamente pela Portaria n.º 164/2009, de 
13 de fevereiro, entretanto alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de novembro. Nesse 
sentido, atendendo a que uma das atividades enquadradas no RERAE implica a alteração da 

                                                
1 Não obstante a designação correta seja “solo rústico”, de acordo com o artigo 71.º do RJIGT, optou-se por manter o conceito do anterior 
quadro legal atendendo à escala e objetivos desta alteração. 
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delimitação da REN, esta foi alterada, com o acompanhamento da entidade de tutela (Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve1 - CCDR Algarve). 

 
 
 

5. DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
 
 
Uma das posições comuns às diferentes Conferências Decisórias realizadas prende-se com a opção 
de alterar o regulamento do PDM de Silves com o aditamento de uma exceção ao regime de uso e 
edificabilidade em solo rural. No caso concreto do PDM de Silves, isto traduz-se: 
 
1.  na alteração do artigo 27.º-P; 
2. no aditamento do artigo 27.º-U referente, exclusivamente, à regularização excecional de atividades 

económicas; 
3. na alteração do artigo 30.º, incluindo a salvaguarda do disposto no artigo 27.º-U; 
4. na alteração do artigo 33.º, incluindo a salvaguarda do disposto no artigo 27.º-U e na atualização 

das suas referências legais. 
 
Foram ainda efetuadas algumas alterações na estrutura dos referidos artigos, sem qualquer 
interferência no seu conteúdo, tendo em vista melhorar o rigor, leitura e interpretação do teor dos 
mesmos. 
 
 

5.1. ALTERAÇÃO AO ARTIGO 27.º-P 
 
A alteração que efetuada, ancorada na redação proposta nas atas das Conferências Decisórias, visa 
integrar as atividades abrangidas pelo RERAE (seus usos e edificações existentes ou a ampliar) como 

                                                
1 Considerando que a ocorrência em causa está integrada em “área de máxima infiltração”, a alteração da REN foi também acompanhada 
pela Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I.P. (APA/ARH Algarve). Ver a este respeito ata 
da conferência procedimental no anexo 3. 
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uma exceção à proibição de edificar em solo rural. Estabelece-se ainda a ponte, designadamente, com 
o artigo 27.º-U (a criar), que regulamenta especificamente esta “exceção”.  
A redação é a seguinte: 
 
 

Artigo 27.º- P 
Proibição de edificação dispersa 

1 – (…) 
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior as edificações isoladas, os estabelecimentos 
hoteleiros isolados, as edificações de apoio e a conservação, alteração e ampliação de construções 
existentes, bem como as edificações, os estabelecimentos e as explorações para as quais, no âmbito 
da Conferência Decisória prevista no Regime Extraordinário de Regularização de Atividades 
Económicas (RERAE), tenha sido proferida deliberação favorável ou favorável condicionada, embora 
sem prejuízo do cumprimento do disposto nos artigos seguintes. 
 
 

5.2. ADITAMENTO DO ARTIGO 27.º-U 
 
Este artigo foi elaborado na perspetiva de esclarecer, as consequências do enquadramento das 
atividades económicas no RERAE. Assim, nos números 1 e 2 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. Neste sentido, 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. Relembramos que, para que não haja dúvida relativamente ao que está 
aqui em causa, foram elaboradas fichas de caraterização1 de cada uma das atividades (que à data já 
possuem deliberação da conferência decisória), anexas a este procedimento de alteração do PDM de 
Silves onde se sistematiza a ocupação “aprovada”. 
 

                                                
1 Que serão disponibilizadas e atualizadas (caso se justifique no decurso da vigência do RERAE) na página oficial do Município de Silves. 
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O número 3, referente às atividades económicas1 que incidem sobre solos de RAN, resulta da 
concertação com a entidade de tutela (vd. anexo 3). Assim, a opção é a de prever em regulamento a 
exclusão de solos da RAN, sem a correspondente alteração cartográfica, tendo por base as 
caraterísticas da cartografia do PDM (escala, tramas, grafismos, etc.), a expressão territorial das áreas 
a excluir (áreas muito reduzidas face à escala do plano) e a tramitação do procedimento de revisão do 
PDM de Silves, onde estas situações serão “corrigidas”. 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. 
Por sugestão da DRAP Algarve foi ainda salvaguardado que esta exclusão de solos ocorrerá 
exclusivamente para as atividades que tenham por fundamento a necessidade de alteração da 
delimitação da RAN. 
A redação é a seguinte: 
 

Artigo 27.º-U 
Regularização Excecional de Atividades Económicas 

1 – As edificações, os estabelecimentos e as explorações com deliberação favorável ou favorável 
condicionada, no âmbito de Conferência Decisória prevista no Regime Extraordinário de 
Regularização de Atividades Económicas, podem ser regularizadas, ampliadas e/ou alteradas, nos 
termos e condições definidos na ata da respetiva Conferência Decisória. 
2 – O uso e a edificabilidade admitidos para estas edificações, estabelecimentos e explorações 
correspondem ao estritamente necessário para os efeitos previstos no Regime Extraordinário de 
Regularização de Atividades Económicas e decorrem da apreciação efetuada em sede de Conferência 
Decisória. 
3 – Quando a regularização, ampliação e/ou alteração de edificações, estabelecimentos ou 
explorações, com deliberação favorável ou favorável condicionada no âmbito de Conferência 
Decisória, tenha por fundamento a necessidade de alteração da delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), consideram-se excluídos os solos, e devem cumprir os seguintes quesitos: 

a) Apenas são permitidas as operações urbanísticas previstas no âmbito do procedimento 
RERAE; 

                                                
1 Que, no caso, se refere às atividades da Procitrus, Miguel Onofre e Europontal. 
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b) Respeitar a área definida nos termos da Conferência Decisória, e que consta da respetiva 
ficha de caraterização disponível na página oficial do Município de Silves (www.cm-silves.pt)1. 

 
 

5.3. ALTERAÇÃO AO ARTIGO 30.º 
 
A alteração do artigo 30.º tem como objetivo central a coerência interna do articulado normativo do 
regulamento do PDM de Silves, prevendo a salvaguarda do disposto nos artigos 27.º-P e 27.º-U. A 
necessidade de se proceder a esta alteração tem por base a leitura integrada do plano como um todo 
(plantas de ordenamento, de condicionantes e regulamento). Assim, apesar de a delimitação da RAN 
ser “alterada”2 na planta de condicionantes, na planta de ordenamento, estas atividades continuam 
instaladas em “espaço agrícola”, pelo que há necessidade de salvaguardar, nesta categoria de 
espaços, o definido para a regularização, ampliação e/ou alteração das atividades abrangidas pelo 
RERAE. 
 
Procedeu-se, ainda, a uma alteração na estrutura do artigo, garantindo, assim, uma melhor leitura, 
interpretação e referência ao teor do mesmo. A redação é a seguinte: 
 

CAPITULO VII 
Espaços Agrícolas 

Artigo 30.º 
1 – Os espaços agrícolas, delimitados na planta de ordenamento, estão subdivididos em: 
a) espaços agrícolas prioritários, que são todas as áreas afetas à RAN, incluindo o Aproveitamento 

Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão (AHSLP), as áreas de expansão do projeto de 
reabilitação do AHSLP, os blocos de Benaciate e o de Alcantarilha do Projeto de 
Desenvolvimento Hidroagrícola do Barlavento Algarvio (PDHBA), sem prejuízo do disposto no 
artigo 27.º-U; 

b) espaços agrícolas não prioritários, que são todas as áreas com capacidade para a exploração 
agrícola, agropecuária ou que têm tradicionalmente contemplado tal uso; 

c) espaços agrícolas condicionados I e II, que são áreas pertencentes aos espaços agrícolas 

                                                
1 Este endereço será alterado e substituído pelo endereço específico (a criar) onde serão disponibilizadas as fichas. 
2 Na medida em que se prevê a exclusão de solos da RAN, por via de uma norma de regulamento sem tradução cartográfica efetiva. 
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prioritários sobrepostos com áreas da REN, caraterizadas por serem áreas de máxima infiltração 
(I) ou zonas ameaçadas pelas cheias (II). 

2 – Nos espaços agrícolas prioritários, qualquer alteração ao uso do solo só é permitida nos termos 
em que a legislação aplicável o preveja e de acordo com os critérios constantes nos artigos 27.º-P, 
27.º-Q, 27.º-S, 27.º-T e 27.º-U do presente regulamento. 
3 – (anterior n.º 2). 
4 – (anterior n.º 3). 

a) (…); 
b) (…), 
c) (…); 
d) respeitar todas as disposições legais e regulamentares. 

5 - Nos espaços agrícolas condicionados I, devem ser respeitadas as normas que regulamentam a 
Reserva Ecológica Nacional e não são permitidos: 

a)  alterações ao uso ou aproveitamento do solo que envolvam, designadamente, aterros, 
escavações e ações de desprega, cujo vulto seja de molde a comprometer o regime hídrico 
subterrâneo da zona, excetuando as ações de desprega até à profundidade de 0,5m, por se 
considerar que não comprometem tais objetivos; 

b)  utilizações de agroquímicos que ultrapassem os valores máximos de exportação das culturas; 
c) sistemas de tratamento de efluentes que impliquem a sua infiltração, nem a utilização destes 

na rega. 
6 - Nos espaços agrícolas condicionados II, o licenciamento de atividades agrícolas está sujeito à 
apresentação e aprovação de um projeto de drenagem, a submeter às entidades competentes. 
 
 

5.4. ALTERAÇÃO AO ARTIGO 33.º 
 
Na mesma linha do definido anteriormente, a alteração do artigo 33.º tem como objetivo central a 
coerência interna do articulado normativo do regulamento do PDM de Silves, prevendo a salvaguarda 
do disposto no artigo 27.º-U. A necessidade de se proceder a esta alteração tem por base a leitura 
integrada do plano como um todo (plantas de ordenamento e de condicionantes, regulamento e ainda a 
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delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Silves1). Assim, apesar de se alterar a 
delimitação da REN, na planta de ordenamento, estas atividades continuam instaladas em “espaço 
natural”, pelo que há necessidade de salvaguardar, nesta categoria de espaços, o definido para a 
regularização, ampliação e/ou alteração das atividades abrangidas pelo RERAE. 
 
Aproveitou-se ainda a oportunidade para relativizar a composição dos espaços naturais, na medida em 
que estes passam a integrar (também) solos que não integram REN bem como para atualizar a 
referência ao regime jurídico definido, em detrimento da identificação dos diplomas legais. A redação é 
a seguinte: 
 

CAPITULO X 
Espaços Naturais 

Artigo 33.º 
Composição 

1 - Os espaços naturais são constituídos, essencialmente, por áreas afetas à REN delimitadas na 
planta de ordenamento e regidas pelas normas do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e 
demais legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no artigo 27.º-U. 
2 – As áreas com risco de erosão afetas à REN são ocupadas com floresta de manutenção e de 
proteção, sujeitando-se igualmente às normas do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 
3 – A ocupação de áreas de proteção das albufeiras das barragens do Arade e do Funcho, assim 
como a disciplina da utilização das respetivas águas em atividades secundárias, são disciplinadas 
pelas normas constantes dos planos especiais que se mostrem aplicáveis. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de novembro. 
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6. ALTERAÇÃO ÀS SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 
 
 
Este processo de alteração do PDM de Silves integra uma atividade de cuja ata da conferência 
decisória resulta que “Verificando-se a desconformidade com as normas (…) da restrição de utilidade 
pública REN, deverá, em conformidade com disposto nos artigos 12.º e 13.º do regime Jurídico do 
RERAE (…), a Câmara Municipal de Silves promover: 
 

i. (…) 
ii. A alteração da delimitação da REN a nível municipal, para a área supra identificada, ao abrigo 

dos art.º 15.º e 16.º do regime jurídico da REN” (ata da conferência decisória do processo 
RERAE n.º 444/2015). 

 
Com este enquadramento, promoveu-se a alteração da delimitação da REN para a área estritamente 
necessária para a regularização da atividade económica promovida pela Frutas Martinho, Sociedade 
Agrícola, Lda.1. 
 
O procedimento de alteração da delimitação da REN seguiu, com as devidas adaptações, o disposto no 
artigo 15.º do RJREN conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do RERAE. Esta opção teve por 
base a simultaneidade do procedimento de alteração do PDM com o de alteração de delimitação da 
REN e ainda com a perspetiva de simplificação e agilização de procedimento assumida pelo RERAE.  
 
Neste sentido foi elaborada uma proposta de alteração da delimitação da REN (vd. anexo 2), 
oportunamente remetida e concertada com a CCDR Algarve, com a participação da APA/ARH Algarve, 
de onde resultou a exclusão de solos de REN numa área total de 7.175m2, tal como se identifica na 
figura 2. 
 
 
 

                                                
1 Vd. a este respeito a respetiva ficha de caraterização no anexo I ao presente relatório. 
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Figura 2 
Exclusão de Solos da REN – Frutas Martinho, Sociedade Agrícola, Lda. 

 

 

Vermelho – limite da área da atividade económica a excluir de REN 

Área a excluir (m2): 7.175 Tipologia: áreas de máxima infiltração 

 
Este procedimento resultou na aprovação da proposta de alteração da delimitação da REN no contexto 
da conferência procedimental realizada no dia 21 de maço de 2017, pelo que, a CCDR Algarve irá 
proceder à sua publicação, em Diário da Republica, de acordo com o artigo 12.º do RJREN (vd. anexos 
2 e 3). 
 
 
 

7. NOTAS FINAIS 
 
 
A dinâmica do território exige dos instrumentos de gestão uma flexibilidade e adaptabilidade às 
especificidades territoriais sob pena de condicionarem oportunidades de desenvolvimento do território. 
É, neste quadro, que o Município de Silves assume o RERAE como um exemplo de adaptabilidade, no 
respeito pelos valores e recursos (naturais, culturais), mas com uma perspetiva de desenvolvimento, 
particularmente em áreas menos densamente povoadas e com um menor dinamismo económico. É 
assim uma materialização do princípio da coesão territorial. 
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8. LEGISLAÇÃO 
 
 
Aviso n.º 6199/2017, de 01 de junho de 2017. Torna pública a deliberação de prorrogar o prazo para a 
elaboração da alteração do Plano Diretor Municipal de Silves, no âmbito do Regime Extraordinário de 
Regularização de Atividades Económicas. 
 
Aviso n.º 5089/2017, de 9 de maio de 2017. Torna pública a deliberação de aprovar a alteração do 
PDM de Silves, sujeitando-o a um período de discussão pública. 
 
Aviso n.º 159/2017, de 4 de janeiro de 2017. Torna pública a deliberação de elaborar a alteração o 
Plano Diretor Municipal de Silves, no âmbito do Regime Extraordinário de Regularização de Atividades 
Económicas. 
 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial. 
 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho. Estabelece 
o Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas. 
 
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 
Estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
 
Decreto-Lei n.º 166/08, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 
19 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o Regime Jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional. 
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Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. Estabelece a Lei de Bases da Politica Pública de Solos, de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo. 
 
Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 
de regularização, bem como de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de 
atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos, de revelação e aproveitamento 
de massas minerais, de aproveitamento de depósitos minerais e instalações de resíduos da indústria 
extrativa.  
 
Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de 
novembro. Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Silves. 
 
Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro. Estabelece as condições para a viabilização dos usos e 
ações compatíveis com os objetivos da REN. 
 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 161/1995, de 4 de dezembro, na redação que lhe foi dada pela 
Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 
 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de outubro, e alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 
188/2007, de 28 de dezembro. Aprova o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro. Aprova as Orientações Estratégicas de âmbito nacional e 
regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas na 
Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível municipal. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 – Fichas de caraterização 

ANEXO 2 – Proposta de alteração da delimitação da REN 
ANEXO 3 – Relatório de ponderação dos contributos das entidades 
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Anexo 1 

Fichas de caraterização 
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IDENTIFICAÇÃO 

Promotor: Europontal, Materiais de Construção, Lda. Processo: 14/2004/1 

Atividade Económica: Pedreira de areia denominada “Cova da Areia” 

Áreas: 

Área da pedreira a licenciar (m2) 129.126 

Área de corta (m2) 78.126 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Artigo 42 da secção CF, em Loubite, da freguesia de Silves 

 

CARATERIZAÇÃO 

Trata-se de um processo de regularização da ampliação da área da exploração de uma pedreira de areia 

sem licença de exploração (estão legalizados 4,5ha, mas a área total é de12,9ha, o que faz uma diferença de 

8,4ha). 

A conferência decisória ocorreu a 04-10-2016 e proferiu deliberação favorável condicionada o que garante 

título legítimo para a exploração provisória e para o exercício da atividade até 30-12-2017. 

 

Ficha 1 
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As condições apresentadas pelas entidades na conferência decisória correspondem a: 

a) alteração do PDM de Silves (no que concerne à RAN); 

b) observância de medidas corretivas e de minimização de impacte visual e acústico com recurso a uma 

sebe composta por árvores e arbustos em todo o perímetro da área do terreno afeta à atividade. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Promotor: Frutas Martinho, Sociedade Agrícola, Lda. Processo: 190/2012 

Atividade Económica: Atividade industrial do tipo 2 (preparação e conservação de frutos e de produtos 

hortícolas por outros processos – CAE 10395) 

Áreas:  

Área de intervenção (m2) 7.175 

Área total encerrada (m2) 2.000 

Área exterior com cobertura em alpendre (m2) 1.470 

Área de estacionamento (m2) 3.705 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Artigo 05 da secção JT, em Monte Velho, da freguesia de S. Bartolomeu de Messines 

 

CARATERIZAÇÃO 

Trata-se de um processo de legalização de obras de ampliação. A conferência decisória ocorreu a 29-07-

2015 e proferiu deliberação favorável condicionada o que garante título legítimo para a exploração provisória e 

Ficha 2 
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para o exercício da atividade até 18-04-2017. As condições apresentadas pelas entidades na conferência 

decisória correspondem a: 

a) alteração do PDM de Silves; 

b) alteração da delimitação da REN. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Promotor: Miguel Onofre Unipessoal, Lda. Processo: 857/1990 

Atividade Económica: Atividade de desmantelamento / descontaminação de viaturas 

Áreas:  

Área de intervenção (m2) 3.600 

Área de implantação (m2) 470 

Área de construção (m2) 470 

Área impermeabilizada (m2) 3.600 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Artigo 26 da secção FJ, em Fonte João Luís, da freguesia de S. Bartolomeu de Messines 

 

 

 

 

Ficha 3 
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CARATERIZAÇÃO 

Trata-se de um processo de regularização de atividade económica sem título de exploração válido. A 

conferência decisória ocorreu a 17-06-2016 e proferiu deliberação favorável condicionada o que garante 

título legítimo para a exploração provisória e para o exercício da atividade até 30-12-2017. 

As condições apresentadas pelas entidades na conferência decisória correspondem a: 

a) alteração do PDM de Silves; 

b) alteração da delimitação da RAN; 

c) apresentação à ARH dos elementos necessários para a regularização da situação de rejeição de águas 

residuais industriais; 

d) executar obras necessárias com a implementação dos mecanismos de prevenção de acidentes que 

possam causar danos a pessoas, bens e ambiente; 

e) minimização do impacto visual e, eventualmente, acústico, com recuso a uma sebe, 

f) modificação da linha de média tensão FR15-84 S0IDOS, que atravessa o terreno. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Promotor: Procitrus – Produção e Comércio de Fruta, Lda. Processo: 20/2015/01 

Atividade Económica: Estabelecimento industrial do tipo 3 (preparação e conservação de frutos por processos 

industriais – CAE 10395) 

Áreas: 

Área de intervenção (m2) 27.440 

Área de implantação (m2) 1.792,8 

Área de construção (m2) 1.792,8 

Área de estacionamento (m2) 1.358 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Artigo 112 da secção B da freguesia de Alcantarilha 

 

CARATERIZAÇÃO 

Trata-se de um processo de legalização de obras de ampliação. A conferência decisória ocorreu a 

04-11-2016 e proferiu deliberação favorável condicionada o que garante título legítimo para a 

Ficha 4 
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exploração provisória e para o exercício da atividade até 11-12-2017. As condições apresentadas pelas 

entidades na conferência decisória foram: 

a) alteração do PDM e da delimitação da RAN (pela ‘exclusão’ de 3.150,8m2 de RAN e 

regularização da atividade económica); 

b) entrega de planta com implantação (condição entretanto já cumprida) 

c) cumprimento das disposições regulamentares em vigor em matéria de segurança e saúde no 

trabalho; 

d) apresentação de avaliação acústica. 
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Anexo 2 

Alteração da delimitação da REN 

(Monte Velho, Ladeira da Bernarda 

S. Bartolomeu de Messines) 

 



 
Município de Silves 
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1. NOTA PRÉVIA 

 

Com a entrada em vigor do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas 

(RERAE)1, foi enquadrada a possibilidade de regularização de atividades económicas (e/ou a sua 

alteração ou ampliação) desconformes com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos 

particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

 

No Município de Silves são diversas as atividades que beneficiam deste regime jurídico, excecional e 

transitório, desconformes com o regime de uso admitido e com as condicionantes impostas pela 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). Decorre daqui a 

obrigatoriedade2 do Município proceder à alteração do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de 

Silves) e da delimitação da Reserva Ecológica Nacional3. 

 

Nestes termos, enquadrados pela posição formal assumida pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve)4 e pela Agência Portuguesa do 

Algarve/Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARH Algarve)5 na conferência decisória 

de 29 de julho de 2015, o Município de Silves considerou reunidas as condições para desencadear o 

procedimento de alteração da delimitação da REN, que foi iniciado na Câmara Municipal nos termos do 

regime jurídico da REN (RJREN)6.  

 

Assim a Câmara Municipal de Silves elaborou uma proposta de alteração da delimitação da REN, que 

foi submetida a “conferência de serviços”7, nos termos dos n.os 1 a 5 do artigo 11.º do RJREN, 

                                                   
1 Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho.  
2 Decorrente das atas das diferentes conferências decisórias e das deliberações da Câmara Municipal de Silves, respetivas.  
3 Relativamente à RAN, por concertação com a entidade de tutela, não se procede à alteração cartográfica da sua delimitação, 
salvaguardando-se a mesma por via de norma regulamentar. 
4 “Parecer favorável condicionado nos termos do despacho de 28 de julho de 2015, emitido na sequenciadas informações n.º I01989-INF-
ORD, de 13 de julho de 2015; I02122-201507-INF-ORD, de 23 de julho de 2015 e I02154-201507-INF-AMB, de 27 de julho de 2015” (ata 
da conferência decisória de 29 de julho de 2015). 
5 “Parecer favorável, tendo presente que os impactes ambientais na recarga do aquífero em presença são pouco significativos” (ata da 
conferência decisória de 29 de julho de 2015).  
6 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 
7 Na realidade a designação atribuída foi “conferência procedimental”, por referência ao disposto no RJIGT. Na pratica, os efeitos de 
concertação são idênticos. 
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realizada a 21 de março de 2017 e de onde resultou a aprovação definitiva da delimitação da REN (vd. 

relatório de ponderação e respetivo anexo). 

 

 

2. QUADRO JURÍDICO 

 

No sentido de dar prosseguimento, com sucesso, ao processo de regularização enunciado1, 

considerando a área e situação concretas em causa, o procedimento de dinâmica adotado é o de 

alteração da delimitação da REN em simultâneo com a formação de planos municipais de 

ordenamento do território, consagrado no artigo 15.º RJREN, o qual deve ser conduzido 

paralelamente ao procedimento de alteração do PDM de Silves, nos termos do previsto no Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)2, conjugado com o artigo 12.º do RERAE. 

 

Resulta assim desta conjugação de diplomas um procedimento relativamente mais simples e célere, ao 

encontro ao definido no preâmbulo do RERAE, concretamente que “num contexto de simplificação de 

procedimentos e eficiência de recursos, por via do exercício conjugado das competências das diversas 

entidades da Administração Pública que devem intervir nos procedimentos de regularização, consagra-

se a realização de uma conferência decisória. Nesta medida, o reconhecimento, por decisão do 

conjunto das entidades administrativas com responsabilidades no procedimento de regularização, da 

possibilidade de manutenção do estabelecimento ou instalação ou da viabilidade da respetiva alteração 

ou ampliação, expressa o reconhecimento do interesse regional e nacional na regularização destas 

situações, justificando a suspensão dos instrumentos de gestão territorial ou a cessação de efeitos das 

condicionantes ao uso do solo, no âmbito das competências legais dos órgãos municipais e do 

Governo, nesses domínios”. 

 

Assim, o procedimento de alteração da delimitação da REN, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do 

RJREN, iniciou-se na Câmara Municipal de Silves (14 de dezembro de 2016), a quem compete 

elaborar a proposta de delimitação da REN. Foi com este propósito, e atendendo à simultaneidade de 

procedimentos, que a Câmara Municipal de Silves elaborou em simultâneo a proposta de alteração do 

                                                   
1 Note-se a este respeito que de acordo com o RERAE, o titulo provisório da atividade ‘caduca’ no prazo de dois anos do início do 
procedimento RERAE, o que, no caso concreto, nos remete para 18 de abril de 2017. 
2 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
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PDM de Silves e a proposta de alteração da delimitação da REN, remetendo-as para pronúncia da 

CCDR Algarve1. 

Após a aprovação da delimitação da REN (que ocorreu no dia 21 de março de 2017, no âmbito da 

conferência de serviços), a CCDR Algarve enviará a mesma para publicação na 2.ª série do Diário da 

República, como sustenta o artigo 12.º do RJREN e ainda de acordo com o previsto na Portaria n.º 

343/2016, de 30 de dezembro (vd. anexo I, figura 5). 

 

É este procedimento que conduziu à alteração da REN para Monte Velho/Ladeira da Bernarda, em S. 

Bartolomeu de Messines. 

 

 

3. A OCUPAÇÃO A REGULARIZAR 

 

A área sobre a qual recai a alteração da REN localiza-se no prédio misto inscrito na matriz sob o n.º 

3976/20100607, com o artigo matricial 05, seção JT, no lugar de Monte Velho/Ladeira da Bernarda, na 

freguesia de S. Bartolomeu de Messines, a sul desta localidade e adjacente à EM 264. De acordo com 

a carta de ordenamento do PDM de Silves2 esta ocupação encontra-se em solos classificados como 

“espaços naturais”, na ocorrência de “áreas de máxima infiltração” da REN eficaz3 (vd. figura 3.1). 

 

Esta atividade económica (atividade industrial do tipo 2, com a CAE 10395 – preparação e conservação 

de frutos e de produtos hortícolas por outros processos) encontra-se numa área onde predomina a 

produção de citrinos, razão que determinou a localização da unidade industrial “Frutas Martinho”. 

 

As instalações possuem um alvará de utilização (n.º 192/2009) no âmbito do qual foi licenciada uma 

edificação com 722m2 de área encerrada e 105m2 de área coberta. Posteriormente, fruto do 

crescimento da atividade e de um processo de modernização e redimensionamento da empresa4, foi 

solicitado pelo promotor, a ampliação das instalações, para uma área total de 7.175m2 de área 

impermeabilizada, resultante do somatório das seguintes partes: 

 

                                                   
1 Pelo ofício n.º 2694, de 8 de março de 2017. 
2 Aprovado pela RCM n.º 161/95, foi publicado a 4 de dezembro de 1995, correspondendo a sua versão atual ao disposto na Retificação 
n.º 1684/2008, de 22 de julho. 
3 Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de novembro.  
4 Processo este que foi submetido a uma candidatura ao PRODER. 
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1. área de construção: 2.000m2; 

2. espaço exterior com cobertura em alpendre: 1.470m2; 

3. espaço exterior destinado a circulação: 3.705m2. 

 

Figura 3.1. Enquadramento Geográfico 

 

Nota: veja-se a sobreposição da REN com a ocupação existente. 

 

 

4. FUNDAMENTOS DA ALTERAÇÃO DA REN 

 

A ocupação existente (e respetiva atividade), integrada numa área sujeita ao regime da REN (“área de 

máxima infiltração”) (vd. anexo I, figura 2), foram apresentadas no âmbito do procedimento RERAE, e 

aceites pelas entidades de tutela, medidas de mitigação ambiental que garantirão “a não contaminação 

do solo e das águas subterrâneas e das águas subterrâneas e a permanência das funções da tipologia 

da REN em presença – de garantia da infiltração e recarga natural dos aquíferos e de salvaguarda da 
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quantidade e qualidade da água – nas áreas da propriedade não ocupadas pelas instalações da 

empresa” (Informação da CCDR Algarve n.º I02122-201507-INF-ORD, de 23 de julho de 2015). 

 

A APA/ARH Algarve, por seu lado, na apreciação efetuada, considera que “os impactes ambientais na 

recarga do aquífero1 em presença são pouco significativos” (ata da conferência decisória). 

 

Assim, atendendo aos fundamentos apresentados e às conclusões do procedimento RERAE, 

considera-se fundamentada a exclusão de uma área de 7.175m2 de solos de REN (vd. anexo I, figura 

3), necessária à regularização da atividade económica em análise. 

 

Acresce ainda, neste quadro, paralelamente a este procedimento de alteração do PDM e da 

delimitação da REN, que se encontra em curso o procedimento de revisão do PDM de Silves, no 

âmbito do qual se procede à redelimitação da REN para o concelho. Este processo, apesar de não 

estar concluído, ao momento já sofreu uma concertação alargada com as entidades tutelares, não 

estando prevista a integração desta área em solos de REN (vd. anexo I figura 4). 

 

 

5. SITUAÇÃO ATUAL DO LOCAL E A ÁREA DA REN A ALTERAR 

 

A área envolvente à unidade industrial da empresa Frutas Martinho para a qual se propõe a alteração 

da REN e do PDM está integrada na orla mesocenozóiza meridional, sob uma rechã levemente 

definida pelo topo do interflúvio, próximo dos 120m de altitude, do vale meandrizado e em “V” onde 

está instalado o Ribeiro Meirinho. A envolvente é ocupada essencialmente por matos e pomar de 

sequeiro mediterrâneo, compreendendo do ponto de vista litológico calcários dolomíticos, com 

desenvolvimento de alguma carsificação que se nota na morfologia, de onde decorre a sua definição 

como uma área de máxima infiltração da REN (vd. anexo I, figura 2). 

 

Contudo, do que se induz do parecer favorável da APA/ARH Algarve, a unidade industrial parece não 

prejudicar os objetivos da REN na ocorrência em causa. É nestes termos e com esse fundamento que 

se altera a REN para o local (vd. anexo I, figuras 3 e 4). 

 

                                                   
1 Querença – Silves. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A alteração da delimitação da REN no local, não hipoteca o funcionamento e equilíbrio hidrológico do 

aquífero Querença-Silves do ponto de vista da qualidade e da quantidade, não acarretando quaisquer 

riscos para o território. Como tal, tratando-se de uma área de dimensão muito modesta (no quadro da 

área de recarga do aquífero em causa), não se vêm fundamentos para manter a mesma sujeita ao 

regime da REN. Por outro lado, a exclusão operada através da alteração (artigo 15.º do RJREN) traz 

mais-valias sociais e económicas para o território já demonstradas. É por isso uma alteração que o 

Município, ancorado por pronúncia das entidades de tutela, considera pertinente. 
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7. LEGISLAÇÃO 

 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial. 

 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho. Estabelece 

o Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas. 

 

Decreto-Lei n.º 166/08, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 

de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 

19 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional. 

 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. Estabelece a Lei de Bases da Politica Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo. 

 

Portaria n.º 343/2016, de 30 de dezembro. Institui e define o procedimento de submissão automática 

para publicação e depósito dos atos mencionados nos artigos 12.º e 13.º do Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), constante do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 

redação que lhe foi conferida pelos Decretos-Leis n.os 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de 

julho, e 80/2015, de 14 de maio. 

 

Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, bem como de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de 

atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos, de revelação e aproveitamento 

de massas minerais, de aproveitamento de depósitos minerais e instalações de resíduos da indústria 

extrativa.  

 

Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de 

novembro. Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Silves. 
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Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro. Estabelece as condições para a viabilização dos usos e 

ações compatíveis com os objetivos da REN. 

 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 161/1995, de 4 de dezembro, na redação que lhe foi dada pela 

Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro. Aprova as Orientações Estratégicas de âmbito nacional e 

regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas na 

Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível municipal. 
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ANEXO 

 

ANEXO I - Cartografia da proposta de alteração da delimitação da REN de Silves 

Figura 2 – REN eficaz 

Figura 3 – Proposta de exclusão da REN 

Figura 4 – REN Proposta (PDM 2G) 

Figura 5 – Delimitação da REN a publicar em Diário da Republica 
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Figura 5
Proposta de Exclusão

PONTO LATITUDE LONGITUDE
1 37° 14' 17,385" N 8° 16' 46,223" W
2 37° 14' 17,467" N 8° 16' 45,310" W
3 37° 14' 17,476" N 8° 16' 43,249" W
4 37° 14' 17,484" N 8° 16' 40,800" W
5 37° 14' 17,439" N 8° 16' 39,771" W
6 37° 14' 17,069" N 8° 16' 39,384" W
7 37° 14' 16,130" N 8° 16' 39,949" W
8 37° 14' 16,066" N 8° 16' 41,572" W
9 37° 14' 15,958" N 8° 16' 43,675" W
10 37° 14' 15,893" N 8° 16' 45,029" W
11 37° 14' 15,882" N 8° 16' 45,673" W
12 37° 14' 15,921" N 8° 16' 45,856" W
13 37° 14' 16,000" N 8° 16' 45,937" W
14 37° 14' 16,717" N 8° 16' 46,116" W
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1. NOTA PRÉVIA 

 

O Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves) encontra-se em processo de alteração, no âmbito 

do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE)1. Este procedimento, 

iniciado por deliberação de 14 de dezembro de 2016, e elaborado nos termos do artigo 12.º e 13.º do 

RERAE conjugado com o disposto no RJIGT, teve o seu acompanhamento assegurado por intermédio 

da realização de uma conferência procedimental de coordenação2. Esta realizou-se no dia 21 de março 

de 2017 nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR Algarve) e contou com a presença das entidades representativas dos interesses a ponderar, 

concretamente, a CCDR Algarve, que presidiu, a Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARH Algarve), a Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve (DRAP Algarve) e a Câmara Municipal de Silves (CMS). A ordem de trabalhos foi: 

 

1. Breve nota sobre o objetivo da alteração; 

2. Esclarecimentos da CM relativamente a eventuais questões suscitadas; 

3. Posição das entidades sobre a proposta de alteração ao PDM; 

4. Posição das entidades sobre a proposta de alteração à REN; 

5. Conclusões. 

 

Da conferência procedimental resultou a emissão de um parecer favorável condicionado à proposta de 

alteração do PDM de Silves, do que decorre a obrigatoriedade de ponderar os contributos das 

entidades e assim concluir a proposta de alteração a sujeitar a discussão pública (de acordo com o n.º 

2 do artigo 12.º do RERAE conjugado com o artigo 89.º do RJIGT). 

 

É essa ponderação que constitui o objeto deste relatório que acompanha a alteração do plano. 

 

 

 

 

                                                   
1 Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho.  
2 De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 119.º, conjugado com o artigo 86.º do RJIGT. 
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2. PRONUNCIA DAS ENTIDADES 

 

Da apreciação das diferentes entidades (vd. quadro 1 e anexo 1) resultou uma pronúncia favorável 

condicionada à proposta de alteração do PDM de Silves, lendo-se no texto ata da conferência 

procedimental que “face aos pareceres emitidos, conclui-se que em resultado desta Conferência 

Procedimental a Câmara Municipal deverá ponderar as questões suscitadas nos pareceres emitidos e 

prosseguir a tramitação do processo de alteração regulamentar do PDM”. Pode ainda ler-se na mesma 

ata, em concreto, relativamente à alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), que 

foi emitido parecer favorável, de onde resulta, no quadro das competências na delimitação da REN, 

que “a CCDR procederá à formalização da alteração da delimitação da REN, contudo condicionada à 

entrada em vigor da referida alteração do PDM”. 

 

Quadro 1 

Pronúncia das entidades na conferência procedimental de coordenação da alteração do PDM de Silves 

ENTIDADE 
PARECER À PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DO PDM 

PARECER À PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DA REN 

CCDR Algarve1 Parecer favorável Parecer favorável 

DRAP Algarve2 Parecer favorável condicionado Parecer favorável 

APA/ARH Algarve Parecer favorável Parecer favorável 

            Fonte: Adaptado da ata da conferência procedimental. 

 

Assim, considerando que apenas da pronúncia da DRAP Algarve resulta matéria objeto de ponderação, 

procede-se de seguida à mesma com a integração dos respetivos contributos da entidade. 

 

 

2.1. PRONÚNCIA DA DRAP ALGARVE 

 

Os contributos da DRAP Algarve para a proposta de alteração do PDM de Silves, ponderados adiante, 

consubstanciam-se em: 

 

1. alterar a redação proposta dos n.os 3 e 4 do artigo 27.º-U; 

                                                   
1 De acordo com o despacho de 20.03.2017, exarado sobre a informação n.º I00838-201703-INF-ORD. 
2 Nos termos da informação INF/150/2017/DL/DRAPALG, anexa ao ofício 1467/2017/DI/DRAPALG, de 21.03.2017.  
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2. integrar a publicação das fichas de caraterização das atividades a regularizar como anexo ao 

regulamento do PDM de Silves; 

3. corrigir a ficha 1, relativa à Europontal, Lda., com a representação cartográfica da área objeto 

de regularização. 

 

 

1. DA ALTERAÇÃO A REDAÇÃO PROPOSTA DOS N.os 3 e 4 DO ARTIGO 27.º-U 

 

O artigo 27.º-U proposto corresponde à norma por excelência da regularização das atividades 

económicas, incidindo os n.os 3 e 4 nas atividades cuja regularização carece de ‘alteração’ da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 

 

Com efeito, a DRAP Algarve concorda com a opção do Município de alterar de forma regulamentar a 

delimitação da RAN1. Contudo sugere uma redação alternativa (vd. quadro 2) à apresentada pelo 

Município, prendendo-se as diferenças com dois objetivos, nomeadamente: 

 

a. o primeiro consiste em salvaguardar que essa alteração só ocorre quando a atividade a 

regularizar se apresente como incompatível com o Regime Jurídico da RAN, restringindo assim 

ao estritamente necessário as ‘alterações’ à RAN. 

 

Para o Município de Silves esta sugestão reforça o rigor e exatidão da norma, adequando-a aos 

objetivos definidos e garantindo a melhor salvaguarda do recurso, pelo que, foi integrada na 

alteração do PDM de Silves a submeter a discussão pública. 

 

b. O segundo consiste em garantir a “segurança jurídica” e a exatidão do que é passível de ser 

regularizado, promovendo a publicação em Diário da Republica, como anexo ao regulamento, 

das fichas de caraterização das diferentes atividades a regularizar. 

 

Esta sugestão afigura-se de difícil concretização, como melhor se explica no ponto seguinte. 

 

                                                   
1 Tal como se lê no parecer da DRAP Algarve: “consideramos justificada a opção de alteração a nível regulamentar, de forma a acolher os 
pedidos de regularização que incidem em RAN”. 
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Quadro 2 

Redação proposta pela DRAP Algarve 

 

3 – Quando a regularização, ampliação e/ou alteração de edificações, estabelecimentos ou explorações, com 

deliberação favorável ou favorável condicionada no âmbito de Conferência Decisória, tenha por fundamento a 

necessidade de alteração da delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN), consideram-se excluídos os solos, 

e devem cumprir os seguintes quesitos: 

a) Apenas são permitidas as operações urbanísticas previstas no âmbito do procedimento RERAE; 

b) Respeitar a área definida nos termos da Conferência Decisória, e que consta da ficha de caraterização 

anexa ao presente regulamento. 

 

 

 

2. DA INTEGRAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DAS FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES A 

REGULARIZAR COMO ANEXO AO REGULAMENTO DO PDM DE SILVES 

 

Como enunciado, esta sugestão afigura-se de difícil concretização pois implica que cada vez que seja 

aprovado um novo processo de regularização de atividade económica1, o Município de Silves terá que 

promover uma alteração ao PDM para integrar a respetiva ficha. 

 

Note-se a este respeito que pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho2, o prazo de vigência do RERAE foi 

prorrogado até dia 24 de julho de 2017 e que, à data, encontram-se em tramitação no Município de 

Silves 5 outros processos de regularização. No caso de estes virem a obter parecer favorável ou 

favorável condicionado, com aquela opção o Município ver-se-ia obrigado a promover a alteração do 

PDM tendo em vista, apenas, publicar a respetiva ficha. 

 

Assim, para otimizar procedimentos, racionalizar recursos e garantir uma aplicação ‘universal’ das 

normas agora integradas no regulamento do PDM3, opta-se por integrar em regulamento o link para a 

página oficial do Município onde serão disponibilizadas, de forma atualizada, as fichas de caraterização 

de cada uma das atividades a regularizar. 

 

                                                   
1 Ou seja, logo que seja emitida, por conferência decisória, deliberação favorável ou favorável condicionado à regularização da atividade 
económica. 
2 E ainda pelo disposto na Circular 77/2016 da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
3 A redação que se propõe nesta alteração, pretende-se que abranja todas as situações que venham a ser concluídas no âmbito deste 
regime e não exclusivo para os casos que agora já se encontram aprovados. 
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Esta solução afigura-se assim racional e eficiente, ao mesmo tempo que garante a segurança jurídica 

do particular e a salvaguarda do interesse público1. Neste sentido, em resultado desta ponderação, 

propõe-se substituir a redação proposta dos n.os 3 e 4, pela redação que consta no quadro 3. 

 

Quadro 3 

Redação ponderada 

 

(…) 

3 – Quando a regularização, ampliação e/ou alteração de edificações, estabelecimentos ou explorações, com 

deliberação favorável ou favorável condicionada no âmbito de Conferência Decisória, tenha por fundamento a 

necessidade de alteração da delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN), consideram-se excluídos os solos, 

e devem cumprir os seguintes quesitos: 

a) Apenas são permitidas as operações urbanísticas previstas no âmbito do procedimento RERAE; 

b) Respeitar a área definida nos termos da Conferência Decisória, e que consta da respetiva ficha de 

caraterização disponível na página oficial do Município de Silves (www.cm-silves.pt). 

 

 

 

3. DA CORREÇÃO DA FICHA 1, RELATIVA À EUROPONTAL, LDA., COM A REPRESENTAÇÃO 

CARTOGRÁFICA DA ÁREA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO 

 

Atendendo à importância que as fichas de caraterização assumem neste processo, o seu rigor e 

exatidão são condição de transparência e rigor deste processo. Por isso a sugestão da DRAP Algarve 

foi acolhida e a representação cartográfica foi corrigida. Aproveitou-se ainda, numa perspetiva de 

uniformização, para introduzir, em todas as fichas, a referência igual à aqui sugerida para a ficha 1. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

 

O procedimento de alteração do PDM de Silves, por via do RERAE, encontra na concertação de 

interesses um vetor estruturante, pelo que a ponderação e integração dos contributos das entidades 

com interesses representativos é assumida como uma vantagem e uma oportunidade para agilizar e 

simplificar o procedimento de regularização destas atividades. Assim, concertando posições obtém-se 

                                                   
1 De referir que o procedimento de regularização implica ainda, posteriormente à alteração do instrumento de gestão territorial, a obtenção 
do titulo (de exploração ou de exercício definitivo).  
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uma solução mais viável e exequível, promotora do desenvolvimento do território e da salvaguarda dos 

recursos. 

 

Neste quadro o Município de Silves considera estarem reunidas todas as condições para que a 

alteração do PDM de Silves, nos termos aqui ponderados, responda à complexidade dos interesses 

representados, integrando-os numa solução articulada e conjunta. 

 

 

4. LEGISLAÇÃO 

 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial. 

 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho. Estabelece 

o Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas. 

 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. Estabelece a Lei de Bases da Politica Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo. 

 

Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização, bem como de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de 

atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos, de revelação e aproveitamento 

de massas minerais, de aproveitamento de depósitos minerais e instalações de resíduos da indústria 

extrativa.  

 

Portaria n.º 164/2009, de 13 de fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de 

novembro. Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Silves. 

 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 161/1995, de 4 de dezembro, na redação que lhe foi dada pela 

Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 

 



                                                    Alteração do Plano Diretor Municipal de Silves - RERAE 
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