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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Decorrente da manifestação de interesse apresentada pela empresa “Mundo Aquático, Parques 

Oceanográficos de Entretenimento Educativo, S.A”, para ampliar, para o concelho de Silves, o Parque 

Temático Zoomarine, e após a boa ponderação interna e concertação externa relativa à sua 

necessidade, oportunidade, adequação e proporcionalidade (cfr. artigo 139.º do RJIGT1), a Câmara 

Municipal de Silves deliberou em 20 de maio de 2019 (vd. anexo 1), a suspensão do Plano Diretor 

Municipal de Silves em simultâneo com o estabelecimento de normas provisórias2, além ainda e em 

paralelo, de um procedimento de alteração da Reserva Ecológica Nacional (REN), nos termos do artigo 

16.º do respetivo regime jurídico3. 

 

É neste contexto que agora se apresenta e fundamenta a proposta de suspensão do PDM de Silves e 

o estabelecimento de normas provisórias que enquadram a concretização do projeto de ampliação do 

parque temático Zoomarine para o concelho de Silves, nos termos previstos nos artigos 50.º e 53.º da 

LBPPSOTU4 e no n.º 4 do artigo 115.º e nos artigos 126.º e 134.º a 141.º do RJIGT. 

 

 

2. SUSPENSÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SILVES 

 

Os procedimentos de dinâmica dos instrumentos de gestão territorial visam, na essência, garantir a 

adequação dos mesmos à evolução das condições sociais e económicas de um determinado território, 

sobre o qual o referido instrumento incide. É, desta forma, uma condição de flexibilidade e 

adaptabilidade do sistema de gestão territorial e um requisito para ganhos de eficiência. De entre os 

procedimentos de dinâmica destaca-se, para o efeito, a suspensão de planos que, de acordo com o 

n.º 4 do artigo 115.º do RJIGT, pode “decorrer da verificação de circunstâncias excepcionais que se 

repercutam no ordenamento do território, pondo em causa, a prossecução de interesses públicos 

relevantes”. 

                                                 
1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Que veio a ser objeto de consulta pública por via do edital n.º 38, de 20 de maio (vd. o respetivo relatório de ponderação no anexo 2 ao 
presente relatório), nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro), que decorreu entre 21 de maio e 03 de junho de 2019.  
3
 Regime Jurídico da REN, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro. 
4 Lei de Bases da Politica Pública de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei 
n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
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É neste quadro de excecionalidade que se verifica a ampliação do Parque Temático Zoomarine para o 

território municipal, necessariamente com efeitos sobre o ordenamento do território e ao encontro do 

interesse público, porquanto: 

 

a. o parque temático Zoomarine desenvolve um trabalho de relevante interesse público no domínio 

da educação e sensibilização ambiental, da conservação e proteção do ambiente, com particular 

incidência nas espécies marinhas e da investigação, ao mesmo tempo que proporciona 

experiências de animação, recreio e lazer integradas e sustentáveis; 

b. a ampliação do parque temático para o concelho de Silves constitui condição para a continuação 

do crescimento e desenvolvimento do parque, assim como da sua atratividade e competitividade; 

c. a atividade desenvolvida representa um importante contributo económico, direto e indireto, para a 

economia e desenvolvimento local por via, designadamente, do emprego gerado, das parcerias 

criadas com empresas e com a academia, e do investimento permanente efetuado1 na melhoria 

da oferta de serviços e imagem e de condições para o pessoal. 

 

 

Neste contexto, relacionado com um projeto de relevante interesse público, como é o Zoomarine, os 

instrumentos de gestão do território eficazes deverão, sempre que possível e absolutamente no quadro 

da lei, ser agilizados no sentido de garantir o seu reforço e afirmação, no contexto local e supralocal.  

 

Contudo, o Município de Silves, ao momento, vê-se na contingência de ter um Plano Diretor Municipal 

de Silves rígido e desatualizado – o que aliás determinou a sua revisão, em fase final -, com sérias 

fragilidades ao nível de conteúdos e de forma que não acompanham os estímulos sociais e de 

investimento, constituindo por isso um obstáculo à dinâmica do território, nomeadamente na área em 

causa. 

 

Com efeito, como se pode ver na figura 2.1, o PDM de Silves classifica o solo para o local como solo 

rústico, na categoria de “espaços agrícolas não prioritários2 cujo regime de uso determina a 

                                                 
1 Estima-se um investimento superior a 2M€ só para a ampliação agora em curso. 
2 “são todas as áreas com capacidade para a exploração agrícola, agropecuária ou que têm tradicionalmente contemplado tal uso” (alínea 
a) do n.º 1 do artigo 30.º do PDM de Silves). 
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admissibilidade de instalação de edificações isoladas, edifícios de apoio, obras de conservação, 

alteração e ampliação de construções existentes e estabelecimentos hoteleiros isolados. 

 

Figura 2.1 

Ordenamento do PDM de Silves 

 

Fonte: PDM de Silves (extrato) (CMS, 1995)  

 

Os usos e edificabilidade (vd. quadro 2.1) admitidos para esta categoria estão balizados a habitação, 

turismo em espaço rural, turismo natureza, museus, centros de exposições, centros de interpretação, 

equipamentos sociais ou culturais e estabelecimentos de restauração, desde que reunidas um conjunto 

de condições prévias (cfr. cap. IV-B do regulamento do PDM de Silves). 

 

Quadro 2.1 

Edificabilidade admitida 

Uso 
Área de construção (m2) 

Construção nova Ampliação de existente 

Habitação 500 300 

Turismo 2.000 

Outros usos 500 

                       Fonte: Adaptado de PDM de Silves (CMS, 1995) 



                                                                                                           Ampliação do Parque Temático Zoomarine 

6/16 

Acresce ainda a definição, por parte o PDM de Silves, das servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública que impendem sobre esta área (vd. fig. 2.2), em concreto a Reserva Ecológica 

Nacional (REN)1, em relação à qual decorre, paralelamente ao estabelecimento das normas 

provisórias, uma proposta de alteração que se desenvolve em documento próprio. 

 

Figura 2.2 

Condicionantes do PDM de Silves 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2018); PDM de Silves (CMS, 1995); REN (CCDR Algarve, 2009) 

 

Com este quadro facilmente se percebe que o PDM de Silves não permite acolher a proposta de 

ampliação do Parque Temático Zoomarine, condicionando assim o desenvolvimento de um 

investimento de relevante interesse, em virtude da sua desatualização, rigidez e incapacidade2 de 

atender a projetos pontuais com as especificidades que aqui se colocam. De entre as razões que 

fundamentaram o início do procedimento3 da revisão do PDM, em avançado estado de maturidade, 

destaca-se precisamente a significativa desatualização do mesmo, procedendo-se assim à 

                                                 
1 Em relação à qual é decorre, paralelamente à suspensão do PDM e estabelecimento de normas provisórias, um procedimento de 
alteração, nos termos do artigo 16.º do RJREN, cfr. deliberação da CM, e enunciado no capítulo 1.  
2 Que lhe advém não apenas da escala de base com que foi desenvolvido, mas também das metodologias utilizadas, do seu horizonte 
temporal e da diversidade de situações que ocorrem no concelho. 
3 Edital n.º 214/2006 de 27 de abril de 2006, aditado pelo Aviso n.º 11349/2016, de 15 de setembro, e pelo Aviso n.º 6114/2018, de 09 de 
maio. 
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“reconsideração e a reapreciação global, com caráter estrutural ou essencial, das opções estratégicas 

do (…) plano, dos princípios e dos objetivos do modelo territorial definido ou dos regimes de 

salvaguarda e de valorização dos recursos e valores territoriais”, como decorre do n.º 3 do artigo 115.º 

do RJIGT. Assim, como se verificará no cap. 3, a proposta de PDM de segunda geração vai de 

encontro aos objetivos do presente procedimento estabelecendo um regime de uso que acolhe 

claramente a intenção de expansão do Zoomarine, garantindo a sua implementação. Do mesmo modo, 

se articula com os objetivos globais do PDM definido em sede da estratégia aí concretizada, 

nomeadamente, o reforço da competitividade do concelho, a promoção do desenvolvimento económico 

e social e a valorização e sustentabilidade ambiental e paisagística de toda esta área. 

 

 

A suspensão parcial que agora se propõe, para além da fundamentação para a sua adoção, deverá 

ainda conter “o prazo e a incidência territorial da suspensão, bem como indicar expressamente as 

disposições suspensas” (n.º 2 do artigo 126.º do RJIGT). Neste contexto, ressalva-se a coincidência 

espacial e temporal da suspensão parcial do PDM de Silves com o estabelecimento das normas 

provisórias (vd. cap. 3).  

 

Em relação às normas do PDM de Silves a suspender, considerando regime de uso estabelecido no 

PDM de Silves e as caraterísticas do projeto a implementar, propõe-se a suspensão das normas 

referentes aos espaços agrícolas (artigo 30.º) e as relativas ao regime de uso e edificabilidade admitida 

em solo rural (artigos 27.º-P a 27.º-T), de onde resulta, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º a 

obrigatoriedade de estabelecimento de “normas provisórias”. 

 

 

3. ESTABELECIMENTO DE NORMAS PROVISÓRIAS 

 

As normas provisórias a estabelecer, para o caso concreto incidem sobre uma área de 34.529m2, 

correspondendo à extensão que se mostra adequada à satisfação dos fins a que se destina, em 

conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 140.º do RJIGT, no caso concreto, à ampliação do 

Parque Temático do Zoomarine. Incidem assim sobre parte do prédio inscrito com a matriz predial 

rústica n.º 11 da secção 1P, sito em Ribeiro, na freguesia de Alcantarilha e Pêra (vd. figura 3.1). 
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Figura 3.1 

Âmbito territorial das normas provisórias 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT/CAOP 2018); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); Cadastro (Cartas Cadastrais de Portugal, 

IGP 1975/82) 

 

Neste cenário, a adoção de normas provisórias é assumida como uma ‘antecipação’ de opções de 

planeamento que se encontram suficientemente densificadas e consolidadas, agilizando a aplicação de 

novas orientações municipais que, se tal não fosse possível, apenas se poderiam aplicar com a entrada 

em vigor do novo Plano (CCDRC, 2015a). Assim quando, como é o caso, a imposição de proibições e 

limitações decorrentes do estabelecimento de medidas preventivas se revele desadequada ou 

excessiva, podem, de acordo com o n.º 1 do artigo 135.º do RJIGT, ser adotadas normas provisórias 

que definam de forma positiva o regime transitoriamente aplicável a uma determinada área do território. 

 

Para o caso concreto, a adoção de normas provisórias fundamenta-se nas opções de planeamento 

consubstanciadas na revisão do Plano Diretor Municipal de Silves1, em convergência com o modelo de 

desenvolvimento territorial e regime de uso concretizados e assumidos na proposta de plano, 

mantendo-se assim as mesmas opções estratégicas, princípios e objetivos, aí definidos. 

                                                 
1 Cujo grau de amadurecimento se encontra explicitado na informação de suporte à deliberação de inicio do procedimento. 
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Com efeito a ampliação do Parque Temático do Zoomarine enquadra-se na estratégia de 

desenvolvimento e na respetiva expressão espacial preconizadas na revisão do PDM de Silves (por via 

do modelo de desenvolvimento territorial) pelas seguintes razões: 

 

1. contribui para a implementação do vetor 1 (dinamismo, inovação, qualificação e diversificação 

da base económica) ao incentivar a qualificação e inovação da base económica (objetivo 

estratégico 2) do concelho de Silves, por via do reforço da especialização e qualificação da 

base económica (objetivo operacional 2); 

2. contribui para a concretização do vetor 2 (Aproveitamento, valorização e salvaguarda dos 

recursos naturais e patrimoniais) ao salvaguardar a manutenção em estado favorável dos 

recursos naturais e patrimoniais (objetivo estratégico 1), ao fomentar a sustentabilidade dos 

recursos (objetivo estratégico 2) e ao prevenir e monitorizar situações de “risco” (objetivo 

estratégico 3); 

3. contribui para a materialização do vetor 3 (ordenamento do território e qualificação do espaço) 

ao promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e princípio de coesão 

territorial (objetivo estratégico 1), por via, designadamente da melhoria da cobertura e acesso a 

infraestruturas e equipamentos na perspetiva de reforço da qualidade de vida e da atratividade 

(objetivo operacional 1); 

4. enquadra-se na unidade territorial do litoral sul e barrocal e na subunidade de desenvolvimento 

territorial turismo, habitação e comércio, pelo que se encontra alinhado, funcional e do ponto de 

vista geográfico, no modelo de desenvolvimento territorial que suporta a proposta de revisão do 

PDM de Silves. 

 

Assim, as normas provisórias, que agora se estabelecem visam a salvaguarda dos interesses públicos 

e traduzem-se nos seguintes objetivos: 

1. atualizar o regime de uso definido, atendendo às alterações significativas das perspetivas de 

desenvolvimento; 

2. permitir a ampliação e o desenvolvimento do “Parque Temático Zoomarine” em território 

municipal; 

3. criar condições favoráveis à implementação do Plano Diretor Municipal de Silves, na sua 

versão revista. 
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A ampliação do parque temático Zoomarine, para além de alinhada com a estratégia de 

desenvolvimento do PDM de segunda geração, cujo processo se encontra em fase final, também se 

adequa ao regime de uso e edificabilidade definida para esta área. 

 

Assim, a proposta de revisão do PDM de Silves determina para estes solos uma área de reserva1 

destinada a equipamentos de utilização coletiva, cujo regime de uso corresponde ao definido para a 

categoria de “espaço de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações”. 

 

Determina ainda o PDM de Silves, revisto, que esta categoria corresponde a espaços destinados a 

equipamentos compatíveis com o estatuto de solo rústico com um regime de uso próprio (alínea c) do 

n.º 2 do artigo 23.º do DR 15/2015) determinado pelas suas especificidades e exigências. Abrange 

assim equipamentos de utilização coletiva, públicos e privados, no domínio, de entre outras áreas, do 

recreio e lazer, desporto, educação ou da proteção da natureza cuja instalação é privilegiada pelo 

contexto rural (tranquilidade, espaço, etc.). 

 

Ainda que a expressão territorial desta categoria seja reduzida no contexto concelhio, e tendo por base 

uma edificabilidade em harmonia com a envolvente e com forte presença do elemento natural, o seu 

contributo para o dinamismo e atratividade do território é significativo. Neste sentido o seu papel é 

determinante para a atratividade e competitividade do concelho, tanto do ponto de vista da atividade 

económica como da qualificação dos modos de vida. 

 

Deste modo, preconiza-se para estas áreas: 

 

1. a sua qualificação, do ponto de vista da oferta, do enquadramento paisagístico e da sua 

acessibilidade, como elementos determinantes para a sua viabilidade, atratividade e competitividade; 

2. a complementaridade com a economia e recursos locais, promovendo os produtos locais e a 

incorporação na linguagem “arquitetónica” dos elementos patrimoniais existentes; 

3. a sua integração ambiental e paisagística em contexto rural, no respeito pelo património natural e 

edificado, se for o caso, salvaguardando-o e valorizando-o; 

4. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes; 

                                                 
1 Nos termos definidos no artigo 154.º do RJIGT. 
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5. a otimização dos recursos na sua gestão, concretamente do recurso água; 

6. a otimização do solo e do seu potencial de aproveitamento, admitindo, quando houver lugar a novas 

edificações, desde que tecnicamente possíveis, caves, destinadas a estacionamento automóvel e 

áreas técnicas. 

 

As intervenções urbanísticas admitidas para estes espaços, deverão enquadrar-se nas disposições 

contidas no quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 

Disposições para o espaço de equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações 

Usos admitidos 

Dominante: Equipamentos de utilização coletiva (desporto, recreio e lazer, educação ou proteção 

da natureza). 

Compatível: 

Comércio e serviços (desde que associados ao uso dominante). 

Acessibilidades 

e mobilidade 

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

Privilegiar os modos de circulação suaves, designadamente através da criação de ciclovias e 

percursos pedonais. 

Garantir espaço acessível a todos, inclusivo, confortável, seguro e funcional. 

Espaços verdes 

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

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

espécies “não alergénicas”. 

Arquitetura 
Deverá/poderá haver lugar à introdução de elementos contemporâneos de excecionalidade 

arquitetónica, com respeito pela envolvente e pelas caraterísticas patrimoniais presentes. 

Terapêuticas ao 

edificado 
Construção, manutenção, ampliação, alteração do existente e demolição. 

Infraestruturas 

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

existirem, assegurar a execução das infraestruturas básicas necessárias ao pleno funcionamento 

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

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

A adoção de sistemas de utilização eficiente da água. 

Caves 
Admite-se a criação de caves, quando tecnicamente possíveis, destinadas exclusivamente a 

estacionamento automóvel e áreas técnicas. 
Fonte: adaptado de CMS, 2018 

 

Do ponto de vista da edificabilidade, admitem-se operações urbanísticas de acordo com os seguintes 

indicadores máximos: 
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1. Índice de ocupação: 0,1 

2. Número de pisos: 1 

 

Tendo-se já verificado a adequação do projeto de ampliação do Parque Temático Zoomarine com a 

estratégia e regime de uso e edificabilidade constantes na proposta de revisão do PDM de Silves, 

sistematizam-se agora os limites materiais ou pressupostos de validade definidos pelo RJIGT: 

 

1. demonstração da necessidade, vantagens e inconvenientes da sua adoção (n.º 2 do artigo 

139.º do RJIGT) 

 

O estabelecimento das normas provisórias apresenta claras vantagens por oposição à 

suspensão do plano com o mero estabelecimento de medidas preventivas (muito mais 

limitadoras), por permitir, na sua vigência, a implementação das operações urbanísticas 

necessárias à execução do plano. 

 

2. as disposições do plano (revisto) que ficariam comprometidas (n.º 3 do artigo 139.º do RJIGT) 

 

O não estabelecimento das normas provisórias, implicaria que a ampliação do parque temático 

do Zoomarine preconizada não ocorresse no concelho de Silves, perdendo-se uma 

oportunidade de diversificar e qualificar a oferta turística, incrementar o desenvolvimento 

económico e social do concelho e reforçar a atratividade e competitividade territorial. 

 

3. A área não foi recentemente sujeita a medidas cautelares (n.º 5 do artigo 141.º do RJIGT) 

 

A área em causa não foi abrangida por medidas cautelares nos últimos quatro anos, pelo que 

se mostra observado o disposto no RJIGT. 

 

 

Atendendo aos objetivos elencados, ao âmbito material e territorial das normas provisórias e às 

caraterísticas do projeto de ampliação do parque temático do Zoomarine, considera-se que as normas 

provisórias deverão vigorar pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação em Diário da 

República, prorrogável por mais um, caso tal se mostre necessário e que a sua vigência terminará com 
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a entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de Silves ou com a verificação de qualquer 

outra das causas de cessação de vigência previstas na lei. 

 

Face ao exposto, a proposta de normas provisórias1 para a área em análise é a seguinte: 

 

 

Artigo 1.º Natureza jurídica 

As normas provisórias estabelecidas têm a natureza de regulamento administrativo e vinculam as entidades 

públicas e, direta e imediatamente, os particulares. 

 

Artigo 2.º Objetivos 

1. A adoção de normas provisórias, nos termos do presente regulamento, fundamenta-se nas opções de 

planeamento consubstanciadas na revisão do Plano Diretor Municipal de Silves, em convergência com o modelo 

de desenvolvimento territorial e regime de uso definidos na proposta de plano, mantendo-se assim as mesmas 

opções estratégicas, princípios e objetivos. 

2. As normas provisórias estabelecidas no presente regulamento visam a salvaguarda dos interesses públicos e 

traduzem-se nos seguintes objetivos: 

a) Atualizar o regime de uso definido, atendendo às alterações significativas das perspectivas de 

desenvolvimento; 

b) Permitir a ampliação e o desenvolvimento do “Parque Temático Zoomarine” em território municipal; 

c) Criar condições favoráveis à implementação do Plano Diretor Municipal de Silves, na sua versão revista. 

 

Artigo 3.º Regime aplicável 

1. Está suspensa a aplicação do disposto nos artigos 27.º-P, 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S, 27.º-T e 30.º do regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Silves, assim como a planta de ordenamento e a de condicionantes para a área 

objeto das normas provisórias. 

2. O regime de edificabilidade definido no Plano Diretor Municipal de Silves é substituído pelo quadro síntese 

anexo ao presente regulamento. 

3. Às operações urbanísticas a realizar na área de intervenção do plano aplicam-se os artigos seguintes e, ainda, 

as demais normas do Plano Diretor Municipal de Silves em vigor que não são expressamente suspensas por 

força do n.º 1 do presente artigo. 

 

Artigo 4.º Operações urbanísticas 

1. Admite-se, na área abrangida pelas normas provisórias, operações urbanísticas de edificação, demolição e 

conservação. 

2. A ocupação urbana desta área está sujeita a contratualização com o Município, designadamente no que 

                                                 
1 Ver a este respeito anexo 3. 
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concerne à sua infraestruturação. 

3. O regime de uso e a edificabilidade admitida para estas áreas são os seguintes: 

a) Uso dominante: equipamentos de recreio e lazer; 

b) Uso complementar: comércio e serviços, desde que associados ao uso dominante; 

c) Índice de ocupação: 0,1; 

d) Número de pisos: 1. 

 

Artigo 5.º Execução 

A execução do plano realiza-se por meio de operações urbanísticas, tal como definidas no regime jurídico da 

urbanização e da edificação, sem obrigatoriedade de prévia delimitação de unidade de execução. 

 

Artigo 6.º Âmbito temporal 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as normas provisórias estabelecidas no presente regulamento 

vigoram pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação em Diário da República, prorrogável por mais 

um, caso tal se mostre necessário. 

2. As normas provisórias deixam de vigorar com a entrada em vigor da segunda geração do Plano Diretor 

Municipal de Silves ou com a verificação de qualquer outra das causas de cessação de vigência previstas na lei. 

 

Artigo 7.º Entrada em vigor 

As presentes normas provisórias entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República. 
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ANEXOS À INFORMAÇÃO 41/2019, DE 15 DE MAIO DE 2019 

 

ANEXO 1. Cartografia 

1.1. Planta de enquadramento 

1.2. Planta da REN 
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ANEXOS À INFORMAÇÃO 41/2019, DE 15 DE MAIO DE 2019 

 

ANEXO 2. Fluxogramas 

2.1. Suspensão parcial do PDM de Silves e estabelecimento de 

normas provisórias 

2.2. Alteração da Reserva Ecológica Nacional 



Deliberação de início

Publicidade do início do procedimento

Elaboração da proposta

Aprovação da proposta para concertação

Agendamento da Conferência Procedimental

Realização da Conferência Procedimental
(inclui parecer final)

Discussão Pública

Aprovação da versão final 
(incluindo o relatório de ponderação)

Aprovação da proposta

Publicação em Diário da Republica

Publicidade e Depósito

CMS

10 + 20 dias uteis

Aprovação da proposta para discussão pública

5 + 30 dias uteis

AMS

CMS

CCDR

CMS

CMS

Procedimento de suspensão do PDM e de estabelecimento de 
normas provisórias

CMS

CCDR

CMS

CMS

Notas: Adaptado de RJIGT e CPA. Procedeu-se à fusão de procedimentos.



Deliberação de início

Elaboração da proposta

Aprovação da proposta para concertação

Agendamento da Conferência de Serviços

Realização da Conferência de Serviços
(inclui parecer final)
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Procedimento de alteração da REN

CMS
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Notas: Adaptado de RJREN.
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ANEXOS À INFORMAÇÃO 41/2019, DE 15 DE MAIO DE 2019 

 

ANEXO 3. Edital a publicitar o início do procedimento 

 



 
M U N I C Í P I O DE S I L V E S 

CÂMARA MUNICIPAL 

Largo do Município 8 300  -  117     Silves                   Tel. 282 440 800           Fax: 282 440 850

  
1/1 

 

Edital n.º 

Suspensão do PDM de Silves e Estabelecimentos de Normas Provisórias 

Sítio do Ribeiro, Alcantarilha e Pêra 

 

Torna-se público, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, do 

artigo 136.º 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 __ de 

_______ de 2019, deliberou dar início ao procedimento de suspensão do Plano Diretor Municipal de 

Silves, ao estabelecimento de normas provisórias e à alteração da Reserva Ecológica Nacional para o 

Sítio do Ribeiro, freguesia de Alcantarilha e Pêra (vd. figura em anexo). 

 

Torna-se ainda público, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 

que podem constituir-se como interessados neste procedimento todos os cidadãos que assim se 

identifiquem junto do Município de Silves no prazo de 10 dias a contar da publicação deste edital. No 

decurso deste período, podem também ser formuladas sugestões e apresentados contributos para a 

elaboração do regulamento das normas provisórias. 

 

Durante este período estará ainda disponível para consulta, na página da Câmara Municipal de Silves 

(www.cm-silves.pt) e nos locais a seguir identificados, a informação de suporte à deliberação: 

 Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território, Edifício dos Paços 

de Concelho, Silves; e 

 Junta de Freguesia de Alcantarilha e Pêra, R. dos Bombeiros Voluntários, n.º 6, Alcantarilha e 

Rua João de Deus, n.º 41, Pêra. 

 

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, deverão ser feitas por escrito, 

dirigidas ao Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves com o pelouro do Ordenamento do 

Território e Urbanismo, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima 

referidos ou no site institucional da Câmara Municipal de Silves (www.cm-silves.pt). 

 

___ de ______________ de 2019. O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, 

Maxime Sousa Bispo. 





 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território / 2019 
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Relatório de Ponderação da Consulta 
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Silves, 05 de junho de 2019 

versão 1 
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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 20 de maio de 2019, dar início ao procedimento de 

suspensão do Plano Diretor Municipal de Silves e de estabelecimento de normas provisórias, que, 

constituindo um regulamento municipal, está sujeito a um período de consulta pública, tal como decorre 

do n.º 1 do artigo 98.º, do CPA1. Neste âmbito e na sequência da publicação do Edital 38, de 20 de 

maio (anexo 1), decorreu um período de 10 dias de consulta pública, de 21 de maio a 03 de junho de 

2019 e que constitui o objeto de análise deste relatório. 

 

Assim, no quadro do direito de participação e do dever de ponderação a que os municípios estão 

sujeitos2, elaborou-se o presente relatório que procede à sistematização e ponderação das sugestões e 

informações apresentadas durante o período de participação pública preventiva do procedimento de 

suspensão do Plano Diretor Municipal de Silves e de estabelecimento de normas provisórias. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu, de 21 de maio a 03 de junho de 2019, tendo, no decurso do mesmo, sido 

disponibilizada na página oficial da Câmara Municipal de Silves, na Junta de Freguesia de Alcantarilha 

e Pêra e no serviço de Ordenamento do Território do Município, a seguinte documentação: 

 

a) Edital 38 de 20 de maio, 

b) Deliberação de Câmara de 20 de março de 2019, 

c) Formulário de participação. 

 

Da mesma forma, visando a publicidade da deliberação e da documentação a ela associada, procedeu-

se à publicação de notas informativas nos jornais locais e regionais (vd. anexo 2), assim como nos 

meios de comunicação do Município de Silves (página oficial e facebook). 

 

 

                                                 
1 Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
2 Veja-se a este respeito o disposto no n.º 4 do artigo 6.º e nos n.os 3 a 6 do artigo 89.º do RJIGT. 
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3. AS SUGESTÕES E INFORMAÇÕES E SUA PONDERAÇÃO 

 

No decurso do período de consulta pública foi colocada formalmente ao Município uma participação 

que incide, essencialmente, no previsível aumento de veículos nos acessos ao Parque Temático 

Zoomarine e consequentes constrangimentos à circulação. 

 

Esta questão é particularmente sensível e foi objeto de ponderação no âmbito do Estudo de Impacto 

Ambiental da ampliação do Parque Temático Zoomarine, de acordo com o qual se perspetiva a criação 

de uma nova rotunda na ER125, junto ao limite nascente do parque, e de uma bolsa de 

estacionamento, com o objetivo de reforçar a funcionalidade e fluidez da circulação nesta área, 

particularmente no período de verão. 

 

Neste sentido, o Município de Silves, consciente das implicações desta ampliação para a circulação 

rodoviária nesta área, assume que, em sede de projeto e com o acompanhamento das entidades de 

tutela, no caso, das Infraestruturas de Portugal, I.P. esta questão será devidamente acautelada e 

garantidas as melhores condições de circulação rodoviária. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação da população nos procedimentos de dinâmica dos planos municipais, mais do que uma 

imposição legal, é uma condição de eficiência e eficácia das opções traduzidas para os planos. Com 

efeito a operacionalização e implementação dos planos é proporcional ao envolvimento e co-

responsabilização dos agentes em presença. 

 

Com esta perspetiva, o Município de Silves adota continuamente uma política de “porta aberta”, 

direcionada para os diferentes intervenientes incorporando, sempre que possível, nas opções de 

planeamento, as perspetivas e intenções dos privados diretamente envolvidos. 

 

Particularmente neste processo de suspensão do PDM de Silves e de estabelecimento de normas 

provisórias, atendendo às suas especificidades, designadamente pelo seu âmbito territorial e material, 
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pelo relevante interesse público da atividade aqui em causa e pelos valores ambientais, paisagísticos e 

patrimoniais em presença, o envolvimento da população assume um particular e decisivo papel em 

todo o procedimento. 

 

Trata-se assim de um desafio que se coloca aos diferentes agentes envolvidos (dos serviços 

municipais aos munícipes) como concretização de uma democracia participativa. 

 

 

5. LEGISLAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES/DIVISÃO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA / 

ORDENAMENTO TERRITORIAL, (2019), “Termos de referência da elaboração do Plano de Pormenor 

da Feitoria Fenícia”. 

 

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

Territorial. 

 

Edital 38, de 20 de maio. Publicita o início do procedimento de suspensão do Plano Diretor Municipal 

de Silves e de estabelecimento de normas provisórias para o Sítio do Ribeiro, em Alcantarilha e Pêra. 

 

Resolução do 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, alterada pelo Aviso n.º 26109/2008, de 30 de outubro, e pelo 

Aviso (extrato) n.º 9330/2017, de 14 de agosto. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 
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Edital n.º 38, de 20 de maio 
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ANEXO 2 

Divulgação da consulta pública 
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Câmara Municipal de Silves 
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Jornal Terra Ruiva 
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Jornal de Notícias (/noticias/regionais/16216-
grande-rota-do-guadiana-em-destaque-no-
jornal-de-noticias)



Foi deliberado em reunião de executivo municipal de Silves, realizada em 20 de maio último, dar

início ao procedimento de suspensão do PDM de Silves e de estabelecimento de normas

provisórias, assim como à alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Sítio do Ribeiro

(Alcantarilha e Pêra). Foi, ainda deliberado, dar início ao período de participação pública prévia

deste procedimento, que decorrerá até ao próximo dia 03 de junho.
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Os interessados poderão apresentar as suas sugestões e contributos junto do Município de

Silves ou da União de freguesias de Alcantarilha e Pêra, mediante a apresentação de

requerimento próprio disponibilizado nos referidos locais ou em https://www.cm-

silves.pt/pt/menu/1084/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx (https://www.cm-

silves.pt/pt/menu/1084/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx).

Todos os documentos inerentes ao procedimento de suspensão do Plano Diretor Municipal de

Silves, ao estabelecimento de normas provisórias e à alteração da Reserva Ecológica Nacional

para o Sítio do Ribeiro, em Alcantarilha Pêra, estão disponíveis para consulta e download em

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1083/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx

(https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1083/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx).

Fonte: GRP do Mun Silves
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ECONOMIA Pesquisar...Pesquisar...

Câmara Municipal delibera iniciar
procedimento de suspensão do
PDM de Silves

  

22-05-2019 - 13:23

Foi deliberado em reunião de executivo municipal de Silves, realizada
na passada segunda-feira, dar início ao procedimento de suspensão
do PDM de Silves e de estabelecimento de normas provisórias, assim
como à alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Sítio do
Ribeiro (Alcantarilha e Pêra).
 
Segundo anunciou a autarquia em comunicado, foi ainda deliberado, dar
início ao período de participação pública prévia deste procedimento, que
decorrerá até ao próximo dia 3 de junho.
 
Os interessados poderão apresentar as suas sugestões e contributos junto do
Município de Silves ou da União de freguesias de Alcantarilha e Pêra,
mediante a apresentação de requerimento próprio disponibilizado nos
referidos locais ou em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1084/pdm-de-
silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx. 
 
Todos os documentos inerentes ao procedimento de suspensão do Plano
Diretor Municipal de Silves, ao estabelecimento de normas provisórias e à
alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Sítio do Ribeiro, em
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Alcantarilha Pêra, estão disponíveis para consulta e download em
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1083/pdm-de-silves-suspensao-e-
normas-provisorias.aspx.
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Ampliação do Zoomarine suspende Plano Diretor
Municipal de Silves
Parque temático quer expandir-se para o concelho de Silves com novos equipamentos.

08:37Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio

Zoomarine

A ampliação do parque Zoomarine vai obrigar à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves, à alteração dos limites da

Reserva Ecológica Nacional (REN) na área de expansão e à definição de normas provisórias para o avanço do projeto.  

O procedimento aberto pela Câmara de Silves para o Sítio do Ribeiro, nas freguesias de Alcantarilha e Pera, está em consulta pública até

dia 3 de junho.  

Segundo o CM apurou, o Zoomarine ocupa atualmente 14,8 hectares no concelho de Albufeira. A empresa que gere o espaço pretende

expandi-lo para o concelho de Silves, passando a ocupar 28,7 hectares, ou seja, o dobro.  

Segundo os documentos que o CM consultou, o objetivo é a criação de novos equipamentos de lazer, com destaque para a instalação da

nova atração Lazy River.  

Está ainda prevista a criação de uma nova piscina de ondas rodeada por areia, o aumento da capacidade de estacionamento em quase

mil lugares e a criação de um parque de painéis fotovoltaicos, que irá fornecer energia ao parque.  

Os planos de água vão mais do duplicar, assim como as zonas relvadas. O projeto prevê ainda a alteração da praça de entrada, do

estádio dos golfinhos e a criação de um teleférico.  

No concelho de Albufeira, o projeto inclui a construção de uma nova rotunda na EN125. O projeto já obteve Declaração de Impacte

Ambiental favorável condicionada por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.  

O parque recebe anualmente meio milhão de visitantes. Com estas alterações, prevê aumentar em mais de 20% o número de

funcionários permanentes.

Foto: Pedro
Catarino
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PLANEAMENTO

Foi deliberado em reunião de executivo municipal de Silves, realizada em 20 de maio último, dar
início ao procedimento de suspensão do PDM de Silves e de estabelecimento de normas
provisórias, assim como à alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Sítio do Ribeiro
(Alcantarilha e Pêra). Foi, ainda deliberado, dar início ao período de participação pública prévia
deste procedimento, que decorrerá até ao próximo dia 03 de junho.
Os interessados poderão apresentar as suas sugestões e contributos junto do Município de
Silves ou da União de freguesias de Alcantarilha e Pêra, mediante a apresentação de
requerimento próprio disponibilizado nos referidos locais ou aqui.
Todos os documentos inerentes ao procedimento de suspensão do Plano Diretor Municipal de
Silves, ao estabelecimento de normas provisórias e à alteração da Reserva Ecológica Nacional
para o Sítio do Ribeiro, em Alcantarilha Pêra, estão disponíveis para consulta e download aqui.

PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA SUSPENSÃO DO PDM DE SILVES E

ESTABELECIMENTO DE NORMAS PROVISÓRIAS DECORRE ATÉ 03 DE JUNHO

22 de maio de 2019

MUNICÍPIO SERVIÇOS INVESTIR

VISITAR

https://www.cm-silves.pt/
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 Terra Ruiva   1 dia atrás   Concelho   177 Visitas

A Câmara Municipal de Silves deliberou, em reunião realizada no dia 20 de maio,” dar início ao

procedimento de suspensão do PDM de Silves e de estabelecimento de normas provisórias, assim como à

alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Sítio do Ribeiro (Alcantarilha e Pêra).”

Foi ainda deliberado dar início ao período de participação pública prévia deste procedimento, que decorrerá

até ao próximo dia 3 de junho.

Os interessados poderão apresentar as suas sugestões e contributos junto do Município de Silves ou da

União de freguesias de Alcantarilha e Pêra, mediante a apresentação de requerimento próprio

disponibilizado nos referidos locais ou em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1084/pdm-de-silves-suspensao-

e-normas-provisorias.aspx.

Todos os documentos inerentes ao procedimento de suspensão do Plano Diretor Municipal de Silves, ao

estabelecimento de normas provisórias e à alteração da Reserva Ecológica Nacional para o Sítio do Ribeiro,

em Alcantarilha Pêra, estão disponíveis para consulta e download emhttps://www.cm-

silves.pt/pt/menu/1083/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx.

Este Site Utiliza Cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Se continuar no nosso site, significa que concorda com a nossa

política. Para mais informações:  Ler MaisAceitar
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ANEXO 3 

Sugestões e informações e respetiva resposta 

 

Participação do Sr. Arlindo Gomes (SGD 18444, de 27 de maio de 2019) 

Ofício resposta ao Sr. Arlindo Gomes (of. n.º 07930, de 04 de junho de 2019) 
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Luisa.Brazia

De: ARLINDO GOMES <catu@ubi.pt>
Enviado: 23 de maio de 2019 22:39
Para: dogu.ordenamento
Assunto: Consulta Edital 38/2019
Anexos: Consulta ZooMarine.pdf

Exmos Srs; 
Em anexo envio a minha participação. 
Caso seja necessário poderei incluir assinatura digital do file.  
Cumprimentos, 
Arlindo Gomes 
 
Arlindo Caniço Gomes 
Universidade da Beira Interior 
(University of Beira Interior) 
Departamento de Química 
(Chemistry Department) 
Rua Marques de Avila e Bolama 
6201-001 Covilha 
Portugal 
Telefone (phone): +351 275 319763 



Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística | Largo do Município, 8300-177 Silves | Tel.: 282 440 800 | dogu.ordenamento@cm-silves.pt 

FICHA DE PARTICIPAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PRÉVIA 

Suspensão do PDM de Silves e Normas Provisórias | Sítio do Ribeiro 

(nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do DL4/2015, de 07 de janeiro) 

Exmo. Senhor Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 

Nome  

Residente / Sede em 

Código Postal     Concelho 

NIF / NIPC       

     Freguesia     

 BI / Cartão Cidadão Telefone 

E-mail

PARTICIPAÇÃO 

mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt


 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística | Largo do Município, 8300-177 Silves | Tel.: 282 440 800 | dogu.ordenamento@cm-silves.pt 

 

 

 

 

 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

 

PARTICIPAÇÃO 
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Luisa.Brazia

De: dogu.ordenamento
Enviado: 4 de junho de 2019 11:16
Para: ARLINDO GOMES
Assunto: RE: Consulta Edital 38/2019
Anexos: 29_of 07930.pdf

Exmo. Senhor Arlindo Gomes, bom dia. 

 

Em resposta à participação que nos coloca no âmbito da consulta pública prévia da suspensão do Plano Diretor Municipal de 

Silves e do estabelecimento de normas provisórias para a ampliação do parque temático Zoomarine, somos a remeter em anexo 

a respetiva resposta ponderada e fundamentada. 

 

Atentamente 

 

 

   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: ARLINDO GOMES [mailto:catu@ubi.pt]  
Enviada: 23 de maio de 2019 22:39 
Para: dogu.ordenamento 
Assunto: Consulta Edital 38/2019 
 
Exmos Srs; 
Em anexo envio a minha participação. 
Caso seja necessário poderei incluir assinatura digital do file.  
Cumprimentos, 
Arlindo Gomes 
 
Arlindo Caniço Gomes 
Universidade da Beira Interior 
(University of Beira Interior) 
Departamento de Química 
(Chemistry Department) 
Rua Marques de Avila e Bolama 
6201-001 Covilha 
Portugal 
Telefone (phone): +351 275 319763 
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ANEXO 3 

Aviso a publicar em Diário da Republica 



 
M U N I C Í P I O DE S I L V E S 

CÂMARA MUNICIPAL 

Largo do Município 8 300  -  117     Silves                   Tel. 282 440 800           Fax: 282 440 850
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AVISO 

Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Silves e Estabelecimento de Normas 

Provisórias 

 

Maxime Sousa Bispo, Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, torna público que, ao 

abrigo dos artigos 126.º, 134.º e 137.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Assembleia Municipal de Silves, aprovou, em 

reunião extraordinária de __ de _________ de 2019, sob proposta da Câmara Municipal de Silves, a 

Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Silves e o consequente estabelecimento de normas 

provisórias para a mesma área. 

 

Para os efeitos estabelecidos na alínea i) do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, publica-se em anexo ao presente aviso, as respetivas normas provisórias e planta de delimitação 

de área destinada à concretização da ampliação do Parque Temático Zoomarine. 

 

Esta suspensão parcial do PDM é limitada à área identificada na planta anexa, determina a suspensão 

dos artigos 30.º e 27.º-P a 27.º-T do Regulamento do PDM de Silves e implica o estabelecimento das 

normas provisórias publicadas em anexo ao presente aviso. 

 

O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos a contar da sua publicação no Diário da 

República, prorrogável por mais um. Para constar e para devida eficácia, publica-se o presente nos 

termos do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 

___ de ______________ de 2019. O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, 

Maxime Sousa Bispo. 
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Assembleia Municipal de Silves 

Deliberação 

Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves) e estabelecimento de 

Normas Provisórias 

 

A Assembleia Municipal de Silves, em sessão ordinária, realizada a ____ de ______ de 2019, no uso 

da competência que lhe é conferida pela alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e para os efeitos conjugados do artigo 126.º, n.º 1, alínea b) e do artigo 137.º, n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, após discussão e votação, deliberou, por ______, aprovar a 

Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Silves na área de incidência delimitada na planta à 

escala 1:2.000, anexa à respetiva minuta da ata e aprovar as correspondentes Normas Provisórias, 

pelo prazo de um ano a contar da data da publicação no Diário da República (e prorrogável por mais 

um, caso se revele necessário), caducando com a entrada em vigor da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Silves ou com a verificação de quaisquer das outras causas de cessação de vigência 

previstas na lei. 

A fundamentação da Suspensão Parcial do PDM de Silves e correspondente estabelecimento de 

Normas Provisórias, faz parte integrante da instrução do Relatório de Fundamentação, anexo à 

respetiva minuta da ata (devidamente instruído com a informação prevista no n.º 3 do artigo 125.º do 

RJIGT) e tem como base permitir a materialização da ampliação do Parque Temático do Zoomarine 

para o território municipal. 

Durante o período de vigência das Normas Provisórias, na área a suspender, é suspensa a eficácia, 

das seguintes disposições regulamentares do PDM de Silves: artigos 27.º-P a 27.º-T, relativos à 

edificabilidade em solo rural e artigo 30.º referente aos espaços agrícolas. 

Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente 

deliberação foi aprovada e assinada em minuta para produzir efeitos imediatos. 

 

Por ser verdade a presente deliberação vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste 

Município. 

Silves, __ de ______ de 2019. — O Presidente da Assembleia, 

Vítor Sequeira Rodrigues. 
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Artigo 1.º Natureza jurídica 

As normas provisórias estabelecidas têm a natureza de regulamento administrativo e vinculam as entidades públicas e, 

direta e imediatamente, os particulares. 

 

Artigo 2.º Objetivos 

1. A adoção de normas provisórias, nos termos do presente regulamento, fundamenta-se nas opções de planeamento 

consubstanciadas na revisão do Plano Diretor Municipal de Silves, em convergência com o modelo de desenvolvimento 

territorial e regime de uso definidos na proposta de plano, mantendo-se assim as mesmas opções estratégicas, princípios e 

objetivos. 

2. As normas provisórias estabelecidas no presente regulamento visam a salvaguarda dos interesses públicos e traduzem-

se nos seguintes objetivos: 

a) Atualizar o regime de uso definido, atendendo às alterações significativas das perspectivas de desenvolvimento; 

b) Permitir a ampliação e o desenvolvimento do “Parque Temático Zoomarine” em território municipal; 

c) Criar condições favoráveis à implementação do Plano Diretor Municipal de Silves, na sua versão revista. 

 

Artigo 3.º Regime aplicável 

1. Está suspensa a aplicação do disposto nos artigos 27.º-P, 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S, 27.º-T e 30.º do regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Silves, assim como a planta de ordenamento e a de condicionantes para a área objeto das normas 

provisórias. 

2. O regime de edificabilidade definido no Plano Diretor Municipal de Silves é substituído pelo quadro síntese anexo ao 

presente regulamento. 

3. Às operações urbanísticas a realizar na área de intervenção do plano aplicam-se os artigos seguintes e, ainda, as demais 

normas do Plano Diretor Municipal de Silves em vigor que não são expressamente suspensas por força do n.º 1 do presente 

artigo. 

 

Artigo 4.º Operações urbanísticas 

1. Admite-se, na área abrangida pelas normas provisórias, operações urbanísticas de edificação, demolição e conservação. 

2. A ocupação urbana desta área está sujeita a contratualização com o Município, designadamente no que concerne à sua 

infraestruturação. 

3. O regime de uso e a edificabilidade admitida para estas áreas são os seguintes: 

a) Uso dominante: equipamentos de recreio e lazer; 

b) Uso complementar: comércio e serviços, desde que associados ao uso dominante; 

c) Índice de ocupação: 0,1; 

d) Número de pisos: 1. 
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Artigo 5.º Execução 

A execução do plano realiza-se por meio de operações urbanísticas, tal como definidas no regime jurídico da urbanização e 

da edificação, sem obrigatoriedade de prévia delimitação de unidade de execução. 

 

Artigo 6.º Âmbito temporal 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as normas provisórias estabelecidas no presente regulamento vigoram 

pelo prazo de um ano a contar da data da sua publicação em Diário da República, prorrogável por mais um, caso tal se 

mostre necessário. 

2. As normas provisórias deixam de vigorar com a entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de Silves ou com 

a verificação de qualquer outra das causas de cessação de vigência previstas na lei. 

 

Artigo 7.º Entrada em vigor 

As presentes normas provisórias entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República. 
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