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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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ANEXO 1 

Edital n.º 38, de 20 de maio 
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ANEXO 2 

Divulgação da consulta pública 

 

Jornal Algarve Mais 

Jornal Algarve Primeiro 

Jornal Correio da Manhã 

Câmara Municipal de Silves 

Jornal Sul Informação 

Jornal Terra Ruiva 
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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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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/pt/menu/60/servicos.aspx
https://www.cm-silves.pt/
https://www.cm-silves.pt/pt/
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1084/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1083/pdm-de-silves-suspensao-e-normas-provisorias.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/21/municipio.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/84/visitar.aspx
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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
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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 








	Nome: Arlindo Caniço Gomes
	Residente  Sede em: Rua Marquês de Ávila e Bolama, 357 6º esq.
	Código Postal: 620
	Concelho: Covilhã
	Telefone: 275315570
	Email: arlindo@ubi.pt
	PARTICIPAÇÃORow1: Na qualidade de proprietário de uma casa em Armação de Pêra a qual utilizo atualmente para férias e lazer, mas com a pretensão de passar a minha reforma no Algarve, considero que a pretensão do Zoo Marine vai intensificar o trânsito na N125, o qual é já um autêntico martírio em Agosto, nomeadamente ao final da tarde devido à saída dos utentes do parque. Assim, as vantagens relativa à educação para a proteção do planeta e respetiva sustentabilidade deverão ser ponderadas com o prejuízo imediato que representam milhares de veículos a queimar combustível em filas intermináveis. A minha experiência pessoal já determinou mais de uma hora para realizar o percurso entre as rotundas de Alcantarilha e da Guia, no futuro será pior. É claro que a intensificação do trânsito na N125 resulta de acordos criminosos realizados para a construção da A22, os quais determinam o pagamento de exorbitantes taxas de portagem, as quais mesmo assim são insuficientes, implicando que os contribuintes que não usam a via também tenham que contribuir através dos seus impostos para que a empresa concessionária obtenha lucros garantidos. Como é evidente, esta consulta pública não serve para nada, pois o Zoo Marine já será proprietário do terreno e este não servirá certamente para actividades agrícolas, limitação que anteriormente existia. Posso até revelar que no terreno em discussão bastou-me ver um Tesla estacionado (os carrinhos eléctricos de 100 mil euros que não pagam impostos, enquanto qq utilitário tem um preço de venda final em que pelo menos 50% são impostos) para antecipar que algo estaria a acontecer. Mais, começo a ficar farto e cada vez mais revoltado com manobras e "esquemas" (por exemplo: as licenças de recuperação de edifícios que envolvem demolições a 100% e também construções 100% novas). Este é o curriculum da CMSilves e, infelizmente, também do país. Espero que pelo menos a CMSilves obtenha  vantagens para os estudantes de Silves em futuras visitas.
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