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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 08 de fevereiro de 2021, dar início ao procedimento de 

elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), de onde decorre, nos termos do n.º 2 do artigo 

88.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)1, um período de participação 

pública “para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento”. Neste âmbito e na 

sequência do Aviso n.º 3027/2021, de 18 de fevereiro (anexo 1), decorreu um período de 15 dias de 

participação pública preventiva, de 23 de fevereiro a 15 de março de 2021, 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 

elaboração do PPB. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu, de 23 de fevereiro a 15 de março de 2021, tendo no decurso do mesmo sido 

disponibilizados na página oficial da Câmara Municipal de Silves, na Junta de Freguesia da União de 

Freguesias de Alcantarilha e Pêra e no serviço de ordenamento do território do Município, a seguinte 

documentação: 

 

a) Aviso n.º 3027/2021, de 18 de fevereiro, 

b) Deliberação da Câmara Municipal de Silves de 08 de fevereiro de 2021, 

c) Termos de Referência da elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão, 

d) Contrato de Planeamento (minuta), 

e) Qualificação da alteração para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica, 

f) Formulário de participação. 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio e 81/2020, de 02 de outubro. 
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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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 redes sociais). 

 

 

3. AS SUGESTÕES E INFORMAÇÕES E SUA PONDERAÇÃO 

 

No decurso do período de participação pública preventiva não foi colocada formalmente ao Município 

de Silves ou à União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra nenhuma participação referente ao 

procedimento de elaboração do PPB. 

 

Esta situação poderá estar relacionada com alguma consensualização relativamente a este plano, 

designadamente por via do seu histórico1 e do potencial de aproveitamento da sua área de intervenção, 

em articulação com o desenvolvimento da malha contígua e com o dinamismo económico e urbanístico 

aí existente. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação da população nos procedimentos de elaboração 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. 

 

                                                 
1 Note-se que uma parte da área de intervenção do PPB foi objeto de elaboração de um Plano de Pormenor que não chegou a ser 
finalizado. Referimo-nos ao Plano de Pormenor da Quinta do Rogel Baleizão. 
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Particularmente neste processo de elaboração do PPB, atendendo às suas especificidades e à 

necessidade de desenvolver uma nova área urbana, eficiente, funcional, sustentável e em articulação 

com a área envolvente, 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. 

 

 

6. LEGISLAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 

 

Aviso n.º 3027/2021, de 18 de fevereiro. Torna público o início do procedimento de elaboração do 

Plano de Pormenor do Baleizão. 

 

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

ORDENAMENTO TERRITORIAL, (2018), “Termos de referência da elaboração do Plano de Pormenor 

do Baleizão”. 

 

Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio e 81/2020, 

de 02 de outubro. Estabelece o regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 

Aviso n.º 33/2021, de 04 de janeiro. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 
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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 3027/2021

Sumário: Elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão.

Elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão

Torna -se público, nos termos dos artigos 76.º, n.º 1, e 191.º, n.º 4, alínea c), 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 08 de fevereiro de 2021, 
deliberou proceder à elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão, tendo aprovado os Termos 
de Referência que fundamentam a sua oportunidade, fixam os respetivos objetivos e estabelecem 
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a sua elaboração. Mais deliberou a Câmara Municipal 
de Silves celebrar um contrato para planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor do 
Baleizão e aprovar a minuta de contrato.

Torna -se ainda público, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, que terá início no 5.º dia, após a publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série, um período de 15 dias úteis para participação dos interessados, podendo ser formuladas 
sugestões e apresentadas informações. Durante este período, os interessados poderão consul-
tar os termos de referência, a minuta da proposta de contrato e a qualificação da elaboração do 
Plano para efeitos de avaliação ambiental estratégica, no site institucional do Município de Silves 
(www.cm -silves.pt) ou nos locais a seguir identificados:

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

Junta de Freguesia de Alcantarilha e Pêra, Rua 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 Orde-
namento do Território e Urbanismo, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode ser obtido 
nos locais acima referidos ou no site institucional do Município de Silves (www.cm -silves.pt).

8 de fevereiro de 2021. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo.

Deliberação

Deliberar, por unanimidade, dar início e contratualizar a elaboração do plano em epígrafe, 
aprovar a minuta de contrato e mandatar a Exm.ª Sr.ª Presidente para a sua outorga.

Mais se delibera submeter o mesmo a consulta pública pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem 
como aprovar a minuta de aviso a publicitar tal deliberação camarária.

Mais se delibera qualificar a elaboração do Plano de Pormenor, como sujeita a avaliação 
ambiental estratégica.

8 de fevereiro de 2021. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo.

613962565 
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ANEXO 2 

Divulgação da consulta pública 
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Home Ficha Técnica Estatuto Editorial

Daniel Pina - Segunda-Feira, Fevereiro 22, 2021

Página inicial  Silves  Elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão vai a participação pública prévia

Decorre, de 23 de fevereiro a 15 de março, o período de participação pública prévia
da elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta foi aprovada
na reunião da Câmara Municipal de Silves de 8 de fevereiro. Durante este período, os
interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de elaboração, devendo utilizar, para o efeito, a ficha de participação
disponível no portal do Município de Silves (em https://www.cm-
silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx) e remetê-
la para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves, ou pelo email
dogu.ordenamento@cm-silves.pt. 

Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência,
contrato para planeamento, qualificação da elaboração do PPB para efeitos de
sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ser
consultados e descarregados através do link mencionado ou consultados
presencialmente na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do
Território da CMS (mediante marcação prévia) ou na União de Freguesias de
Alcantarilha e Pêra. Para informações adicionais, os interessados poderão contactar
a Câmara Municipal de Silves, Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística,
Ordenamento Territorial pelo telefone número 282 440 825 ou pelo email
dogu.ordenamento@cm-silves.pt.

Elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão vai a

participação pública prévia
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Câmara de Silves abre período de
participação pública sobre Plano de Pormenor
do Baleizão

  2021-02-22 12:17

 

Decorre de 23 de fevereiro a 15 de março, o período de participação pública
prévia da elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta
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foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de Silves realizada no passado
dia 08 de fevereiro.

Em nota emitida, a autarquia diz que durante este período, os interessados poderão formular
"sugestões e/ou apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no
âmbito do respetivo procedimento de elaboração", devendo utilizar, para o efeito, a �cha de
participação disponível no portal do município de Silves (em https://www.cm-
silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx (https://www.cm-
silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx)) e remetê-la para a
Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves ou pelo email dogu.ordenamento@cm-
silves.pt.
 
Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência, contrato para
planeamento, quali�cação da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental
Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ainda ser consultados e descarregados através do
link anteriormente mencionado ou consultados presencialmente na Divisão de Ordenamento e
Gestão Urbanística, Ordenamento do Território da CMS (mediante marcação prévia) ou na União de
Freguesias de Alcantarilha e Pêra.
 
Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Silves,
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial pelo telefone número 282
440 825 ou pelo email dogu.ordenamento@cm-silves.pt.
 

 2021-03-05 16:08

Covid.19: Algarve com 661 pessoas a recuperar
em casa e 39 internadas (/d/covid19-algarve-
com-661-pessoas-a-recuperar-em-casa-e-39-
internadas-/37087-1)

(/d/covid19-algarve-com-661-
pessoas-a-recuperar-em-casa-e-39-
internadas-/37087-1)

 2021-03-05 11:17

Projeto de alojamento para aves quer colocar

(+) Sociedade

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx
https://www.algarveprimeiro.com/d/projeto-de-alojamento-para-aves-quer-colocar-2000-abrigos-em-dois-anos-no-algarve/37082-1
https://www.algarveprimeiro.com/d/projeto-de-alojamento-para-aves-quer-colocar-2000-abrigos-em-dois-anos-no-algarve/37082-1
https://www.algarveprimeiro.com/d/covid19-algarve-com-661-pessoas-a-recuperar-em-casa-e-39-internadas-/37087-1
https://www.algarveprimeiro.com/d/covid19-algarve-com-661-pessoas-a-recuperar-em-casa-e-39-internadas-/37087-1


05/03/2021 Site Autárquico da CM Silves PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PRÉVIA DA ELABORAÇÃO DO PP DO BALEIZÃO TEM INÍCIO A 23 DE FEVEREIRO

https://www.cm-silves.pt/pt/noticias/7325/participacao-publica-previa-da-elaboracao-do-pp-do-baleizao-tem-inicio-a-23-de-fevereiro.aspx 1/2

PLANEAMENTO

Decorre de 23 de fevereiro a 15 de março, o período de participação pública prévia da elaboração
do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta foi aprovada na reunião da Câmara
Municipal de Silves (CMS) realizada no passado dia 08 de fevereiro.
 
Durante este período, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de
elaboração, devendo utilizar, para o efeito, a ficha de participação disponível aqui e remetê-la para a
Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves ou pelo email dogu.ordenamento@cm-
silves.pt.
 
Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência, contrato para
planeamento, qualificação da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental
Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ser consultados e descarregados através do link
anteriormente mencionado ou consultados presencialmente na Divisão de Ordenamento e Gestão
Urbanística, Ordenamento do Território da CMS (mediante marcação prévia) ou na União de
Freguesias de Alcantarilha e Pêra.

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PRÉVIA DA ELABORAÇÃO DO PP DO BALEIZÃO TEM  INÍCIO

A 23 DE FEVEREIRO

22 de fevereiro 2021

 Município Serviços Investir

Visitar COVID-19
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https://www.cm-silves.pt/pt/menu/21/municipio.aspx
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Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Silves,
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial pelo telefone número 282
440 825 ou pelo email dogu.ordenamento@cm-silves.pt.
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Silves: participação pública prévia da
elaboração do Plano de Pormenor do
Baleizão tem inicio a 23 de Fevereiro

Decorre de 23 de fevereiro a 15 de março, o período de participação pública prévia da

elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta foi aprovada na reunião

da Câmara Municipal de Silves (CMS) realizada no passado dia 08 de fevereiro.

https://twitter.com/litoralgarve
https://litoralgarve.pt/
https://www.facebook.com/litoralgarve/
https://www.instagram.com/litoralgarve/
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Durante este período, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo

procedimento de elaboração, devendo utilizar, para o efeito, a �cha de participação disponível

no portal do Município de Silves (em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-

pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx) e remetê-la para a Câmara Municipal de Silves, Praça

do Município, em Silves ou pelo email dogu.ordenamento@cm-silves.pt.

Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência, contrato

para planeamento, quali�cação da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação

Ambiental Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ser consultados e descarregados

através do link anteriormente mencionado ou consultados presencialmente na Divisão de

Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território da CMS (mediante marcação

prévia) ou na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra.

Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de

Silves, Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial pelo telefone

número 282 440 825 ou pelo email dogu.ordenamento@cm-silves.pt.

 Fevereiro 22, 2021(https://litoralgarve.pt/2021/02/22/)  8:05 pm

FACEBOOK GOOGLE+ TWITTER LINKEDIN   

MAIS NOTÍCIAS
Mischa Zverev nos quartos de �nal do Faro Open, Pedro Araújo eliminado

(https://litoralgarve.pt/2021/03/04/mischa-zverev-nos-quartos-de-�nal-do-faro-open-pedro-araujo-

eliminado/)

4 Março, 2021

Apoios sociais ajudam a minimizar impacto da pandemia em Lagos

(https://litoralgarve.pt/2021/03/04/apoios-sociais-ajudam-a-minimizar-impacto-da-pandemia-em-lagos/)

4 Março, 2021

LAGOS AVANÇA: com empreitada de renovação de infraestruturas e valorização urbana

(https://litoralgarve.pt/2021/03/04/lagos-avanca-com-empreitada-de-renovacao-de-infraestruturas-e-

https://litoralgarve.pt/2021/03/04/apoios-sociais-ajudam-a-minimizar-impacto-da-pandemia-em-lagos/
https://litoralgarve.pt/2021/03/04/mischa-zverev-nos-quartos-de-final-do-faro-open-pedro-araujo-eliminado/
https://litoralgarve.pt/2021/02/22/
https://litoralgarve.pt/2021/03/04/lagos-avanca-com-empreitada-de-renovacao-de-infraestruturas-e-valorizacao-urbana/
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Decorre de 23 de fevereiro a 15 de março, o período de participação pública prévia da elaboração do

Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de

Silves (CMS) realizada no passado dia 08 de fevereiro.

Durante este período, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações sobre

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração,

devendo utilizar, para o efeito, a �cha de participação disponível no portal do Município de Silves (em
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https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx

(https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx)) e remetê-la

para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves ou pelo email dogu.ordenamento@cm-

silves.pt (mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt). (mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt.)

Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência, contrato para

planeamento, quali�cação da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental

Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ser consultados e descarregados através do link

anteriormente mencionado ou consultados presencialmente na Divisão de Ordenamento e Gestão

Urbanística, Ordenamento do Território da CMS (mediante marcação prévia) ou na União de Freguesias de

Alcantarilha e Pêra.

Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Silves, Divisão de

Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial pelo telefone número 282 440 825 ou pelo

email dogu.ordenamento@cm-silves.pt (mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt).

(mailto:dogu.ordenamento@cm-silves.pt.)
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Começa a participação pública
na elaboração do plano do
Baleizão, em Silves
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Decorre de 23 de fevereiro a 15 de março, o período de
participação pública prévia da elaboração do Plano de
Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta foi aprovada na
reunião da câmara municipal de Silves realizada no passado
dia 08 de fevereiro.
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Durante este período, os interessados poderão formular
sugestões ou apresentar informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de
elaboração, devendo utilizar, para o efeito, a ficha de
participação disponível no portal do município de Silves
(https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-
baleizao-%20elaboracao.aspx)  e remetê-la para a câmara
municipal ou pelo email dogu.ordenamento@cm-silves.pt.

Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração
(termos de referência, contrato para planeamento, qualificação
da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação
Ambiental Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ser
consultados e descarregados através do link (https://www.cm-
silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-
%20elaboracao.aspx) mencionado ou consultados
presencialmente na Divisão de Ordenamento e Gestão
Urbanística, Ordenamento do Território da CMS (mediante
marcação prévia) ou na União de Freguesias de Alcantarilha e
Pêra.
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05/03/2021 Plano de Pormenor do Baleizão, em Alcantarilha, está aberto à participação pública

www.terraruiva.pt/2021/02/23/plano-de-pormenor-do-baleizao-em-alcantarilha-esta-aberto-a-participacao-publica/ 1/2

Plano de Pormenor do Baleizão, em Alcantarilha,
está aberto à participação pública
 Terra Ruiva   1 semana atrás   Concelho   866 Visitas

O período de participação pública prévia da elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja

proposta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de Silves (CMS) realizada no passado dia 08 de

fevereiro, está a decorrer até ao dia 15 de março.

Como informa a autarquia, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações sobre

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração,

devendo utilizar, para o efeito, a ficha de participação disponível no portal do Município de Silves e remetê-la

para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves ou pelo email dogu.ordenamento@cm-

silves.pt.

Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência, contrato para

planeamento, qualificação da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e

a respetiva deliberação) poderão ser consultados igualmente no portal da autarquia https://www.cm-

silves.pt/pt/menu/1490/plano-de-pormenor-do-baleizao-elaboracao.aspx          ou presencialmente na Divisão

de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território da CMS (mediante marcação prévia) ou na

União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra.

Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Silves, Divisão de

Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial pelo telefone número 282 440 825 ou pelo email

dogu.ordenamento@cm-silves.pt.
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