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Exma. Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Silves 

Largo do Município 

8300-000 Silves 

 

 

N/REF.ª: CE.2020.00805 DATA: 22/06/2020 

PROCESSO: CADSIG/PAR-13 

 

ASSUNTO: PCGT - ID 196 - Plano de Pormenor da Cerca da Feira - Parecer 196 - Plano de 

Pormenor da Cerca da Feira - Parecer 

 

Exma. Senhora Presidente, 

Em resposta ao pedido de parecer solicitado pelo Município de Silves, através da plataforma 

eletrónica PCGT – Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial, nos termos do RJIGT 

(Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio) e diplomas de desenvolvimento, relativo ao Plano de 

Pormenor da Cerca da Feira, vimos por este meio transmitir o julgado por conveniente. 

Após apreciação dos documentos, deste plano, pelos serviços técnicos da nossa empresa, 

transmite-se que não existem novos elementos que alterem o último parecer, por nós emitido 

ao referido plano, consubstanciado na carta ref. CE.2019.00508, de 2019/03/18, cuja cópia se 

anexa. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

http://www.aguasdoalgarve.pt/
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Exma. Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Silves 

Dra. Rosa Palma 

Largo do Município 

8300-000 Silves 

C/ aviso de receção 

 

N/REF.ª: CE.2019.00508 DATA: 18/03/2019 

PROCESSO: CADSIG/PAR-13 

 

ASSUNTO: Águas do Algarve, S.A. – Plano de Pormenor de Cerca da Feira – Relatório dos Fatores 

Críticos para a decisão – Parecer 

No seguimento da vossa solicitação de parecer relativo ao Relatório de Fatores Críticos para a 

Decisão do Plano de Pormenor de Cerca da Feira, a desenvolver em São Bartolomeu de 

Messines, no Concelho de Silves, e após apreciação do mesmo, a Águas do Algarve, S.A. (AdA) 

tendo em conta as suas competências, informa que esta Sociedade nesta fase não tem 

informação suficiente para avaliar a capacidade, dos Sistemas Multimunicipais, face a esta nova 

urbanização. 

Mais se informa que existem infraestruturas dos nossos Sistemas Multimunicipais, nas imediações 

desse Plano, conforme plantas anexas, e correspondem às seguintes infraestruturas: 

 Intercetor gravítico de São Bartolomeu de Messines, de material Policloreto de vinilo e 

diâmetro DN200mm; 

 Ponto de Entrega de Água de Monte de São José; 

 Ramal de Monte de São José, de material FFD e diâmetro DN300mm; 

 Ramal de São Marcos da Serra, de material FFD e diâmetro DN125mm. 

Salienta-se que caso seja necessário informação adicional ou os traçados das nossas 

infraestruturas, em formato editável, estamos disponíveis através da morada eletróncia 

expropriacoes.ada@adp.pt. 

Importa referir que para uma análise mais adequada será necessário o fornecimento dos caudais 

médios diários e de ponta, tanto ao nível de abastecimento de água como de drenagem de águas 

http://www.aguasdoalgarve.pt/
mailto:expropriacoes.ada@adp.pt
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residuais, pelo que se aguarda o envio da proposta do plano com estes dados incorporados, para 

nossa análise e pronuncia. 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

http://www.aguasdoalgarve.pt/
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 Exmo. Senhor 

 Presidente da Comissão de Coordenação e 

 Desenvolvimento Regional do Algarve 

Praça da Liberdade, n.º 2 

 8000-164 FARO 

  

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE FARO 

Rua Dr. João Lúcio, n.º 8/10  

8000-329 Faro – Portugal 

T.: 351 289 887 510 | www.prociv.pt 
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ASSUNTO PCGT - ID 196 - Plano de Pormenor da Cerca da Feira - Pedido de parecer 

 

 

No seguimento da v/ solicitação, apresentada através de e-mail remetido via Plataforma 

Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), datado de 02 de junho de 2020, atinente ao 

assunto em epígrafe, informa-se dos pareceres da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC). 

A ANEPC pronuncia-se favoravelmente ao Relatório Ambiental, no âmbito do Regime Jurídico 

da Avaliação Ambiental Estratégica, com a seguinte nota: onde consta ANPC deverá a sigla ser 

substituída por ANEPC. 

No âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, e da análise às peças 

processuais que constam da proposta de plano, e por forma a melhor acautelar a segurança de 

pessoas e bens, a ANEPC emite parecer favorável condicionado às seguintes medidas: 

No regulamento do Plano deverá ficar expresso que todos os projetos a desenvolver para 

operações urbanísticas, na área de intervenção do plano, devem expressamente demonstrar o 

cumprimento das regras que asseguram o adequado comportamento sísmico das edificações. 

O regulamento deverá ainda garantir as vias de acesso a viaturas de socorro aos diversos 

edifícios e a acessibilidade às fachadas dos mesmos nos termos da Portaria n.º 1532/2008, de 29 

de dezembro, republicada pela Portaria n.º 135/2020, de 02 de junho. 

 

 

 



 N. REF. OF/5678/CDOS08/2020 

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE FARO 

Rua Dr. João Lúcio, n.º 8/10  

8000-329 Faro – Portugal 

T.: 351 289 887 510 | www.prociv.pt 
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No âmbito do direito à informação sobre os riscos a que os cidadãos estão sujeitos e sobre as 

medidas adotadas e a adotar com vista a prevenir ou a minimizar os efeitos de acidente grave 

ou catástrofe, o Regulamento deverá dispor que:  

 quando os prédios objeto de licenciamento, comunicação prévia ou autorização de 

operações urbanísticas se insiram, total ou parcialmente, nas áreas de risco 

identificadas, a respetiva descrição predial e os alvarás ou certidões que titulem as 

mesmas operações, devem conter, obrigatoriamente, a menção desse facto e qual o 

risco a que estão sujeitos;  

 nas áreas sujeitas aos riscos identificados, todas as operações urbanísticas devem ser 

precedidas de parecer dos serviços municipais competentes, tendo em vista apoiar 

ou delimitar a melhor solução urbanística possível, para minimizar a vulnerabilidade 

territorial e o risco associado, considerando as alterações climáticas;  

 a população integrada nas áreas sujeitas aos riscos identificados deve ser informada, 

através dos serviços municipais competentes, com campanhas de sensibilização, 

prevenção e informação sobre os mesmos e medidas de autoproteção e/ou 

salvamento.  

A cartografia da proposta de Plano deverá incluir a cartografia de risco e incluir a rede de 

hidrantes exteriores afetos à segurança contra incêndio em edifícios para o abastecimento dos 

veículos de socorro, preferencialmente com a colocação de marcos de água, relativamente a 

bocas-de-incêndio. 

Para as referências à Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, recomenda-se o aditamento 

do seguinte texto republicada pela Portaria n.º 135/2020, de 02 de junho. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Comandante Operacional Distrital 

 

 

 

Vítor Norberto de Morais Vaz Pinto 

 

 

Assinado digitalmente por VÍTOR
NORBERTO DE MORAIS VAZ PINTO
Data: 2020.06.16 14:12:04 +01:00
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Informação Nº I01546-202006-INF-ORD Proc. Nº 25.05.03.00001.2018 Data: 25/06/2020

ASSUNTO: Plano de Pormenor da Cerca da Feira – Conferência Procedimental 
Câmara Municipal de Silves

Despacho:

Visto.
Acompanha-se quanto ao essencial o teor da informação técnica em referência e parecer do Sr. DSOT, de 
26.06.2020, que recaiu sobre a mesma, pelo que em sede de conferência procedimental a posição desta CCDR 
será:
Parecer desfavorável sobre a proposta de Plano de Pormenor da Cerca da Feira pelas razões e fundamentos 
constantes nos pontos III/3.1.1., 3.1.2. e 3.1.8. da informação em apreço;
Parecer favorável ao Relatório Ambiental do plano em apreço nos termos do ponto 3.1.5. da informação.
O Vice-Presidente,

José Pacheco
29-06-2020

Parecer:

Concordo com a presente informação, pela qual se procede à apreciação da proposta de plano acima 
referenciada, efetuada no âmbito das competências específicas das Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR), previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 85.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, incluindo, também, a avaliação ambiental (estratégica), bem como a 
aplicação dos Regimes Jurídicos do Ruído e da Reserva Ecológica Nacional.

Quanto ao Relatório de Avaliação do plano, emite-se parecer favorável e relativamente à classificação da área de 
intervenção como zona mista, no âmbito do Regime Jurídico do Ruido nada há a opor. Mais se verifica que a área 
abrangida por este plano não interfere com a delimitação da Reserva Ecológica Municipal em vigor, neste 
município.

Relativamente à proposta de plano, apresentada pela Câmara Municipal, pelas razões invocadas nesta 
informação propõe-se a emissão de parecer desfavorável, em sede da conferência procedimental agendada para 
pronúncia das entidades representativas dos interesses a ponderar.

À consideração superior.
O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território

Jorge Eusébio
26-06-2020
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INFORMAÇÃO

Relativamente ao assunto em epígrafe a Câmara Municipal de Silves (CMS), solicitou o 

agendamento de conferência procedimental (CP) prevista no Regime Jurídico Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT1) com recurso à Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial 

(PCGT), tendo os representantes das entidades intervenientes sido convocados através da 

mesma plataforma e a CP agendada para o dia 01.07.2020.

I – Antecedentes

Tendo presente que o início do procedimento é objeto de deliberação da câmara municipal, 

a CMS, em reunião de 15 de fevereiro de 2018, deliberou proceder à elaboração do Plano de 

Pormenor da Cerca da Feira (PPCF), tendo aprovado os Termos de Referência que 

fundamentam a sua oportunidade, fixado os respetivos objetivos e estabelecido o prazo de 

275 (duzentos e setenta e cinco) dias úteis para a sua elaboração. Mais deliberou a CMS 

celebrar um contrato para planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor da Cerca 

da Feira, aprovar a minuta de contrato e sujeitar o PPCF a Avaliação Ambiental Estratégica.

Em reunião ordinária de 11 de março de 2019, a CMS deliberou proceder à prorrogação do 

prazo para a elaboração do PPCF, por um período de duzentos e setenta e cinco dias úteis, 

tendo a referida deliberação sido publicada através do Aviso n.º 6453/2019. A mesma 

deliberação refere a alteração dos termos de referência do plano, relativamente à sua 

sujeição a plano de pormenor com efeitos registais, deixando de assumir esta função.

II - Apresentação da proposta de plano

2.1. CARACTERIZAÇÃO 

A área de intervenção do presente PP com cerca de 12 ha insere-se no perímetro urbano da 

vila de São Bartolomeu de Messines, confinando a norte e a poente com arruamentos 

urbanos, a sul com a variante à Estrada Regional (ER) 124 e a nascente com António 

Eugénio de Sousa Guerreiro e outro.

1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – DL n.º 80/2015, de 14 de maio
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Conforme referido em relatório, “Na área do PPCF, incluem-se, a norte, um espaço dedicado 

a equipamentos e infraestruturas de elevado interesse para a vila, concretamente, o 

terminal rodoviário, o parque de feiras e mercados e a área de serviços de 

autocaravanismo. No sector sul, a área do plano é constituída por pomares ordenados de 

alfarrobeiras, onde os solos são barros castanhos avermelhados com elevada capacidade de 

uso.” 

É ainda referido que a área do PPCF é, “(…) contígua ao perímetro urbano de São 

Bartolomeu de Messines e que com este estabelece uma relação funcional privilegiada, 
designadamente em virtude das diferentes atividades e dinâmicas que aí se têm vindo a 

desenvolver, ainda que de forma informal.”

2.2. OBJETIVOS DO PLANO

São objetivos do PPCF:

 Promover o dinamismo económico e a diversificação da base económica local, por via 

do reforço da oferta de área disponível para a instalação de atividades económicas; 

 Qualificar o território, incrementando a oferta de equipamentos e espaços verdes de 

recreio e lazer, de forma a reforçar a atratividade e competitividade do aglomerado; 

 Proceder à consolidação da malha urbana do aglomerado, definindo usos e 

ocupações compatíveis com a envolvente, qualificadores da mesma e em harmonia 

com o caráter de transição desta área. 

Salienta-se, ainda, em relatório, que a elaboração deste PP resulta das necessidades de 

combater o despovoamento e o envelhecimento da população, na freguesia de São 

Bartolomeu de Messines, assim como as reduzidas dinâmicas de atratividade para fixar 

novos residentes e dinamizar e diversificar a base económica local. 

Mais se refere que a maior área do PPCF se destina a espaço de atividade económica, tendo 

ainda uma forte relevância a área destinada a equipamentos (espaços de uso especial). Os 

espaços verdes apresentam-se como elemento de ligação e agregação dos diferentes usos 

do plano, assim como as infraestruturas.
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III – Análise de conformidade com normas legais e regulamentares aplicáveis2

3.1. REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (RJIGT)

3.1.1. CONTEÚDO MATERIAL DO PLANO3

A proposta de plano em apreço observa, na generalidade, o previsto no artigo 102.º do 

RJIGT, apresentando, contudo, algumas deficiências:

- Em regulamento são genericamente previstas operações de demolição, mas não há 

identificação cartográfica (artigo 102.º, n.º 1, al. e);

- No que se refere ao estacionamento, importa corrigir o valor total inscrito no Quadro 

de Parâmetros Urbanísticos, constante na planta de implantação, notoriamente 

incorreto e, principalmente, ter em consideração as dúvidas suscitadas a propósito 

da redação do artigo artigo 20.º da proposta de regulamento (ponto 3.1.8 da 

presente informação);

- Esclarecer se há e qual é o sistema de execução do plano, e se o plano recorre ou 

não a mecanismos de perequação, atento às dúvidas suscitada a propósito da 

redação dos artigos 24º, 25º, e 27ª da proposta de regulamento, (ponto 3.1.8 da 

presente informação);

3.1.2. CONTEÚDO DOCUMENTAL DO PLANO4

Constatam-se, igualmente, deficiências quanto ao exigido no artigo 107.º do RJIGT, 

nomeadamente:

- alinhamentos e polígono base para implantação das edificações (n.º 1, al. b), sendo 

que a sua identificação evitaria a inclusão de normas como a constante no artigo 

15.º n.º 55 da proposta de regulamento, que colocam em causa a necessária visão 

de conjunto;

- não se colocando em causa a edificabilidade definida para o PPCF, constante em 

quadro inserido na planta de implantação, considera-se de mencionar que a 

justificação da mesma, constante no ponto 10.2. Regime de Edificabilidade do 

relatório (págs. 107-109), reportando aos quadros 23, 24 e 25, do relatório, é no 

2 Conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14.05.
3 Artigo 102.º do DL n.º 80/2015, de 14.05.
4 Artigo 107.º do DL n.º 80/2015, de 14.05.
5 “A implantação da construção na parcela 3 deve ocorrer a mais de 75 metros do eixo da Rua Primeiro de Maio”
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mínimo confusa, justificando-se a sua clarificação, nomeadamente face às 

discrepâncias identificadas entre o Índice de ocupação (IO) e o índice de utilização 

(IU) mencionados no quadro 23, [identificados como os «Parâmetros urbanísticos 

definidos nos Termos de Referência»], e os valores da área de construção e área de 

implantação identificados no quadro 24 [identificados como «Parâmetros urbanísticos 

por parcela»].

3.1.3. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO

O PPCF insere-se em solo urbano:

Classe Categoria

Espaço de uso especial - Equipamentos

Espaços verdesSolo Urbano

Espaços de atividades económicas

No espaço de uso especial – equipamentos já se encontram instalados uma área de serviço 

de autocaravanas, um terminal rodoviário e o parque de feiras e mercados de São 

Bartolomeu de Messines. 

3.1.5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Foi prestada a informação I01514-202006-INF-AMB, de 22.06.2020, pela Divisão de 

Avaliação Ambiental (DAA)), cujo parecer conclui:

“(…) considera-se que o Relatório Ambiental avalia e analisa os fatores críticos para a 

decisão e respetivos critérios, objetivos ambientais e de sustentabilidade, assim como os 

indicadores que estabelecem as diretrizes a considerar para a implementação na AAE do 

Plano de Pormenor em apreço (…)”.

3.1.6. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Encontram-se identificadas na planta de condicionantes e reportam ao domínio hídrico, para 

além das infraestruturas de transportes e comunicação.

Mais se informa que na área de intervenção do PPRPS não se verifica interferência com a 

REN. 
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3.1.7. REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO

Nos termos do artigo 9.º do regulamento do PPCF, a respetiva área de intervenção é 

classificada como zona mista.

3.1.8. REGULAMENTO

A proposta em apreço é da estrita responsabilidade da Câmara Municipal que definiu o 

termos de referência e concretizou em detalhe a proposta do regulamento, suscitando as 

considerações que a seguir se desenvolvem:

Artigo 6.º (Definições), nº 2 – Não se percebe o alcance da redação desta norma, na 

medida que, quer o «Anexo 1-Edificabilidade admitida» ao presente regulamento, quer o 

«Quadro de parâmetros Urbanísticos» da Planta de Implantação, identificam o nº de pisos 

acima e abaixo da cota de soleira. Mais se alerta que, «área de construção do edifício é o 

somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, com exclusão das 

áreas (…) em cave sem pé-direito regulamentar».

Artigo 15.º (Espaços de atividades económicas), nº5 - Não se percebe o alcance da 

redação desta norma, atendendo que no relatório refere-se que «a altura da fachada 

admitida é superior de modo a prever a ocultação de áreas técnicas nas platibandas das 

edificações, minimizando o impacte visual das mesmas na envolvente e assim um 

enquadramento paisagístico mais harmonioso», (2º parágrafo da pág.108). Em todo o caso, 

alerta-se que o regulamento não pode inovar face ao disposto na definição de «altura da 

fachada» constante da Ficha nº I-6 do Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de 

setembro.

Artigo 20.º Estacionamentos, nº1 e nº2 – Não se acompanha a redação desta norma, 

na medida que o PPCF, enquanto plano de pormenor, deve prever um número mínimo de 

estacionamentos calculados com base nas regras fixadas no PDM Silves para esse efeito, 

sem prejuízo de, na fase de execução projeto de execução da ocupação de cada uma das 

parcelas, esse valor poder ser ajustado em função das regras aplicáveis por força do PDM 

de Silves em vigor, ou de um estudo de tráfego, como aliás parece resultar das conclusões 

do documento enviado, intitulado «Anexo 3- Estudo de tráfego».
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Artigo 23.º (Infraestruturas viárias), nº3 – Não se percebe o alcance da redação desta 

norma, nem se percebe quem é o promotor a que alude a mesma, visto que o plano não 

estabelece um sistema de execução, (identificando um como opcional), e prevê um 

faseamento da execução do plano em 8 anos, nos termos do proposto artigo 25º da 

presente proposta de regulamento;

Artigo 24.º (Sistemas de execução) - Não se percebe o alcance da redação desta 

norma, visto que, nos termos do nº 1 do Artigo 146ª do RJIGT, «O município promove a 

execução coordenada e programada do planeamento territorial, com a colaboração das 

entidades públicas e privadas, (…)», estabelecendo nomeadamente os sistemas de 

execução aplicáveis aos planos territoriais, podendo os mesmos, «ser executados fora de 

sistema de execução quando se verifique uma das (…) situações» a que alude o nº 3 do 

artigo 147º, também do RJIGT. Ora, verifica-se que:

i. O Relatório do plano não explicita qual das situações de exceção se aplica ao 

presente plano para prescindir do estabelecimento de um sistema de execução, e a 

presente norma do regulamento, malgrado a sua epígrafe, não estabelece um 

sistema de execução, identificando como opcional, o sistema de iniciativa dos 

interessados, a recorrer «em caso de necessidade». 

ii. O sistema de iniciativa dos interessados a que alude o artigo 149º do RJIGT, 

estabelece, nomeadamente, no nº 2 que «Os direitos e as obrigações dos 

participantes na unidade de execução são definidos por contrato de urbanização», e 

no nº3 que «(…) cabe aos particulares proceder à redistribuição dos benefícios e 

encargos resultantes da execução do instrumento de planeamento entre todos os 

proprietários e titulares de direitos inerentes à propriedade abrangidos pela unidade 

de execução, na proporção do valor previamente atribuído aos seus direitos», 

questões que, conjuntamente com as compensações a prestar ao município (nos 

termos do nº1 do artigo 149º do RJIGT), devem ser asseguradas previamente à 

execução do plano, não se vislumbrando como pode tal acontecer apenas por 

recurso a operações urbanísticas avulsas.

Artigo 25.º (Faseamento da execução) – O faseamento da execução do plano, tem 

repercussão direta no faseamento da execução das infraestruturas, não se vislumbrando 

como se garante a sua realização articulada no âmbito do PPCF, na ausência de um sistema 

de execução que defina os direitos e obrigações das partes, e que preveja os mecanismos 

para os eventuais incumprimentos dessas obrigações.
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Artigo 27.º (Redistribuição de benefícios e encargos) – Não se percebe o alcance da 

redação desta norma, e a sua exequibilidade, na medida que, a proposta do plano em 

apreço não estabelece mecanismos diretos ou indiretos de perequação, e identifica um 

sistema de execução com caráter opcional, que não garante a obrigatoriedade da 

elaboração de um contrato de urbanização para regular os direitos e obrigações das partes 

na execução do plano.

Artigo 28.º (Vigência e monitorização), nº1 – Não se acompanha a redação desta 

norma, na medida que, muito embora a proposta do plano em apreço vise a execução do 

PDM de Silves em vigor, não é possível ignorar que o mesmo já foi objeto de uma proposta 

de revisão que mereceu aprovação da Comissão Consultiva, e que embora ainda não seja 

eficaz, terá sido considerada na elaboração da presente proposta do plano, como decorre da 

alínea e) do artigo 2º (Objetivos) da proposta de regulamento em análise. Ora, a proposta 

de revisão do PDM de Silves procedeu nomeadamente à classificação do solo nos termos 

das regras estabelecidas pela Lei de Bases e pelo RJIGT de demais legislação regulamentar, 

que determinaram a alteração da classificação do solo do PDM ainda em vigor, 

nomeadamente na área de intervenção do PPCF, pelo que, entende-se que esta norma deve 

assegurar que, decorrido o prazo de 8 anos para execução do plano em apreço, a sua não 

concretização implicará a suspensão do mesmo no todo ou em parte, devendo a CM 

promover a sua revogação ou alteração para adaptação ao PDM em vigor, no todo ou em 

parte.

3.2. PDM DE SILVES6

Conforme referido no artigo 30.º do regulamento do PPCF, com a entrada em vigor do 

mesmo é parcialmente revogado o PDM de Silves (PDMS), no que diz respeito à área de 

intervenção do plano de pormenor em causa.

O PDMS, para a área onde se insere o PPCF, estabelece uma zona a estudar em PPU7, 

inserida em perímetro urbano, com previsão de diferentes usos, como sejam infraestruturas 

viárias, espaços de feiras e mercado, e ainda “parque urbano”, que, nos termos do artigo 

20.º do PDM de Silves, são áreas destinadas a “zonas verdes urbanas, podendo incluir 

equipamentos sociais complementares. Face ao atrás referido, encontra-se garantida a 

compatibilidade do PPCF com o PDMS. 

6 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 161/95, de 04 de dezembro, na sua redação atual.  
7 À data da elaboração do PDM de Silves correspondia à figura de “Planos Parciais de Urbanização”, abandonada nas 
posteriores versões do RJIGT  
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Contudo o RJIGT, relativamente à coordenação das intervenções, a que se refere o artigo

22.º, determina:

“A elaboração, a aprovação, a alteração, a revisão, a execução e a avaliação dos programas 

e dos planos territoriais obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, 

os programas e os projetos, designadamente da iniciativa da Administração Pública, com 

incidência na área a que respeitam, considerando os que já existem e os que se encontrem 

em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações.”

A revisão do PDM de Silves, objeto da 2.ª reunião da Comissão Consultiva, identifica, para a 

área em causa, um plano de pormenor em elaboração. Porém, estabelece uma qualificação 

do solo distinta da que consta no atual PDM, por força da aplicação do DR n.º 15/2015, de 

19.08, designadamente na parcela 6 (espaço de atividades económicas), a qual, face ao 

“novo” PDMS, se encontra qualificada como Espaço Agrícola. 

Em conformidade, constitui especial responsabilidade da CMS conjugar o prazo de execução 

do PPCF, de 8 anos para a fase 5 (correspondente à parcela 6), com a necessidade de 

promover a sua suspensão e revogação/alteração, conforme acima referido a propósito da 

redação do artigo 28.º da proposta de regulamento, (ponto 3.1.8 da presente informação).

IV – Verificação da compatibilidade ou conformidade da proposta de Plano com os 
programas territoriais existentes8

1.1. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE9

O aglomerado de S. Bartolomeu de Messines, onde se insere a área de intervenção do PPCF, 

localiza-se na unidade territorial da Serra.

De acordo com o sistema urbano proposto no PROT, este pode ser perspectivado a partir da 

consideração de dois elementos de estruturação do sistema urbano: aglomerações urbanas, 

constituídas por conjuntos de áreas urbanas e respetivos pólos, e eixos de articulação 

urbana, que consistem em ligações de centros urbanos que promovem a articulação entre 

diversos espaços e áreas de influência.

8Conforme o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 85.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14.05. 
9 Aprovado pela RCM n.º102/2007, de 3 de Agosto posteriormente retificada pela Declaração de Retificação n.º 85-
C/2007 de 2 de outubro.
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O PROT identifica o Eixo Transversal Serrano: rede urbana secundária assente na promoção 

e valorização dos centros tradicionais do interior (sedes de concelho ou de freguesia), 

localizados em cadeia ao longo de um eixo que percorre transversalmente

o território da Serra — Alcoutim, Pereiro, Martim Longo, Cachopo, Salir, Benafim, Alte, S. 

Bartolomeu de Messines, S. Marcos da Serra, Alferce, Monchique, Marmelete e Aljezur. Mais 

refere que é indispensável dotar estes centros de um conjunto adequado de equipamentos e 

serviços à população e de suporte ao aparecimento de novas dinâmicas socioeconómicas ou 

ao incremento das existentes.

Estes pequenos centros deverão articular-se entre si, ancorando-se nos centros mais 

próximos de maior dimensão e dinamismo, nomeadamente os do eixo de articulação do 

Barrocal (Silves/ Loulé/ S. Brás de Alportel).

Face ao exposto, conclui-se pela compatibilidade do PPCF com o PROT Algarve.

V – Conclusão

De acordo com as matérias que compete a esta Comissão de Coordenação apreciar, no 

âmbito do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 85.º do RJIGT, propõe-se que, no 

âmbito da conferência procedimental, agendada para 01.07.2020, se emita:

a)  Parecer desfavorável, à proposta de PPCF, com fundamento no referido nos pontos 

III / 3.1.1., 3.1.2 e 3.1.8 da presente informação, com especial enfoque para a 

necessidade de clarificar/densificar o sistema execução do presente plano, tendo em 

conta que o mesmo concretiza uma opção de planeamento prevista no PDMS de 

1995, que já não está alinhada com a proposta de revisão daquele plano aprovada 

pela Comissão Consultiva, e que embora não esteja em vigor, já reflete os 

condicionamentos decorrentes da legislação aplicável, nomeadamente no que se 

reporta à classificação do solo.

b)  Parecer favorável ao Relatório Ambiental, no âmbito da Avaliação Ambiental 

Estratégica e nos termos do parecer referido no ponto 3.1.5 da presente informação. 

À consideração superior

Os Técnicos 

Manuel Vieira
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Rua do Alportel , 104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 
grfar@infraestruturasdeportugal.pt 
 
Largo da Estação nº 17 – Apartado 497 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 

 Exmo(a). Senhor(a) 
 

CCDR Algarve 

geral@ccdr-alg.pt  
 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA 

PCGT ID196 2020-06-01 008-2718922  007-2744234 2019-04-18 

 
Assunto: PCGT - ID 196 - Plano de Pormenor da Cerca da Feira - Pedido de Parecer 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A Câmara Municipal de Silves encontra-se a elaborar o Plano de Pormenor, com o objetivo de 

reabilitar a Cerca da feira, na freguesia de São Bartolomeu de Messines. 

A consulta efetuada à I.P tem como objetivo a recolha de informação para a Avaliação Ambiental 

Estratégica, requerendo, nomeadamente, informação acerca da rede sob jurisdição da I.P., bem 

como eventuais recomendações e condicionantes a atender no desenvolvimento do projeto. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como ponto prévio, refere-se que todas as referências legais, regulamentares e contratuais, feitas 

à REFER, E.P.E. e ou à EP, S.A., consideram-se feitas à Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, 

S.A.).  

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Cerca da Feira é servida por rede rodoviária. 

Neste contexto, as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) deverão respeitar a 

identificação, hierarquização e nomeação exposta no Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, 

de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, 

de 16 de Agosto, no âmbito do qual a RRN é constituída pela Rede Nacional Fundamental 

(Itinerários Principais-IP) e pela Rede Nacional Complementar (Itinerários Complementares-IC e 

Estradas Nacionais-EN). 

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais (ER)”, as quais, de 
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2.7

acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de 

acordo com a Lista V anexa ao citado Decreto-Lei. 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que aprova o Estatuto 

das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 26 de julho de 2015, cujo 

âmbito de aplicação se estende também às estradas regionais (ER) e às estradas nacionais (EN) 

desclassificadas, ainda não entregues aos municípios. 

O artigo 5º da Lei n.º 34/2015 revoga, para além da Lei n.º 2037, de 19 de Agosto de 1949 (anterior 

Estatuto), os diplomas mencionados no referido artigo. 

Refira-se que as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis à Rede Rodoviária Nacional, 

Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, estão definidas no artigo 32.º do 

EERRN.  

Das disposições legais em matéria de proteção da rede rodoviária decorrentes do EERRN, 

salienta-se o papel da IP enquanto Administração Rodoviária e consequentes poderes de 

autoridade pública na área de jurisdição rodoviária (artigo 41º, 42º e 43.º), isto é, a área abrangida 

pelos bens do domínio público rodoviário do Estado, cuja composição abrange as estradas a que 

se aplica o EERRN, bem como as zonas de servidão rodoviária e a designada zona de respeito.  

Esta zona de respeito, definida no artigo 3º, alínea vv) do EERRN, compreende “…a faixa de 

terreno com a largura de 150 m para cada lado e para além do limite externo da zona de servidão 

non aedificandi, na qual é avaliada a influência que as atividades marginais à estrada podem ter 

na segurança da circulação, na garantida da fluidez de tráfego que nela circula e nas condições 

ambientais e sanitárias da sua envolvente.”  

Assim, as operações urbanísticas em prédios confinantes e vizinhos das infraestruturas 

rodoviárias sob jurisdição da IP estão sujeitas às limitações impostas pela zona de servidão non 

aedificandi e, se inseridas em zona de respeito, a parecer prévio vinculativo desta empresa, nos 

termos do disposto no artigo 42.º n.º 2 alínea b) do EERRN. 
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3.7

3. ANÁLISE DOS ELEMENTOS APRESENTADOS/REDE RODOVIÁRIA E INFRAESTRUTURAS 

FERROVIÁRIAS 

Apreciados os documentos disponibilizados e da análise efetuada à rede da I.P., SA existente, 

na zona envolvente à área de projeto (figura 1), consideramos ser de referir o seguinte: 

A área de estudo agora indicada situa-se no concelho de Silves e freguesia de São 

Bartolomeu de Messines, pertencente ao distrito de Faro. 

Existe proximidade a troço rodoviário sob jurisdição da IP, o que faz prever a existência de 

servidões e área non aedificandi associadas. 

Figura 1 – Localização da área do Plano Pormenor 
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4.7

3.1. Rede Rodoviária sob jurisdição da I.P. 

• ER124 - Atravessa o município de Silves sentido Poente-Nascente, ligando os 

municípios de Portimão e Loulé, tornando-se adjacente à área do projeto (a sul). 

 

As zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade, aplicáveis nos lanços de estradas sob 

jurisdição da IP, estão definidas nos artigos 32.º e 33.º, respetivamente, do EERRN. Para 

além destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 42º do 

EERRN, as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos termos em 

que se encontra definida na alínea vv) do artigo 3º, estando sujeitas a parecer prévio 

vinculativo da administração rodoviária, nas condições do citado artigo 

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade da IP, o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei n.º 34/2015, 

de 27 de abril, regula a proteção da estrada e sua envolvente, fixa as condições de segurança 

e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua 

gestão, exploração e conservação, das estradas nacionais constantes do Plano Rodoviário 

Nacional (PRN), das estradas regionais, das estradas nacionais desclassificadas, isto é, não 

classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição da IP, bem como das ligações à rede 

rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em vigor do novo Estatuto. A Proposta 

do PP em análise deverá respeitar este normativo. 

3.2. Rede Ferroviária 

Identifica-se que, na área de estudo, existe a Linha do Sul, pertencente à Rede Ferroviária 

Nacional (RFN). Não obstante, dista o suficiente, segundo a legislação em vigor, para não pôr 

em causa o projeto. 

Do ponto de vista da salvaguarda das Infraestruturas Ferroviárias, as linhas ferroviárias 

existentes, em exploração ou não, mantêm-se no Domínio Público Ferroviário, logo sujeitas 

ao regime de proteção definido no Decreto-Lei nº 276/2003, de 4 de novembro. 
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5.7

3.3. Elementos Recebidos 

Como nota prévia, refere-se que a espacialização da estratégia de desenvolvimento municipal 

proposta no PP, não deve comprometer o nível de serviço e função inerente às estradas da 

rede viária sob jurisdição da I.P., nem o cumprimento dos requisitos legais em matéria de 

ruído, desaconselhando-se veemente a proposição de áreas residenciais ou equipamentos 

de utilização coletiva em faixas adjacentes às estradas da RRN.  

Deve igualmente ter-se em consideração que as propostas de qualificação funcional do solo 

urbano devem assegurar-se de que a articulação das futuras acessibilidades às estradas da 

rede rodoviária nacional seja sustentada na captação e ligação aos nós e intersecções 

previamente existentes, atendendo que as propostas de acessibilidades diretas constituem, 

regra geral, pontos de conflito que comprometem o nível de serviço das vias e condicionam a 

fluidez do tráfego, bem como a segurança da circulação. 

 

3.4. Regulamento 

No artigo 4.º deverá ser mencionado o Plano Especial do Plano Rodoviário Nacional 2000 e, 

se assim for entendido, o EERRN, atendendo à sua influência na área de plano. 

 

3.5. AAE 

No que respeita à representação da IP, SA, importa referir que o nosso entendimento tem sido 

o de que a pertinência do seu contributo decorre da sua qualidade como "entidade 

representativa de interesse a ponderar" (ERIP), ou seja, como entidade com competências 

específicas no sector rodoferroviário, e não propriamente nas componentes ambientais (como 

ar, água, clima, biodiversidade, solo e subsolo), as quais correspondem, de uma forma geral, 

aos critérios que permitem qualificar um plano como suscetível de ter efeitos significativos no 

ambiente e, portanto, como sujeito a um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE). 
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6.7

No entanto, numa lógica de colaboração ativa para a melhoria do processo, a IP, SA, após 

análise dos elementos apresentados, considera que globalmente, nada há a opor ao 

encadeamento metodológico desenvolvido. 

No que respeita ao Quadro de Referência Estratégica (QRE), no qual se identificam as macro 

orientações de política nacional e internacional, bem como os objetivos de longo prazo 

estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade, considera-se ser de sugerir a 

integração do PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL (PRN2000) no QRE, atento o fato de se 

estar perante um plano sectorial e de ser possível territorializar, à escala adequada, as 

propostas do Plano. 

Considerando o PRN2000 como um instrumento indispensável para a análise de uma gestão 

mais sustentável e eficaz do território e das infraestruturas de mobilidade regional, 

evidenciando-se o papel da rede viária no planeamento e organização do território bem como 

o seu contributo na promoção do desenvolvimento e coesão social. 

Na página 144 do Relatório Ambiental, deverá ser corrigida a menção à ER124, que conta 

como “ER125”.  

 

3.6. Planta de condicionantes 

Poderá ser mencionada, na legenda da planta, que as Estradas Regionais mencionadas estão 

sob jurisdição da IP, trocando o nome do layer. 

Ainda nesta peça desenhada e porque se torna mais evidente, o limite sul do Plano estende-

se até ao eixo da ER124, situação que engloba, além da plataforma, taludes e órgãos de 

drenagem, elementos que constituem a zona da estrada, conforme definição dada pelo 

EERRN, na alínea uu) do art.º3.º. Atento a que, sobre o talude da ER124 é representado uma 

linha de água afeta ao regime hídrico, agradecemos a revisão desta situação que se nos 

afigura tratar-se de um lapso. 
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4. CONCLUSÃO  

 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável à proposta de Plano, sugerindo-se a 

materialização das indicações elencadas no presente documento. 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Gestor Regional, 

 
 

Luís Pinelo 

(Ao abrigo da Decisão DRP/01/2019) 
 

(caa) 
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