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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 11 de março de 2019, dar início ao procedimento de 

elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia (PPFF), 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 5606/2019, de 28 de março (anexo 1), decorreu um período de 15 dias de 

participação pública preventiva, de 04 a 26 de abril de 2019, 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 PPFF. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu, de 04 a 26 de abril de 20193, tendo no decurso do mesmo sido disponibilizados 

na página oficial da Câmara Municipal de Silves, na Junta de Freguesia de Silves e no serviço de 

Ordenamento do Território do Município, a seguinte documentação: 

 

a) Aviso n.º 5606/2018, de 28 de fevereiro, 

b) Deliberação de Câmara de 11 de março de 2019, 

c) Termos de Referência da elaboração, 

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. 
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. 
3 Atendendo a que foi concedida tolerância de ponto aos serviços municipais no dia 26 de abril de 2019, o período de participação pública 
preventiva foi alargado até ao dia 29 de abril de 2019. 
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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 facebook). 

 

 

3. AS SUGESTÕES E INFORMAÇÕES E SUA PONDERAÇÃO 

 

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

participação onde se integram um conjunto de 4 sugestões e informações, que incidem sobre as 

seguintes matérias: 

 

a) Criação de um percurso ribeirinho para a observação de aves; 

b) Integração com o parque ribeirinho da cidade; 

c) Instalação subterrânea da rede eléctrica; 

d) Criação de uma ponte pedonal entre margens. 

 

De uma leitura atenta do quadro constatamos, antes de mais, o reduzido número de participações 

recebidas, porventura, associado ao caráter preliminar desta fase. Ainda assim, das sugestões 

apresentadas, destacam-se as referentes à criação / beneficiação de condições que permitam um 

usufruto público dos recursos naturais e paisagísticos existentes, particularmente os associados ao rio 

Arade. 

 

A este respeito importa atender que, sendo este um plano que decorre de um procedimento concursal 

de atribuição de 700 camas por via da concretização de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico 

(NDT), a proposta aprovada no âmbito daquele concurso, constitui a estrutura base do plano agora a 

elaborar. Assim retomamos a proposta integrada no NDT de criar um percurso pedonal e ciclável que 

permita o contacto entre a população e os espaços naturais e que estabelecerá a ligação ao 

observatório de aves a instalar no Moinho do Valentim. 

 

Da mesma forma, também a rede elétrica existente passará a subterrânea, visando a melhoria da 

integração paisagística do empreendimento. 
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No que concerne à criação de uma ponte entre as duas margens do rio Arade, atendendo a que o 

PPFF se desenvolve exclusivamente na margem norte do rio Arade, salientamos que é uma proposta 

muito interessante que será objeto de análise de viabilidade no decurso da elaboração do plano, 

atendendo designadamente à necessária garantia de navegabilidade do rio. 

 

 

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. 

 

Particularmente neste processo de elaboração do PPFF, atendendo às suas especificidades, 

designadamente por decorrer de um procedimento concursal de atribuição de camas turísticas, pela 

proximidade à sede de concelho 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 

 

Aviso n.º 5606/2019, de 28 de março. Torna público o início do procedimento de elaboração do Plano 

de Pormenor da Feitoria Fenícia. 
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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. 

 

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 

Aviso n.º 5606/2019, de 28 de março 

 





Diário da República, 2.ª série — N.º 62 — 28 de março de 2019  9893

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 5603/2019
Para os devidos efeitos, torna -se público que, de acordo com o disposto 

no n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, por meu 
despacho datado de vinte de fevereiro de dois mil e dezanove, autorizei 
a prorrogação da situação de mobilidade interna intercarreiras até trinta 
e um de dezembro de dois mil e dezoito, do seguinte trabalhador: Luís 
José Martins Guerreiro, na categoria de Técnico Superior.

12 de março de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

312151922 

 Aviso n.º 5604/2019
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, e nos termos do artigo 99 -A, da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto e 18/2016 de 
20 de junho, artigo este aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, torna -se publico que 
por meu despacho de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna intercarrei-
ras/intercategorias, com efeitos a um de janeiro de dois mil e dezanove 
da trabalhadora Sandra Luísa Correia Rodrigues, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, com o posicionamento correspondente à posição 
remuneratória 2.ª e nível 15, da tabela remuneratória única.

13 de março de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

312143239 

 Aviso n.º 5605/2019
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, conjugado com a Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, 
que estabelece o Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos 
Precários, torna -se públicos que, foi celebrado contratos de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos de 07 de janeiro, 
06 de fevereiro e 13 de março de 2019 com os seguintes trabalhadores:

7 janeiro de 2019:
Telma Maria Sustelo da Silva, para o exercício de funções de Assis-

tente Operacional (área de atividade — Auxiliar de Ação Educativa), 
com a remuneração correspondente à 4.ª posição remuneratória da tabela 
remuneratória única.

06 fevereiro de 2019:
Claudine Beatrice Lucienne Renee Corbery Sousa Bispo, Lídia Maria 

Rodrigues da Encarnação, Maria de Fátima Simões Sequeira, Paula Cris-
tina Cabrita Graça da Silva e Susana Elisa Martins Caetano para o exer-
cício de funções de Assistente Operacional (área de atividade — Auxiliar 
de Ação Educativa), com a remuneração correspondente à 4.ª posição 
remuneratória da tabela remuneratória única.

13 março de 2019:
Tânia Patrícia Soares Furtado Mota Pinto, para o exercício de funções 

de Assistente Operacional (área de atividade — Auxiliar de Ação Edu-
cativa), com a remuneração correspondente à 4.ª posição remuneratória 
da tabela remuneratória única.

De acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
é dispensado o período experimental, sendo que, o tempo de serviço 
prestado no exercício de funções a regularizar, é superior à duração 
definida para o período experimental da respetiva carreira.

13 de março de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

312143385 

 Aviso n.º 5606/2019

Elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia
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 11 de março de 2019, 
deliberou proceder à elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria 
Fenícia, tendo aprovado os Termos de Referência que fundamentam a 
sua oportunidade, fixam os respetivos objetivos e estabelecem o prazo 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias úteis para a sua elaboração. 
Mais deliberou a Câmara Municipal de Silves celebrar um contrato 

para planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria 
Fenícia 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 seguinte à 
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 consultar os termos de referência, a proposta de 
contrato e a qualificação da elaboração do Plano para efeitos de avaliação 
ambiental estratégica, na página da Câmara Municipal 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 Silves, Rua João de Deus, n.º 21, Silves.

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, 
deverão ser feitas por escrito, dirigidas ao Vereador Permanente da Câ-
mara 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).

13 de março de 2019. — O Vereador Permanente da Câmara Muni-
cipal de Silves, Maxime Sousa Bispo.

Deliberação
Deliberar por maioria determinar o início da elaboração do Plano de 

Pormenor identificado em epígrafe, aprovar os termos de referência, 
promovendo a sua publicitação através de um período de consulta pública 
de 15 dias, bem como contratualizar a elaboração do mesmo, aprovar 
a minuta de contrato para planeamento, concedendo plenos poderes 
à Exm.ª Sr.ª Presidente para a sua outorga, sujeitando o mesmo a um 
período de consulta pública de 15 dias.

Mais se delibera aprovar a minuta de aviso a publicitar o teor da 
presente, bem como qualificar a elaboração do plano como sujeita a 
Avaliação Ambiental Estratégica.

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Fátima Matos votou contra.
13 de março de 2019. — O Vereador Permanente da Câmara Muni-

cipal de Silves, Maxime Sousa Bispo.
612141116 

 Aviso n.º 5607/2019
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, torna-se público que após conclusão dos respetivos 
procedimentos concursais, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, com inicio a 13 de março 
de dois mil e dezanove, com os seguintes trabalhadores:

Pedro Miguel Manso Mourão, para o exercício de funções de Assis-
tente Operacional, com a remuneração correspondente ao nível 4.º da 
tabela remuneratória única.

Susana Viegas Martins, para o exercício de funções de Assistente Ope-
racional (área de atividade — Auxiliar de Ação Educativa — utilização 
da reserva de recrutamento), com a remuneração correspondente ao 
nível 4.º da tabela remuneratória única.

13 de março de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

312143474 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 5608/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, a seguir se publica o despacho de designação, em regime de 
comissão de serviço, de Sofia de Jesus Silvano Martins, no cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau, Chefe da Divisão de Reabilitação Ur-
bana, com produção de efeitos a 28 de fevereiro de 2019, pelo período 
de três anos, e respetiva nota curricular:

«No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
conformidade com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal tendente ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, 
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 Paula Bravo   2 semanas atrás   Concelho   1,455 Visitas

Está a decorrer, até ao dia 26 de abril, o período de discussão pública prévia à elaboração do Plano

de Pormenor da Feitora Fenícia (PPFF). 

A poente da Fissul e Piscinas Municipais está prevista a construção de um campo de golfe de 18

buracos e de uma unidade hoteleira com capacidade para 700 camas. 

O projeto vai ser desenvolvido numa zona classificada como Sítio de Importância Comunitária

Arade/Odelouca, como Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e

segundo a Quercus afetará 34 habitats na Rede Natura.

O empreendimento foi concebido pela empresa Feitoria Fenícia, Investimentos Agropecuários e Turísticos,

Lda, detentora de uma propriedade limitada a norte pela EN 124, a sul pelo Rio Arade, a nascente pelo

barranco da Caixa d’ Água e a poente pela Ribeira do Falacho, conhecida como Tapada do Almarjão, a qual,

tendo sido adquirida para produção de fruta, se encontrava totalmente abandonada.

Feitoria Fenícia- Planta da área

O processo de transformação da propriedade agrícola, para local de acolhimento destas estruturas turísticas,

decorre pelo menos desde 2012, quando foi apresentado à Câmara Municipal de Silves o pedido de

informação prévia sobre a construção de um hotel isolado. A autarquia deu então um parecer favorável.

Em maio de 2013, foi entregue a proposta do projeto para a construção do campo de golfe, à CCDR Algarve.

O processo esteve em Consulta Pública de 20 de agosto a 16 de setembro de 2014, mas apenas a Quercus

e um cidadão de Silves se manifestaram. Apesar de todas as condicionantes, o processo avança. A Feitoria

Fenícia apresenta, em 2016, a única proposta para a ocupação das 700 camas atribuídas à Câmara

Municipal de Silves pelo PROT Algarve – NDT para a Unidade Territorial Litoral Sul e Barrocal.

E assim se chega à aprovação, a 13 de março de 2019, da elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria

Fenícia. “
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

http://www.terraruiva.pt/politica-de-privacidade/
http://www.terraruiva.pt/category/concelho/
https://i2.wp.com/www.terraruiva.pt/wp-content/uploads/2019/04/feitoria-fenicia-mapa.jpg
http://www.terraruiva.pt/author/paulabravo/
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Futuro campo de golfe

 

Promover a atratividade do território e

a sua competitividade, por via do

reforço da oferta turística qualificada,

valorizar os recursos presentes assim

como o potencial locativo do território

e reforçar a oferta de equipamentos desportivos como um produto de reduzida sazonalidade são os

principais objetivos da elaboração deste plano”, afirma a Câmara Municipal. Nessa reunião “deliberou-se,

ainda, dar início a um período de consulta pública e qualificar a elaboração do plano como sujeita a

Avaliação Ambiental Estratégica.”

De facto, no seu documento que fundamenta esta decisão, escreve a autarquia: “As caraterísticas naturais

da área a ser afetada apresentam um valor ou vulnerabilidade muito significativo, que lhe advém, de entre

outros, da integração de parte desta área na RN2000. Do ponto de vista do património cultural regista-se a

presença de vários edifícios com caraterísticas rurais, destacando de entre estes o moinho de maré

localizado no setor SW da área do plano. De referir anda o Cerro da Rocha Branca, sítio de interesse

municipal em processo de classificação que, embora se localize fora da área do plano, abrange a mesma

por via da sua zona especial de proteção”.

Sobre esta referência ao Cerro da Rocha, recorde-se que neste sítio foi descoberto, há cerca de 25 anos,

um importante povoado fenício, que acabaria destruído pelos proprietários do terreno, quando estavam a

decorrer escavações arqueológicas, o que resultaria num processo judicial que à época foi muito falado…

Os interessados em participar no processo de discussão pública do Plano de Pormenor podem consultar

toda a documentação no site da Câmara Municipal de Silves ou (em papel) na Junta de Freguesia de Silves.

Para qualquer esclarecimento adicional pode ser contactada a Divisão de Ordenamento e Gestão

Urbanística, Ordenamento Territorial da CMS pelo telefone número 282 440 825 ou pelo email

dogu.ordenamento@cm-silves.pt.

Impactes muito significativos

Do Estudo de Impacte Ambiental que esteve em consulta pública (e que ainda se encontra disponível no site

da CCDR Algarve), é possível recolher elementos que levantam alguma perplexidade quanto às

consequências da concretização deste projeto.

• O maior impacte negativo tem a ver com a transformação de habitats arvenses de sequeiro em zonas de

relvados de regadio e zinas de lagos “o que introduzirá um impacte negativo significativo e permanente para

as espécies associadas a meios amplos arvenses de sequeiro”; 

• O maior “impacte positivo muito significativo e permanente” será “para as espécies aquáticas, com a



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

https://i0.wp.com/www.terraruiva.pt/wp-content/uploads/2019/04/campo-de-golfe-feitoria-fen%C3%ADcia_2.jpg
http://www.terraruiva.pt/politica-de-privacidade/
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criação de zonas húmidas”; 

•  Do total da área do projeto, 61,90 hectares, a maior parte (55,82 hectares) estão integrados no Sítio de

Importância Comunitária Arade/Odelouca da Rede Natura 2000, classificada pela diversidade genética de

peixes; 

• . Uma grande parte da área está classificada como RAN, o que significa que são terrenos aptos para

agricultura e também como REN – criada para defender os recursos ecológicos; 

• Existem na propriedade vários cursos de água e charcos e nos corredores fluviais do Rio Arade e da

Ribeira do Falacho foi confirmada a presença da lontra e do cágado; 

• Existem aqui 31 espécies de borboletas diurnas, foi confirmada a presença da raposa, doninha, lebre,

coelho e de 122 espécies de aves; 

• Existe em parte significativa do terreno o risco de cheias. 

• Sobre o próprio Estudo de Impacte Ambiental, a Quercus considera que o mesmo “não é imparcial” e que

possui “lacunas técnicas” além de haver no mesmo um “manifesto conflito de interesses que resultado do

facto de ser o mesmo arquiteto paisagista que teve a responsabilidade de projetar o campo de golfe a

coordenar também o Estudo de Impacte Ambiental, uma situação que não pode ocorrer, sob pena de

perverter os processos de avaliação de impacte ambiental”.

Objetivos da Câmara Municipal de Silves 

Na minuta de contrato para a elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia (PPFF), estão expostos

os objetivos que a autarquia pretende ver concretizados:

«A Câmara Municipal de Silves pretende, assim, elaborar o PPFF que desenvolva e concretize as seguintes

opções estratégicas, tal como concretizado nos termos de referência: 

a) Criar um empreendimento turístico estruturante que irá funcionar como âncora para o desenvolvimento

económico da cidade de Silves, reforçando e diversificando a oferta turística do concelho e contribuindo para

combater a sazonalidade; 

b) Completar o eixo principal de desenvolvimento de Silves (turismo de sol e praia), com a criação de um

empreendimento estruturante que irá enquadrar o turismo cultural, o turismo da natureza, o turismo de golfe

e o turismo desportivo; 

c) Assumir os recursos naturais da área de intervenção e a paisagem como potenciais a promover e a

valorizar, a bem da qualidade do empreendimento e como fator diferenciador do produto turístico; 

d) Criar um empreendimento que respeite os valores naturais e os valores ecológicos da área de

intervenção, assegurando o respeito pela fauna e flora locais e explorando as oportunidades decorrentes da

localização da propriedade no contexto do concelho de Silves; 

e) Desenvolver um empreendimento que integre o património cultural, edificado e arqueológico da

propriedade e envolvente, na perspetiva não só da promoção da imagem do empreendimento, mas também,

no sentido da sua proteção e valorização; f) Recuperar o património edificado existente na propriedade
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(Moinho do Valentim), dando-o a conhecer à comunidade, facultando a sua acessibilidade e integrando-o

nos percursos lúdicos e nos roteiros turísticos da cidade de Silves; 

g) Criar um núcleo desportivo, associados ao golfe e a desportos vários, como o futebol, rugby, ciclismo e

hipismo (Centro de Estágios); 

h) Dotar a cidade de Silves de percursos pedonais e cicláveis em torno da propriedade, que permitam o seu

usufruto pela população em geral, não só na perspetiva de saudável prática do desporto, mas também, na

perspetiva da fruição dos valores naturais, ambientais e patrimoniais existentes;»
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PLANEAMENTO

Decorre entre 04 e 26 de abril de 2019 o período de participação pública prévia da elaboração do
Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia (PPFF). Promover a atratividade do território e a sua
competitividade, por via do reforço da oferta turística qualificada, valorizar os recursos presentes
assim como o potencial locativo do território e reforçar a oferta de equipamentos desportivos
como um produto de reduzida sazonalidade são os principais objetivos da elaboração deste
plano.
Este período de discussão pública resulta de uma deliberação da Câmara Municipal de Silves
(CMS), de 13 de março último, que deu início ao procedimento de início de elaboração do Plano
de Pormenor da Feitoria Fenícia (PPFF) e aprovou quer os respetivos Termos de Referência,
quer a minuta de Contrato para Planeamento. Nessa reunião deliberou-se, ainda, dar início a um
período de consulta pública e qualificar a elaboração do plano como sujeita a Avaliação
Ambiental Estratégica.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE PORMENOR DA FEITORIA

FENÍCIA DECORRE DE 04 A 26 DE ABRIL

29 de março de 2019

MUNICÍPIO SERVIÇOS INVESTIR

VISITAR

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/60/servicos.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/117/investir.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/noticias/5367/periodo-de-participacao-publica-do-plano-de-pormenor-da-feitoria-fenicia-decorre-de-04-a-26-de-abril.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/84/visitar.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/21/municipio.aspx
https://www.cm-silves.pt/
https://cms.cm-silves.pt//upload_files/client_id_1/website_id_1/Noticias/Planeamento/2019/pp%20feitoria.jpg
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A referida deliberação foi publicada no Diário da Republica pelo Aviso n.º 5606/2019, de 28 de
março, de onde resulta que estão criadas as condições para o início formal do período de
participação pública prévia da elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia (PPFF).
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. Para o efeito deverá ser utilizada a ficha de participação a remeter para a Câmara
Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves ou pelo email dogu.ordenamento@cm-
silves.pt.
Os interessados podem ainda consultar a deliberação de início do procedimento de alteração do
PPFF, os termos de referência, o contrato para planeamento (minuta) e a qualificação da
alteração do PPFF para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica na Câmara
Municipal de Silves (Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território),
na página de internet do Município (aqui) e na sede da Junta de Freguesia de Silves.
Para qualquer esclarecimento adicional poderá 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.

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1071/plano-de-pormenor-da-feitoria-fenicia-elaboracao.aspx
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ANEXO 3 

Sugestões e informações e respetivas respostas 

 

3.1. Participação de João Pedro Pereira Cabrita 

3.2. Resposta a João Pedro Pereira Cabrita 
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Luisa.Brazia

De: João Cabrita <peq100@hotmail.com>
Enviado: 18 de abril de 2019 12:17
Para: dogu.ordenamento
Assunto: Consulta Publica - Feitoria Fenicia

Bom dia. 
 
Dados pessoais: 
 
Nome: João Pedro Pereira Cabrita 
Residente em: Rua 1º de Maio, Bloco 2, 3º esquerdo 
Código postal: 8300-178 Silves, Freguesia de Silves, Concelho de Silves 
NIF: 228971179 
CC: 12014099 
Telefone: 968411117 
Email: peq100@hotmail.com 
 
Participação: 
No âmbito da consulta publica do plano de pormenor da "Feitoria Fenícia" 
(https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1071/plano-de-pormenor-da-feitoria-fenicia-
elaboracao.aspx?fbclid=IwAR3cqDdp_u8vCVroha6a35kRlygOQJ1VOjOit_4FRnxU239TGjzX1
PAZu7o) gostaria de pedir à CMS que exija ao seu promotor algumas infraestruturas que 
permitam, por um lado, que a população da cidade beneficie do projecto, e por outro, que 
o mesmo sirva para melhorar a oferta turística que existe na cidade, diversificando-a e 
atenuando a sua sazonalidade. 
 
Assim, sugiro o seguinte: 

 Criação de um percurso ribeirinho para a observação de aves 
o À semelhança do que existe na reserva natural de Doñana, com abrigos e passagens 

ocultas das aves, de forma a permitir que as mesmas não se afugentem com os 
observadores, e não como foi instalado na lagoa dos Salgados, onde toda a fauna se 
afasta dos locais de observação. 

o São inúmeros os turistas que se deslocam a Portugal para observação de aves, 
muitos nas épocas baixas. Seria uma vantagem quer para o Hotel, quer para a 
cidade. 

o Criação de zonas de concentração de fauna, com criação de zonas arborizadas com 
espécies que contribuem para a qualidade da água e retenção dos solos nas 
margens. 

o Integrado no projecto, mas de acesso gratuito mas condicionado, com horários e 
"porta", para não ser vandalizado e ocupado por "actividades marginais", como 
acontece na zona de lazer perto da ponte nova. 
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 Integração com o parque ribeirinho da cidade 
o Criação de uma ligação ao parque ribeirinho, permitindo o trafego pedestre ao longo do curso 

ribeirinho, assim integrando o empreendimento na malha social da cidade. 

 

 Rede Elétrica 
o Passagem para subterrâneo, ao invés de aéreo, como actualmente. 

 

 Ponte pedonal entre margens 
o A criação de uma passagem pedonal ente as margens do rio Arade, permitiria a valorização 

de toda a margem esquerda, em actividades de lazer ao ar livre (caminhadas, trecking, 
passeios turísticos, etc). 
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Luisa.Brazia

De: dogu.ordenamento
Enviado: 29 de abril de 2019 10:28
Para: João Cabrita
Cc: Maxime.SousaBispo; Ricardo.Tome
Assunto: RE: Consulta Publica - Feitoria Fenicia

Exmo Senhor João Cabrita, 

 

Na sequência da participação que nos dirigiu no quadro do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da 

Feitoria Fenícia (PPFF), e que atempadamente agradecemos, temos a informar que esta foi alvo de ponderação e bem 

acolhida pelo Município, convergindo em tudo com a estratégia e objetivos definidos para a elaboração do PPFF. Visa-

se, com efeito, que o PPFF desenvolva uma solução sustentável e de valorização do património natural e paisagístico 

em presença, com destaque para os valores naturais. 

 

É ainda oportuno informar que também é objetivo do Município com a elaboração do PPFF, “valorizar os recursos 

presentes assim como o potencial locativo do território”. Neste sentido pretende-se, com a elaboração do plano, 

potenciar os recursos existentes, designadamente a zona ribeirinha e a relação com o rio, a morfologia do terreno, a 

presença de elementos testemunhos de uma ruralidade ancestral e a proximidade relativa à cidade de Silves e ao 

património que a mesma possui.  

 

Sem mais de momento, e reiterando o agradecimento ao contributo que nos dirigiu, subscrevo-me com os melhores 

cumprimentos. 

 

 
 

   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: João Cabrita [mailto:peq100@hotmail.com]  
Enviada: 18 de abril de 2019 12:17 
Para: dogu.ordenamento 
Assunto: Consulta Publica - Feitoria Fenicia 
 
Bom dia. 
 
Dados pessoais: 
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Nome: João Pedro Pereira Cabrita 
Residente em: Rua 1º de Maio, Bloco 2, 3º esquerdo 
Código postal: 8300-178 Silves, Freguesia de Silves, Concelho de Silves 
NIF: 228971179 
CC: 12014099 
Telefone: 968411117 
Email: peq100@hotmail.com 
 
Participação: 
No âmbito da consulta publica do plano de pormenor da "Feitoria Fenícia" 
(https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1071/plano-de-pormenor-da-feitoria-fenicia-
elaboracao.aspx?fbclid=IwAR3cqDdp_u8vCVroha6a35kRlygOQJ1VOjOit_4FRnxU239TGjzX1
PAZu7o) gostaria de pedir à CMS que exija ao seu promotor algumas infraestruturas que 
permitam, por um lado, que a população da cidade beneficie do projecto, e por outro, que 
o mesmo sirva para melhorar a oferta turística que existe na cidade, diversificando-a e 
atenuando a sua sazonalidade. 
 
Assim, sugiro o seguinte: 

 Criação de um percurso ribeirinho para a observação de aves 
o À semelhança do que existe na reserva natural de Doñana, com abrigos e passagens 

ocultas das aves, de forma a permitir que as mesmas não se afugentem com os 
observadores, e não como foi instalado na lagoa dos Salgados, onde toda a fauna se 
afasta dos locais de observação. 

o São inúmeros os turistas que se deslocam a Portugal para observação de aves, 
muitos nas épocas baixas. Seria uma vantagem quer para o Hotel, quer para a 
cidade. 

o Criação de zonas de concentração de fauna, com criação de zonas arborizadas com 
espécies que contribuem para a qualidade da água e retenção dos solos nas 
margens. 

o Integrado no projecto, mas de acesso gratuito mas condicionado, com horários e 
"porta", para não ser vandalizado e ocupado por "actividades marginais", como 
acontece na zona de lazer perto da ponte nova. 

 

 Integração com o parque ribeirinho da cidade 
o Criação de uma ligação ao parque ribeirinho, permitindo o trafego pedestre ao longo do curso 

ribeirinho, assim integrando o empreendimento na malha social da cidade. 

 

 Rede Elétrica 
o Passagem para subterrâneo, ao invés de aéreo, como actualmente. 
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 Ponte pedonal entre margens 
o A criação de uma passagem pedonal ente as margens do rio Arade, permitiria a valorização 

de toda a margem esquerda, em actividades de lazer ao ar livre (caminhadas, trecking, 
passeios turísticos, etc). 

 
 
 




