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CONTRATO DE PLANEAMENTO PARA A ELABORAÇÃO 

DO PLANO DE PORMENOR DE PÊRA SUL 

 

Entre: 

 

MUNICÍPIO DE SILVES, como primeiro outorgante, com sede no Largo do Município, 

8300-117, freguesia de Silves, concelho de Silves, com o número de identificação fiscal 506 

818 837, na qualidade de entidade competente para a elaboração do Plano de Pormenor de 

Pêra Sul, doravante PPPS, representada para o efeito pela Presidente da Câmara 

Municipal de Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma; 

 

 

Urbanipera – Sociedade de Construção, S.A., como segundo outorgante, pessoa coletiva 

número único de matricula 502 307 862, com sede em Urbanização do Barrocal – Edifício Villas 

do Barrocal, 8365-204 Pêra, freguesia de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, representada 

para o efeito pelo seu Administrador-Único Antero Ramos Marques, titular do cartão de cidadão 

número 06379995 2 ZY1 com número de identificação fiscal n.º 163392323, residente em Rua 

da Várzea, Urbanização Quinta do Reis, Lote 41, em Alcantarilha, na qualidade de proprietário 

do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Silves sob o artigo n.º 

104, secção O, com a área total de 39.720m2 (trinta e nove mil, setecentos e vinte 

metros quadrados), localizado em Pêra, na freguesia de Alcantarilha e Pêra, concelho 

de Silves. 

 

e 

 

Celso Rodrigo Duarte Frazão, como terceiro outorgante, com o número de identificação 

fiscal 219 078 815, casado, natural da freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior, 

residente em Rua do Palheirinho, n.º 2, Barreira da Mata, Rio Maior, portador do cartão 

de cidadão n.º 11760739 8 ZY3, emitido pela República Portuguesa, proprietário dos 

prédios rústicos descritos na Conservatória do Registo Predial de Silves sob os n.os 

3083/20130528 e 2817/20120731, inscritos na matriz rústica sob os artigos 87 e 88 da 

secção “O” da freguesia de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, representado por 

Antero Ramos Marques, titular do cartão de cidadão número 06379995 2 ZY1 com número de 

identificação fiscal n.º 163392323, residente em Rua da Várzea, Urbanização Quinta do Reis, 
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Lote 41, em Alcantarilha, freguesia de Alcantarilha e Pêra, como procurador, com a exclusiva 

finalidade de promoção, desenvolvimento processual e execução do Plano de 

Pormenor a implementar nos prédios supra referidos. 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. A Câmara Municipal de Silves, no exercício dos seus legítimos poderes de ordenamento do território 

e urbanismo, deliberou, em reunião ordinária pública realizada em ____, de __________, de 2018, 

recorrer à contratação prevista no artigo 47.º da Lei de Bases da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPPSOTU), que corresponde à Lei n.º 31/2014, de 30 

de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, e nos artigos 79.º a 81.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio; 

 

2. Deliberou também, em reunião realizada no dia ____, de ________, de 2018, aprovar os Termos de 

Referência do futuro plano, nos termos do disposto no artigo 76.º do RJIGT, que integram o presente 

contrato (anexo I); 

 

3. O segundo outorgante é proprietário do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Silves sob o artigo n.º 104, secção O, com a área total de 39.720m2 (trinta e nove 

mil, setecentos e vinte metros quadrados), localizado em Pêra, na freguesia de 

Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves conforme documentos que se juntam em anexo (anexo 

II), e conforme planta de localização anexa (anexo III); 

 

4. O terceiro outorgante é proprietário dos prédios rústicos descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Silves sob os n.os 3083/20130528 e 2817/20120731, inscritos na matriz sob os 

artigos n.os 87 e 88, secção O, com a área total de 4.680m2 (quatro mil e seiscentos 

e oitenta metros quadrados) e 5.680m2 (cinco mil, seiscentos e oitenta metros 

quadrados), localizados em Pêra, na freguesia de Alcantarilha e Pêra, concelho de 

Silves conforme documentos que se juntam em anexo (anexo II), e conforme planta de localização 

anexa (anexo III); 
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5. A competitividade entre territórios, resultado da sua integração em rede, constitui um desafio 

que se coloca às autarquias locais na promoção do dinamismo do seu território, por via da 

fixação de população, da qualificação urbana e da salvaguarda dos recursos e especificidades 

locais; 

 

6. Os segundo e terceiros outorgantes pretendem desenvolver, nos prédios melhor identificados no 

anexo II, uma operação urbanística que corresponda às preocupações urbanísticas, sociais, 

económicas e ambientais do Município de Silves, para aquela área territorial em particular, 

promovendo a ampliação do perímetro urbano de Pêra, a enquadrar no plano a elaborar; 

 

7. Entende a Câmara Municipal de Silves que o interesse público impõe que as operações 

urbanísticas a realizar devem ser precedidas da elaboração e aprovação de instrumento de gestão 

territorial, que, designadamente promova a articulação com a envolvente e uma mais rigorosa inserção 

urbanística e ambiental das futuras ocupações; 

 

8. O interesse público da intervenção que se pretende levar a efeito implica, assim, a elaboração de 

um plano territorial de âmbito municipal, em concreto, e para o caso, de um Plano de Pormenor com 

Efeitos Registais, que concretize a estratégia de desenvolvimento territorial e materialize a política de 

ordenamento do território e urbanismo, de acordo com o quadro de referência definido (vd. anexo I) 

estabelecendo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do território; 

 

9. Atendendo à necessidade de se proceder à reclassificação do solo (de rústico para urbano) para 

viabilizar o interesse apresentado pelos particulares, tal como se fundamenta nos termos de 

referência, importa referir que a mesma se encontra condicionada ao cumprimento de todos os 

critérios definidos no quadro legal vigente, com destaque para programação, designadamente a 

garantia de uma execução material da ocupação prevista no plano, no prazo definido para o efeito (no 

caso o prazo de 7anos), sob pena da caducidade da classificação do solo como urbano; 

 

10. A Câmara Municipal de Silves pretende, assim, elaborar o Plano de Pormenor de Pêra Sul 

(PPPS), que desenvolva e concretize as seguintes opções estratégicas, tal como concretizado nos 

termos de referência: 

 

a) Promover a atratividade do aglomerado e a sua competitividade, por via do reforço da 

oferta de área urbana qualificada; 
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b) Promover um aproveitamento do potencial locativo do território, rentabilizando e 

optimizando o investimento efetuado; 

c) Desenvolver um remate qualificado da malha urbana valorizando os recursos existentes. 

 

11. O investimento na ocupação urbana dos prédios supra identificados, de que os segundo e terceiro 

outorgantes são proprietários, deverá desenvolver e concretizar as opções e orientações estratégicas 

mencionadas no ponto anterior. 

 

 

Reconhecendo o interesse e as vantagens mútuas na colaboração contratualizada, de modo 

a permitir a concretização dos desideratos acima enunciados, as partes acordam de boa-fé 

e reciprocamente aceitam o presente contrato de planeamento. 

 

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

1. O presente Contrato tem por objeto regular as relações entre as partes outorgantes, tendo 

em vista a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul (PPPS), de acordo com o definido 

nos Termos de Referência anexos ao presente contrato (anexo I). 

 

2. O conteúdo e os procedimentos de elaboração do PPPS regem-se pelo disposto no 

RJIGT e demais legislação complementar. 

 

Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

1. O primeiro outorgante compromete-se a desenvolver, diretamente ou através dos seus 

serviços, todos os trâmites procedimentais da sua responsabilidade, a fim de possibilitar a elaboração 

do PPPS, de forma célere e nos prazos legalmente previstos. 

 

2. O primeiro outorgante compromete-se a envidar todos os esforços necessários para que 

o Plano contemple o acordado previamente entre as partes, nomeadamente que integre a 

solução urbanística constante dos Termos de Referência anexos ao presente contrato 

(anexo I). 

 



Contrato de planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul 

6 de 12 

3. O primeiro outorgante compromete-se ainda a submeter a proposta de Plano e demais 

documentação complementar à aprovação da Assembleia Municipal e garantir a sua 

publicação. 

 

4. O primeiro outorgante não assume qualquer obrigação de reembolsar os segundo e/ou terceiro 

outorgantes pelos encargos por ele assumidos para a elaboração do PPPS, salvo o disposto na 

cláusula décima primeira. 

 

Cláusula Terceira 

(Obrigações dos Segundo e Terceiro Outorgantes) 

1. Os segundo e terceiro outorgantes comprometem-se a elaborar os projetos/estudos 

necessários que concretizem a elaboração do PPPS e a discuti-los com o primeiro 

outorgante. 

 

2. Os segundo e terceiro outorgantes comprometem-se a contratar e custear os encargos 

com a elaboração do plano, designadamente os que decorrem da aquisição de cartografia 

e da contratação dos elementos pertencentes à equipa técnica que vai proceder à elaboração dos 

projetos necessários para a elaboração do PPPS e que não pertencem ao quadro de pessoal do 

Município de Silves. 

 

Cláusula Quarta 

(Prazo e Metodologia) 

O PPPS será elaborado no prazo de 330 (trezentos e trinta) dias uteis distribuídos pelas 

seguintes fases: 

a) Deliberação de início e respetiva publicação em Diário da Republica: 30 dias; 

b) Consulta pública preventiva e elaboração de relatório de ponderação: 35 dias; 

c) Elaboração e concertação interna da proposta de plano: 115 dias; 

d) Concertação externa (incluindo conferência procedimental): 50 dias; 

e) Discussão pública da proposta: 40 dias; 

f) Elaboração da versão final: 30 dias; 

g) Aprovação e publicação do plano: 30 dias. 
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Cláusula Quinta 

(Coordenação, Equipa Técnica e Acompanhamento Interno) 

1. A elaboração do PPPS será efetuada, sob coordenação do Município de Silves, por uma 

equipa técnica multidisciplinar que integrará técnicos com competências nas diversas áreas 

de especialidade, nomeadamente em arquitetura, engenharia civil e eletrotécnica, geografia, 

urbanismo e direito, devendo qualquer um deles ter uma experiência profissional efetiva de 

pelo menos 3 anos, conforme previsto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de 

novembro. 

 

2. A composição da equipa técnica para a elaboração do PPPS consta do anexo IV que é 

parte integrante do presente contrato. 

 

3. A equipa técnica para a elaboração do PPPS será acompanhada internamente pela Divisão 

de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território (DOGU-OT), da Câmara 

Municipal de Silves, a quem compete estabelecer a ligação entre a mesma e o executivo 

municipal, o qual designará um técnico como interlocutor com a equipa técnica externa 

responsável pela elaboração do PPPS e com os segundo e terceiro outorgantes. 

 

4. A equipa técnica externa reunirá mensalmente com o técnico acima designado, salvo outra 

periodicidade pontualmente acordada. 

 

Cláusula Sexta 

(Reserva de Exercício de Poderes Públicos) 

1. A parceria que o presente Contrato estabelece em nada afeta o reconhecimento de que a 

função de planeamento é pública e compete, nos termos da lei, ao Município de Silves, única 

entidade com competência para a concreta determinação do conteúdo material do Plano, sem 

prejuízo da consideração e ponderação dos interesses e legítimas expetativas dos segundo e 

terceiro outorgantes. 

 

2. O primeiro outorgante reserva-se a possibilidade inderrogável de exercer os seus poderes 

de planeamento na conformação do conteúdo do plano, nomeadamente na determinação das 

opções de ocupação e uso do solo suscetíveis de concretização. 
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3. Em circunstância alguma o conteúdo do presente contrato impede ou condiciona o cumprimento 

da lei, designadamente no que respeita ao procedimento de elaboração e de aprovação do plano, à 

participação de todos os interessados e ao exercício de competências legais por parte de outras 

entidades. 

 

Cláusula Sétima 

(Condição) 

O PPPS apenas adquire eficácia nos termos do n.º 1 do artigo 191.º do RJIGT, na sequência da sua 

aprovação pela Assembleia Municipal de Silves, sob proposta da Câmara Municipal de Silves, e 

respetiva publicação em Diário da Republica. 

 

Cláusula Oitava 

(Vigência do Contrato) 

O período de vigência deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até à publicação do 

PPPS no Diário da República, nos termos do artigo 191.º do RJIGT. 

 

Cláusula Nona 

(Boa-fé) 

Todos os outorgantes, na qualidade em que intervêm, de boa-fé aceitam o presente contrato, nos 

seus precisos termos, comprometendo-se a cumprir as suas cláusulas, bem como a cooperar entre 

si, tendo em vista o cumprimento célere e pacífico das obrigações assumidas, nomeadamente 

através do exercício do dever de informação mútua. 

 

Cláusula Décima 

(Resolução Unilateral do Contrato) 

O presente contrato pode ser resolvido unilateralmente e a todo o tempo pelo primeiro outorgante 

com base na violação das obrigações assumidas pelos segundo e/ou terceiro outorgantes, no 

âmbito do presente contrato, bem como por razões de interesse público subjacente ao presente 

objeto deste contrato, nos termos legalmente definidos pelo Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula Décima Primeira 

(Incumprimento do Objeto do Contrato) 

Em caso de incumprimento do contrato pelo primeiro outorgante, por razões de fundado interesse 

público (ou outras razões que não lhe sejam imputáveis e que devem ser concretizadas), haverá 
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lugar a um direito de indemnização na medida proporcional aos encargos suportados pelos segundo 

e terceiro outorgantes com a elaboração do plano. 

 

Cláusula Décima Segunda 

(Resolução de Conflitos) 

1. Para a resolução de qualquer desacordo ou conflito respeitante à interpretação ou execução 

do presente Contrato, as Partes procurarão obter um acordo justo e adequado, no prazo máximo 

de 30 dias contado da data em que qualquer uma das Contratantes envie à outra uma 

notificação para esse efeito. 

 

2. Na ausência do acordo referido no número anterior, a parte interessada notificará a outra da 

sua intenção de submeter a matéria da divergência a Tribunal Arbitral, que será constituído e 

funcionará nos termos do disposto nos artigos 180º e seguintes do Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 

de outubro. 

 

3. Se as Partes não chegarem a acordo para a nomeação de um árbitro único, no prazo de 10 

dias contados da notificação referida no número anterior, o Tribunal Arbitral será constituído por 

5 árbitros, nomeando cada uma das Partes um deles e sendo o quarto e quinto designado por 

acordo entre os três primeiros ou, na falta desse acordo ou de nomeação do segundo e terceiro 

árbitro, serão esses três nomeados pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul. 

 

4. Os árbitros definirão, após a constituição do Tribunal, as regras de funcionamento e 

processuais da arbitragem, devendo a decisão ser emitida no prazo máximo de seis meses após 

a constituição do Tribunal, salvo motivo ponderável e fundamentado. 

 

5. O objeto do litígio será definido pelo Tribunal Arbitral perante o pedido constante da petição 

inicial e a posição assumida pela parte contrária na sua contestação ou face a acordo das Partes 

nesse sentido. 

 

Cláusula Décima Terceira 

(Contagem de prazos) 

1. Todos os prazos mencionados no Contrato são contados em dias de calendário, incluindo 

Sábados, Domingos e feriados nacionais, salvo se expressamente referido o contrário. 
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2. Todos os prazos mencionados no contrato terminarão às 16 (dezasseis) horas do dia respetivo. 

 

Cláusula Décima Quarta 

(Comunicações) 

1. Qualquer notificação ou comunicação a ser efetuada entre as Partes nos termos deste Contrato, 

deverá ser feita por carta registada (ou por mail seguido de carta registada) enviada para os seguintes 

endereços: 

a) Para o Município de Silves: 

Largo do Município 8300-117 Silves. 

gabinete.presidente@cm-silves.pt 

b) Para os segundo e terceiro outorgantes: 

Archiplan, A/C Dr.ª Susana Anacleto, 

Passeio do Neptuno, Lj 33C, Parque das Nações, 

1990-001 Lisboa 

susananacleto@urbigenesis.pt  

 

2. Os endereços atrás referidos manter-se-ão em vigor até um novo endereço ser comunicado à 

outra Parte. Qualquer modificação aos endereços indicados no presente Contrato deverá ser 

imediatamente comunicada à outra Parte pela forma prescrita no número anterior. 

 

3. Qualquer notificação ou comunicação a ser efetuada nos termos do presente Contrato será 

considerada recebida 3 (três) dias após o envio. 

 

Cláusula Décima Quinta 

(Anexos) 

Para além do respetivo clausulado, fazem ainda parte integrante do Contrato os seguintes 

Anexos: 

Anexo I: Termos de Referência; 

Anexo II: Descrição predial e matricial dos prédios e documento de legitimidade / 

titularidade dos prédios; 

Anexo III: Planta de Localização; 

Anexo IV: Composição da equipa técnica. 
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Cláusula Décima Sexta 

(Propriedade dos Elementos) 

1. Os segundo e terceiro outorgantes reconhecem, sem direito a quaisquer contrapartidas, 

que a titularidade dos direitos de autor de todos os elementos que constituem ou integram o 

Plano de Pormenor de Pêra Sul ou elaborados no seu âmbito, são pertença do Município de 

Silves, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos. 

 

2. Toda a informação (cartográfica e alfanumérica) disponibilizada pelo Município de Silves no 

âmbito da elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul deverá ser utilizada exclusivamente 

para este fim. 

 

Cláusula Décima Sétima 

(Disposições Finais) 

1. As relações entre as Partes são regidas pelo presente Contrato, o qual constitui o acordo e 

ajuste total entre as Partes relativamente ao objeto contratualizado, e revoga qualquer outro 

acordo ou ajuste anterior referente a esta matéria. 

 

2. Os títulos utilizados nas Cláusulas deste Contrato são usados somente como uma 

referência e não devem limitar, ou, de qualquer outro modo, afetar o significado das respetivas 

Cláusulas. 

 

3. Qualquer aditamento ou alteração a este Contrato só será válido/a e eficaz se constar 

de documento escrito assinado por ambas as Partes, com expressa indicação da cláusula 

ou cláusulas aditadas, modificadas ou suprimidas. 

 

 

Este Contrato vai ser feito em três exemplares iguais com valor de original, ficando cada um em 

poder de cada uma das Partes. 

 

 

 

Silves, _____ de _______________________ de 2018 
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 Pelo MUNICÍPIO DE SILVES 

 

 

 

 

 Rosa Cristina Gonçalves da Palma  

 

 

 

 

Pela Urbanipera – Sociedade de Construções, SA. e por Celso Rodrigo Duarte Frazão 

  

 

 

 

Antero Marques 
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Anexo I 

Termos de Referência 
 



 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território / 2018 

  

 

Plano de Pormenor de Pêra Sul 

(elaboração) 

 

 

 

 

 

Termos de Referência 
 

 

 

Silves, 18 de setembro de 2018 

versão 1 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A competitividade entre territórios, cada mais incisiva por força da conjuntura, demografia e outros 

fatores, constitui um desafio às autarquias na promoção do desenvolvimento local, por via da atração e 

fixação de população, da qualificação territorial e da salvaguarda dos recursos e especificidades locais. 

 

Com esse sentido, as autarquias devem “promover a política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo”, designadamente “planear e programar o uso do solo e (…) a respetiva 

concretização” (artigo 8.º, n.os 1 e 2, da Lei de Bases da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo1 - LBPPSOTU).  

 

É neste quadro de competências que o Município de Silves, face a uma iniciativa particular (vd. anexo 

1) de promover o remate urbano de Pêra, na freguesia de Alcantarilha e Pêra, em convergência com o 

Plano Diretor Municipal de Silves (PDM de Silves) propõe-se elaborar um plano de pormenor com 

efeitos registais – o Plano de Pormenor de Pêra Sul (PPPS) -para o local, como forma, simultânea de 

qualificar o espaço. 

 

Assume-se, deste modo, o plano de pormenor como o instrumento que “desenvolve e concretiza em 

detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território municipal, estabelecendo regras sobre 

a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a implantação, a 

volumetria e as regras para a edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização e a 

inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das demais 

atividades de interesse geral” (n.º 1 do artigo 101.º do RJIGT)2. 

 

Para o efeito, concretizam-se os respetivos Termos de Referência, como base programática da 

elaboração, integrando o enquadramento legal, processual e estratégico, concretizando e 

caracterizando a área de intervenção e ainda a sua compatibilidade e conformidade com os demais 

instrumentos de gestão territorial (IGT). Define-se, igualmente, nos Termos de Referência, a 

oportunidade, objetivos e programa base a concretizar com a elaboração do PPPS, focando a análise 

na fundamentação da opção de elaborar um plano de pormenor com efeitos registais, no contexto da 

                                                 
1 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
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reclassificação (necessária e excecional) de solo rústico para urbano. Definem-se ainda os conteúdos 

materiais e documentais a elaborar, assim como o faseamento e calendarização do procedimento de 

elaboração e a equipa técnica responsável. 

 

De acordo com o RJIGT, os Termos de Referência deverão acompanhar e fundamentar a deliberação 

que determina a elaboração do Plano, ficando disponíveis durante o período de consulta pública 

prévia1. 

 

 

2. QUADRO TERRITORIAL DE RELANCE 

 

A área sobre a qual recairá a elaboração do PPPS2 localiza-se na freguesia de Alcantarilha e Pêra, 

mais concretamente, contígua ao aglomerado de Pêra que a delimita a norte, sendo a SW e a sul 

delimitada, respetivamente, pela Estrada de Pêra de Baixo e por um barranco efémero com pouca 

expressão morfológica, e pela Rua do Mar (ex-EM 526) a este (vd. fig. 2.1). 

 

Trata-se de um espaço com uma área de cerca de 5,5ha, contíguo à vila de Pera, na vertente exposta 

a sul, e assim também com excelente exposição para o mar, ocupada essencialmente por matos e 

utilizado pontualmente como local de deposição de entulhos. Os solos são no essencial pobres ao 

longo da vertente, calcários e litólicos, o que desde logo se deduz pela observação dos materiais 

aflorantes. Só junto da base da vertente, e confinado à área que envolve a linha de água, os solos 

apresentam boas características, como a carta de solos e capacidade de uso (SROA) permite aferir3. 

 

A área do PPPS integra-se num espaço mais vasto, designadamente na freguesia de Alcantarilha e 

Pêra, cuja localização e posição geográfica – próximo do litoral4 - tem beneficiado a atratividade e 

dinamismo locais, do ponto de vista económico e demográfico. 

 

 

 

                                                 
1 De acordo com o definido no n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. 
2 De referir que a delimitação, em rigor, será efetuada aquando da elaboração do plano de pormenor. 
3 Não obstante as incoerências que tem face ao rigor cartográfico das mesmas, etc. 
4 Mas exterior à faixa costeira, na definição que consta no PROT Algarve. 
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Fig. 2.1 

Área do PPPS 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) e Ortofotomapa (CMS/DGT, 2015). 

 

Com efeito, da leitura do quadro 2.1 é possível perceber que esta freguesia representa cerca de 13% 

do total da população residente no concelho, facto particularmente relevante se se atender que esta 

corresponde a 6,8% da área do concelho, de onde resulta uma densidade populacional de 107,4 

habitantes/ha. O crescimento demográfico efetivo foi francamente positivo no último período censitário, 

i.e., de 15,7%, substantivamente relevante no quadro concelhio o que demonstra a atratividade deste 

território. Este crescimento efetivo é resultado de um saldo migratório positivo, uma vez que o 

crescimento natural apresenta valores negativos. Deste modo pode-se concluir que se trata de um 

território cuja dinâmica está ancorada na sua capacidade de atrair população de outros locais, 

invertendo assim a tendência natural de perda demográfica, muito relacionada com a estrutura etária 

da população de onde se destaca o índice de envelhecimento. Este indicador, não obstante o valor que 

apresenta (superior a 100) regista, para a freguesia de Alcantarilha e Pêra, valores menores do que os 

do concelho, reflexo de uma estrutura etária mais rejuvenescida. A este ‘rejuvenescimento’ está 
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associada uma qualificação do capital humano mais significativo do que a do concelho, traduzindo 

assim uma população com mais habilitações e qualificações. 

 

Quadro 2.1 

Indicadores demográficos e económicos 

Indicadores demográficos Alcantarilha e Pêra Concelho 

População residente (2011) 4.972 (13,4%) 37.126 

Densidade populacional (2011) (hab/ha) 107,4 54,7 

Taxa de crescimento efetivo (2001/2011) (%) 15,7 9,7 

Saldo migratório (2011) (%) 15,8 10,0 

Índice de Envelhecimento (2011) (%) 139,2 162,7 

Qualificação do capital humano1 (2011) (‰) 92,9 82,4 

Taxa de variação da população ativa (2001/2011) (%) 13 11 

Taxa de atividade 47 47 

População empregue no setor III 82,7 77,7 

Fonte: INE, 2011 

 

O dinamismo demográfico deste território é reflexo do que ocorre na economia local registando uma 

taxa de variação da população ativa mais significativa do que a da média do concelho e uma taxa de 

atividade com valores idênticos aos do concelho, sendo o setor terciário a sua principal fonte de 

riqueza, apesar da expressão que as atividades agrícola e industrial registam. Destacam-se assim as 

atividades de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis motociclos e de bens 

de uso pessoal e doméstico bem como do alojamento e restauração (restaurantes e similares). 

 

Resulta desta informação, articulada com fatores locativos, que o setor do turismo representa uma 

percentagem significativa do dinamismo económico da freguesia, como de resto em todo o litoral 

algarvio, particularmente no setor a sul da ER 125 onde as atividades de alojamento turístico, 

restauração e serviços complementares, designadamente de animação turística2, apresentam um forte 

dinamismo, não obstante a sazonalidade que (ainda) introduzem na base económica. 

 

Focando agora a análise no aglomerado de Pêra e na sua estruturação, destaca-se, desde logo, a 

evolução urbana no sentido norte e sul (figura 2.2), transpondo no primeiro caso a ER 125 para norte, e 

                                                 
1 Identifica o peso que a população com ensino superior tem no total da população, determinando o grau de qualificação/especialização 
existente. 
2 De referir que esta freguesia integra 3 parques temáticos (Aqualand, Fiesa e Zoomarine), um campo de golfe (Lameira) e a maioria dos 
empreendimentos turísticos existentes no concelho. 
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no segundo caso, acompanhando a EM 526-2 no sentido do litoral, seguindo uma malha urbana regular 

constituída por moradias unifamiliares, isoladas ou em banda, e apenas pontualmente, em blocos de 

apartamentos de habitação coletiva. Do ponto de vista funcional domina claramente o uso habitacional, 

com primeira habitação. 

 

Fig. 2.2 

Evolução urbana do aglomerado de Pêra 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017) e Ortofotomapa (CMS/DGT, 2015). 

 

É portanto uma tipologia de urbanidade com muita procura (atendendo à taxa de ocupação que regista) 

à qual não é indiferente a centralidade geográfica do aglomerado de Pêra (contíguo à ER125 e a cerca 

de 2km da A22). 

 

 

Relativamente ao edificado do aglomerado constata-se a existência de alguns imóveis em mau estado 

de conservação (vd. fig. 2.3), concentrados, essencialmente na zona mais antiga do aglomerado. No 

essencial são imóveis com reduzidas dimensões, acessibilidades condicionadas, fortes 

constrangimentos ao aproveitamento urbanístico por via da sua dimensão ou integração urbana além 
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de que as opções de aproveitamento urbanístico estão limitadas às volumetrias existentes, que in casu 

representa a manutenção do piso térreo, ou a impossibilidade de prever estacionamento ou logradouro. 

Estas limitações, constituem um significativo afastamento da tipologia pretendida para a ampliação do 

aglomerado. 

 

Figura 2.3. 

Estado de conservação dos imóveis 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2015); INE (BGE, 2011) e Levantamento de campo de atualização 

(DOGU/OT, 2018). 

 

 

Em síntese, pode-se afirmar que o edificado de Pêra apresenta genericamente um bom estado de 

conservação, sendo de destacar as recentes intervenções de reabilitação de imóveis, particularmente 

na área central do aglomerado. Permanecem no entanto alguns os imóveis em mau estado de 

conservação que correspondem, essencialmente, a 35 edifícios, num total de 945, perfazendo assim 

3,7% do total do edificado existente no aglomerado1. 

 

                                                 
1 Estes dados correspondem à informação disponibilizada pelo INE na Base Geográfica de Edifícios, atualizada em campo pelo Município 
de Silves a 12 de setembro de 2018. 
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Neste âmbito importa ainda referir que a existência de um imóvel classificado como Monumento de 

Interesse Público implica a necessidade elaborar um Plano de Pormenor de Salvaguarda para a zona 

especial de proteção da Igreja de S. Francisco1, ainda em processo de delimitação, que incluirá a maior 

parte dos imóveis em mau estado de conservação e, entre outras medidas, “a identificação das 

condições e da periodicidade de obras de conservação de bens imóveis” (alínea d) do n.º 1 do artigo 

43.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro2). 

 

 

Se se atender ao grau de consolidação do aglomerado de Pêra (vd. fig. 2.4), constata-se que a área 

livre é muito reduzida e dispersa no aglomerado, e assim no essencial por áreas relativamente 

pequenas e isoladas, e como tal, não permitindo oportunidades de escala para potenciar o 

policentrismo deste aglomerado.  

 

Excluindo a área do “parque urbano” nos termos do PDM de Silves eficaz, e, reservada neste, para 

espaços verdes e equipamento, a área livre do aglomerado é de 89.256m2, correspondente a 16,6% do 

mesmo3. É precisamente para parte da área afeta a ‘parque urbano’ onde se pretende elaborar o Plano 

de Pormenor com efeitos registais para fins habitacionais como resposta à crescente procura de 

habitação (1.ª residência) no concelho, e para a qual não há resposta, promovendo o remate e a 

consolidação do aglomerado e aproveitando, em simultâneo, a oportunidade para a valorizar e 

qualificar do ponto de vista ambiental e paisagístico, pois que atualmente está absolutamente ocupada 

por matos e é local de depósito de lixos e entulhos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Classificado como Monumento de Interesse Público pela Portaria 668/2012, de 12 de novembro. 
2 Alterado pelos Decretos-Lei n.º 115/2011, de 05 de dezembro e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, estabelece o procedimento de 
classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de protecção e do plano de pormenor de 
salvaguarda. 
3 Esta aferição corresponde à percentagem de área livre do perímetro excluindo a área de parque urbano. 
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Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015)

Termos de Referência
Plano de Pormenor de Pêra Sul

Fig. 2.4 Pág. 11

DOGU - Ordenamento, 2018

Grau de Consolidação 
do Perímetro Urbano de Pêra

Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) %
Área de Expansão Urbana 173.833,5 64,2 28.509,2 10,5 68.457,8 25,3 270.800,5
Área Urbana Atual (Núcleo Urbano) 151.012,3 88,9 309,3 0,2 18.471,4 10,9 169.792,9
Parque Urbano 28.455,9 35,5 0,0 0,0 51.753,3 64,5 80.209,2
Zona a Estudar em P.P.U. 94.873,6 97,0 603,9 0,6 2.327,1 2,4 97.804,5
TOTAL 448.175,2 72,4 29.422,3 4,8 141.009,5 22,8 618.607,1

Classes do PDM95 Área ocupada Área comprometida Área livre TOTAL
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Em Pêra destaca-se, ainda com alguma expressão territorial, a área livre ‘classificada’ no PDM de 

Silves eficaz, como “área de expansão urbana”, integrando os três níveis de densidade admitidos 

(alta, média e baixa). Estas áreas, distribuídas pelo aglomerado, mantém-se expectantes desde 1995, 

tendo, num caso ou noutro, sido aprovado um compromisso urbanístico que acabou por caducar. A 

realidade mostra que se tratam de locais com uma estrutura fundiária muito fracionada e onde não tem 

sido possível encontrar consensos entre os particulares para ser viabilizada a sua ocupação. De referir 

ainda, neste caso, que as áreas de expansão livres correspondem, em 86% a áreas de baixa 

densidade, ou seja, áreas com um reduzido aproveitamento urbanístico.  

 

Se a esta questão se associar a necessidade de infraestruturação que apresentam e o seu caráter de 

interstícios e “traseiras” da malha consolidada, é fácil perceber a reduzida atratividade das mesmas e o 

seu abandono. 

 

As áreas comprometidas, por sua vez, localizam-se nas áreas de expansão urbana e coincidentes 

com o cadastro e correspondem a cerca de 5% do total do aglomerado, sendo de destacar a habitação 

coletiva e um equipamento de caráter social, ocupações diferentes e não competitivas com o que se 

pretende vir a desenvolver no PPPS (vd. cap. 8). 

 

Em síntese, o perímetro urbano de Pêra apresenta um grau de consolidação de cerca de 83,4%1 

resultado de um processo de crescimento para as áreas mais atrativas do aglomerado, concretamente 

para o setor sul, beneficiando do enquadramento paisagístico e da estruturação da rede viária. 

 

Deste grau de consolidação resulta ainda a constatação de que o crescimento do aglomerado tem sido 

acompanhado pela respetiva infraestruturação, pelo que a área do PPPS confina com infraestruturas 

públicas de abastecimento, saneamento e eletricidade (vd. fig. 2.5), não obstante a necessária 

verificação, em sede de plano, da sua capacidade de resposta, estado de conservação e de reforço. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Corresponde à percentagem das áreas ocupadas e comprometidas no total do perímetro, excluindo as áreas de parque urbano. 
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Figura 2.5. 

Cobertura de infraestruturas 

 
     Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017), Ortofotomapa (CMS/DGT, 2015). 

 

 

3. QUADRO LEGAL 

 

Os planos territoriais de âmbito municipal decorrem do sistema de gestão territorial, nos termos do 

definido na LBPPSOTU, concretizada e desenvolvida no RJIGT. Acresce, contudo, a este quadro geral 

de ordenamento do território, um conjunto de outros diplomas de aplicação direta na elaboração de um 

plano territorial de âmbito municipal, nomeadamente: 

 

1. Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, retificado pela Declaração de rectificação n.º 53/2009, de 

28 de julho. Concretiza a definição de conceitos na área do ordenamento do território e, sobretudo, do 

urbanismo. 

2. Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de 

setembro. Estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território 

nacional. 
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3. Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro. Regula as normas e especificações técnicas da cartografia a 

observar na elaboração das plantas dos planos territoriais. 

4. Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. Estabelece os critérios de classificação e 

reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo 

urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional. 

5. Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de 

maio. Consagra a obrigatoriedade dos Planos e Programas serem sujeitos a Avaliação Ambiental. 

6. Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 

de julho, e as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN). 

7. Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 

de setembro. Estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN). 

8. Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Rectificação n.º 18/2007, de 14 de março, e alterada 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. Estabelece o Regulamento Geral do Ruído. 

9. Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro. Estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas de 

zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

 

 

Estes serão assim os principais instrumentos de natureza jurídica que orientarão a elaboração do 

PPPS, sem prejuízo de outros que paralelamente os complementam em matérias específicas. 

 

 

4. O PPPS NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

Na área do PPPS, as operações de uso, ocupação e transformação do solo regem-se pelo 

estabelecido no PDM de Silves. Contudo, no quadro do sistema de gestão territorial eficaz, para além 

do PDM de Silves, o PPPS deve manter compatibilidade e conformidade, de entre outros1, com o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Algarve2 (PROT Algarve).  

 

Com efeito, de acordo com o RJIGT, “a elaboração (…) dos planos territoriais obriga a identificar e a 

ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, os programas e os projetos, designadamente da iniciativa 

                                                 
1 Anota-se, a título de exemplo, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, em alteração. 
2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de 
outubro, e alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de dezembro. 
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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” (n.º 2 

do artigo 22.º do RJIGT). 

 

Neste sentido, procede-se a uma análise sintética de cada um dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT) com incidência sobre a área do PPPS, nas matérias tidas como relevantes para o efeito. 

 

 

1. DO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE 

 

O PROT Algarve determina como ambição para a região a “afirmação do Algarve como uma região 

dinâmica, competitiva e solidária no contexto da sociedade do conhecimento (…) com uma economia 

dinâmica, diversificada e competitiva, (…) robustecida pelo surgimento de novos setores 

complementares de especialização” (pp. 4943 do PROT Algarve). 

 

Do ponto de vista do modelo de desenvolvimento territorial, o PROT Algarve insere esta área na 

unidade territorial do litoral barrocal, que concentra “a larga maioria da população, das actividades 

económicas e do alojamento de primeira residência, turístico e de segunda residência da região” 

(Ibidem, pp. 4957). Deste quadro resulta uma estratégia territorial assente em sete opções 

estratégicas1, das quais se destaca, para o caso concreto, a “estruturação urbana, através da qual se 

orienta o sistema urbano na perspectiva de uma melhor articulação com os espaços rurais, do reforço 

da competitividade territorial e da projecção internacional da Região” (Ibidem, pp. 4944). Segundo o 

PROT Algarve, as orientações estratégicas de estruturação urbana e de fortalecimento das relações 

urbano-rurais visam o/a: 

 

1. incremento da escala do sistema urbano regional, através do fomento de economias de aglomeração e de 

uma organização mais policêntrica, assegurando um elevado nível de competitividade, fortes relações de 

complementaridade inter-urbana e uma boa inserção nas redes urbanas nacional, ibérica e europeia; 

2. contenção do preenchimento urbano da faixa costeira (…); 

3. estabelecimento de relações frutuosas com os espaços rurais (…); 

                                                 
1 “Que correspondem a grandes objetivos e linhas de intervenção estruturantes da organização, ordenamento e desenvolvimento 
territorial da região” (pp. 4944 do PROT Algarve). 
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4. definição de novos modelos de edificabilidade adequados aos territórios do interior, apoiados na estruturação 

e crescimento dos aglomerados urbanos existentes, incluindo os aglomerados, núcleos e montes rurais; 

5. estabelecimento de um regime de proibição para a edificação dispersa fora dos perímetros urbanos e para a 

edificação em zonas inundáveis ou sensíveis, recuperando e requalificando as áreas existentes de edificação 

dispersa (…) (pp. 4948, do PROT Algarve). 

 

 

Neste sentido, o PROT Algarve enquadra iniciativas que tendam a estruturar o sistema urbano regional, 

promovendo o policentrismo e eliminando a edificação dispersa. 

 

Do ponto de visa do sistema urbano, assumido como um sistema estruturante, o PROT Algarve 

considera importante “apostar (…) num sistema em que as especializações funcionais de cada centro 

se traduzam em complementaridades na rede urbana regional, por sua vez integrada nas redes 

nacional, ibérica e europeia, e que o conjunto da «constelação» se comporte com harmonia e 

coerência” (Ibidem, pp. 4962), reforçando assim a competitividade dos aglomerados e robustecendo a 

economia local. “É nesse sentido que se propõe a consolidação de um sistema policêntrico, apoiado 

nas complementaridades entre os diversos centros urbanos, de forma a criar aglomerações que 

permitam um elevado nível de competitividade e uma boa inserção nas redes urbanas nacional e 

europeia. A diferença existente entre o conjunto urbano polinucleado actual e o policentrismo proposto 

radica, precisamente, no grau de complementaridade e interacção entre áreas urbanas distintas, de 

forma a gerar sinergias qualificadoras e de reforço da competitividade do conjunto” (Ibidem, pp. 4963). 

 

Neste contexto, o aglomerado de Pêra é assumido como um centro urbano, especialmente habitacional 

embora com algum potencial para consolidar a função cultural e patrimónial.  

 

 

2. DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SILVES 

 

No PDM de Silves1, a área sobre a qual incidirá o Plano de Pormenor de Pêra Sul (vd. figuras 4.1 e 

4.2), está classificada na respetiva planta de ordenamento2, como: 

                                                 
1 Aprovado pela 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, pelo Aviso n.º 26109/2008, de 30 de outubro, e pelo Aviso (extrato) n.º 9330/2017, de 14 de agosto. 
2 Planta dos núcleos urbanos, à escala 1: 10 000 e planta de ordenamento, à escala 1:25 000. 
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1. solo urbano, na categoria de parque urbano1, em particular no setor norte; 

2. solo rural, nas classes de espaço agrícola prioritário e espaço agrícola não prioritário, estas no 

setor sul; 

3. espaço canal, numa linha transversal à área do plano. 

 

Figura 4.1 

Planta de Ordenamento do PDM de Silves (1:10.000) 

 
Fonte: Extrato do PDM de Silves (carta dos núcleos urbanos, n.º 1). Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017). 

 

 

A ‘classificação’ constante no PDM de Silves está ancorada na estratégia municipal definida para este 

território, concretamente na estrutura territorial para efeitos de planeamento e gestão, de acordo com a 

qual o aglomerado de Pêra se insere na UNOP 2 destinada a habitação e turismo, numa extensão que 

se prolonga até ao litoral do concelho. Para esta UNOP a estratégia municipal do PDM de Silves tem 

como objetivos: 

 

                                                 
1 Corresponde aproximadamente a 48% da área do plano, com cerca de 26.470m2. 
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a) “desenvolver as potencialidades turísticas; 

b) estudar os espaços agrícolas; 

c) do ponto de vista industrial instalar apenas armazéns com imagem cuidada” (CMS, 1995). 

 

Debruçar-nos-emos adiante sobre cada uma das diferentes ‘classes’. 

 

Figura 4.2 

Planta de Ordenamento do PDM de Silves (1:25.000) 

 

Fonte: Extrato do PDM de Silves (carta 1b). Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017). 

 

 

SOBRE O “PARQUE URBANO” 

A categoria parque urbano, regulada pelo artigo 20.º do regulamento do PDM de Silves, destina-se “a 

zonas verdes urbanas, podendo incluir equipamentos sociais complementares”. Na prática corresponde 

a áreas contíguas ao aglomerado onde se pretendia instalar, de forma concentrada, equipamentos 

coletivos e espaços verdes necessários ao equilíbrio ambiental e à qualificação do aglomerado. 

Contudo, numa análise de pormenor constata-se que estas áreas - por todo o concelho - não foram, 

efetivamente ocupadas, devido a múltiplos os fatores, designadamente: 
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a. da alteração na opção de localização dos equipamentos de utilização coletiva – o paradigma 

de concentração dos equipamentos foi sendo progressivamente substituído pelo conceito de 

proximidade, optando-se assim por distribuir os equipamentos pela malha urbana, privilegiando 

a proximidade aos utilizadores, em detrimento da sua localização mais periférica e exterior ao 

aglomerado; 

b. da alteração do paradigma económico do investimento público – o contexto económico e a 

disponibilidade financeira dos municípios, deu origem a uma visão mais racional e eficiente dos 

investimentos optando-se por promover ampliações e remodelações dos equipamentos 

existentes, em vez de se construir, de raiz, novos espaços; 

c. o caráter privado destas áreas – o PDM de Silves ao delimitar as áreas para parque urbano 

não atendeu (como se compreende) à estrutura fundiária, nem o efetuou sobre áreas do 

domínio publico. Atendendo a que, à data, as questões da programação eram incipientes (se 

não mesmo inexistentes), a operacionalização do plano nestas áreas traduz-se num encargo 

financeiro muito elevado e de reduzida sustentabilidade; 

d. a dimensão / escala do aglomerado e sua envolvente ‘ecológica’ – a reserva de solos para a 

criação de espaços verdes de apoio ao aglomerado imediatamente no seu limite com o solo 

rural constitui hoje uma opção pouco racional, principalmente se atendermos à escala / 

dimensão dos aglomerados e às interligações (paisagísticas e funcionais) que o mesmo tem 

com a envolvente1. 

 

E assim, ao invés de se constituírem como locais privilegiados, como perspetivado em sede do PDM de 

Silves, são, como no caso vertente, espaços de enclave e expectantes, incultos e não cuidados ou 

valorizados e utilizados para depósito de entulhos e lixos vaiados. É esta situação que o PPPS 

pretende salvaguardar e inverter. 

 

 

SOBRE OS “ESPAÇOS AGRÍCOLAS PRIORITÁRIOS” 

A ‘classe’ espaço agrícola prioritário, regulada pelo artigo 30.º do regulamento do PDM de Silves, 

corresponde às “áreas afetas à RAN” (alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º), pelo que “qualquer alteração ao 

                                                 
1 Note-se, por exemplo que, no caso de Pêra, a sua proximidade à Praia Grande e Lagoa dos Salgados faz com que essas áreas sejam 
‘adotadas’ pela população residente como o seu «parque verde». 
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uso do solo só é permitida nos termos em que a legislação aplicável o preveja” (n.º 2 do artigo 30.º) e 

de acordo com o regime de edificabilidade em solo rural, definido pelo PDM de Silves, concretamente, 

edificações isoladas, estabelecimentos hoteleiros isolados, edificações de apoio, obras de 

conservação, alteração e ampliação de construções existentes e regularização excepcional de 

atividades económicas. 

 

A delimitação da RAN no PDM de Silves, fruto das metodologias adotadas e das ferramentas 

disponíveis, apresenta alguns desajustes para com o território1 e internas2 ao plano. Esta 

inconsistência tem gerado dificuldades na gestão e um desfasamento do plano em relação à 

realidade3. 

 

 

SOBRE OS “ESPAÇOS AGRÍCOLAS NÃO PRIORITÁRIOS” 

A ‘classe’ espaço agrícola não prioritário, regulada pelo artigo 30.º do regulamento do PDM de 

Silves, corresponde às “áreas com capacidade para a exploração agrícola, agropecuária ou que têm 

tradicionalmente contemplado tal uso” (alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º). Nestes espaços “são 

permitidas as edificações isoladas, os estabelecimentos hoteleiros isolados, as edificações de apoio e 

as obras de conservação, alteração e ampliação de construções existentes, de acordo com os critérios 

constantes no Capítulo IV-B” (n.º 3 do artigo 30.º) do regulamento do PDM de Silves. 

 

As debilidades identificadas na classe de espaço agrícola prioritário são ainda mais notórias nesta 

classe uma vez que se trata de solos não integrados na RAN, mas que “tradicionalmente têm 

contemplado” o uso agrícola ou pecuário. Estamos assim perante uma classificação estática e 

desadequada à dinâmica que o território tem registado, razão porque, no quadro da revisão do PDM foi 

previamente concertado com a competente DRAP Algarve, a exclusão da RAN do local. 

 

 

 

                                                 
1 Destacamos a título de exemplo a integração, em solos de RAN, de áreas extensas, apenas por uma questão de generalização 
cartográfica e não de rigor na delimitação da condicionante. 
2 O exemplo mais evidente desta desarticulação é a diferença entre o que está definido nas cartas de ordenamento 1:25.000 e 1:10.000. 
3 De anotar que em sede da proposta de revisão do PDM de Silves, o local não é considerado espaço agrícola prioritário, nem Reserva 
Agrícola Nacional, tendo o mesmo sido concertado com a competente Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP 
Algarve), ainda que se aguardem as conclusões definitivas no âmbito do referido processo. 
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SOBRE OS “ESAÇOS CANAIS” 

Esta ‘classe de espaços’, regulada pelo artigo 35.º do regulamento do PDM, corresponde às “áreas de 

infraestruturas” (n.º 1 do artigo 35.º), sendo determinado no n.º 3 que “o presente plano prevê três 

alternativas para a implantação da via longitudinal do Algarve, pelo que, quando for escolhida uma 

delas, os espaços-canais referentes às outras deixarão de ser considerados, prevalecendo no território 

abrangido as classes de espaços constantes da planta de ordenamento”. 

 

Assim, atendendo a que o PROT Algarve de 1991 (onde se previa a criação de um “corredor ferroviário 

alternativo”) foi revogado1, esta ‘classe de espaço’ é inconsequente para o território, aplicando-se o 

regime de uso previsto na classe de espaços definida na planta de ordenamento. 

 

 

SOBRE AS “CONDICIONANTES” AO USO DO SOLO 

A planta de condicionantes do PDM de Silves impõe, para a área do plano, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública ‘condicionadoras’ do regime de uso admitido (vd. fig. 4.3), sendo de 

destacar a presença de áreas sujeitas ao regime da Reserva Ecológica Nacional2 (REN), sobretudo no 

setor sul3, em resultado das zonas ameaçadas pelas cheias da Ribeira de Alcantarilha4, e da RAN5, 

que ocupa6 a área central da área de intervenção do PPPS. De anotar igualmente a existência de uma 

linha de alta tensão que atravessa a área do plano longitudinalmente e, ainda, sem representação 

gráfica no PDM de Silves, o domínio hídrico associado à linha de água que limita a sul a área do plano. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Revogado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 03 de agosto, na sua redação atual. Esta alteração prende-se com 
o abandono da opção de criar uma nova linha ferroviária mais próxima da linha de costa e com o facto de o PROT Algarve passar a 
assumir um caráter orientador e estratégico. 
2 A REN do concelho de Silves foi publicada pela Portaria n.º 164/2009, de 13 de Fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, 
de 25 de novembro, e pelo Aviso n.º 11182/2017, de 26 de setembro. 
3 Uma área de aproximadamente 1.600m2 o que corresponde a 0,03%. 
4 Situação que se altera com o plano de nova geração, através da revisão da REN. 
5 Note-se no entanto que, no âmbito do procedimento de revisão do PDM de Silves, está a ser concertada com a entidade de tutela, uma 
delimitação da RAN significativamente diferente para esta área, precisamente pela atualização das metodologias às especificidades do 
território. 
6 Uma área de aproximadamente 25.560m2 o que corresponde a 46,7%. 
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Figura 4.3 

Condicionantes 

 
      Fonte: Adaptado do PDM de Silves (carta 2d); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017); REN (CCDR Algarve). 

 

 

5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DO DESENVOLVIMENTO 

 

A estratégia de desenvolvimento local do Município de Silves foi definida em sede do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento de Silves (PEDS) e posteriormente amadurecida e atualizada no âmbito dos 

trabalhos de revisão do PDM, postulando que: 

 

“o concelho de Silves é um território onde a qualidade do espaço vivido e a oferta de emprego e 

serviços qualificados o valorizam, onde a atitude pró-ativa, a acessibilidade e a valorização dos 

recursos e práticas sustentáveis, lhe conferem excelentes condições de atratividade para viver e 

recrear” (CMS, 2009). 

 

Se a missão estabelece a razão de ser do concelho, a visão “projeta a [imagem] do que se pretende 

que o concelho venha a ser” (ibidem, 2009), estabelecendo que: 
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“o concelho de Silves é um dos mais prósperos e atrativos do Algarve, respondendo à promoção global 

e ao bem estar dos seus concidadãos e daqueles que o visitam, no respeito pelos princípios de 

desenvolvimento sustentável, na observância de uma atitude atenta e pró-ativa sobre a realidade, 

apostando na inovação, diferenciação e complementaridades” (ibidem, 2009). 

 

A materialização desta estratégia assenta em 4 vetores de ação interrelacionados, sob o corolário de 

4 domínios da visão estratégica: competitividade, coesão, sustentabilidade e atratividade para o 

desenvolvimento do concelho de Silves. 

 

 

Para o caso concreto, destacam-se 3 dos vetores de ação estratégica, como seja: 

 

1. APROVEITAMENTO, VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA DOS RECURSOS E PATRIMÓNIO 

Este vetor incide sobre as caraterísticas naturais do concelho e seus recursos endógenos, englobando 

a paisagem e o património como testemunhos da ação do Homem no tempo e no espaço. Visa assim a 

sua manutenção e valorização, enquanto fatores de diferenciação territorial fundamental para o 

desenvolvimento sustentável do concelho. Deste modo assume-se que as especificidades patrimoniais 

(naturais e construídas) arrogam um papel de destaque na atratividade e diferenciação do território 

municipal, constituindo assim um recurso a valorizar e promover, criando um maior valor acrescentado. 

 

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

A relação direta entre a qualificação do espaço e a atratividade do território determinou a opção de 

integrar na estratégia municipal um vetor que, promovendo o ordenamento sustentável do território, o 

qualifique do ponto de vista da oferta de espaços públicos, infraestruturas e ambiente urbano. 

Pretende-se assim com este vetor um território ordenado, qualificado e atrativo. De entre os objetivos 

estratégicos deste vetor, e em linha com o disposto no PROT Algarve, destacamos o objectivo de 

“promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidades e respeito pela 

diversidade, identidade e coesão territorial” (CMS, 2018). 
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3. GOVERNANÇA, CIDADANIA E COESÃO SOCIAL 

Este vetor tem por base o princípio da participação1, entendido como um pilar para o exercício da 

cidadania e o aprofundamento da democracia participativa e uma condição para o desenvolvimento e 

coesão do território. A ele está igualmente associada a transparência e a simplificação do acesso à 

informação, como condições para uma boa governança e da materialização da corresponsabilização 

dos atores nas opções, no caso concreto, no domínio do ordenamento do território. 

 

 

A expressão espacial desta estratégia encontra-se representada no modelo de desenvolvimento 

territorial, destacando-se deste que a área a sujeitar a PP se integra na unidade territorial litoral 

barrocal, de acordo com o previsto no PROT Algarve e na subunidade territorial de desenvolvimento 

“turismo, habitação e comércio”, não obstante a necessária complementaridade de funções e a 

adequação das mesmas à especificidade territorial em causa. Esta área constitui um dos vértices dos 

eixos de dinâmica e centralidade territorial, em particular com a sede de concelho. 

 

 

6. DA OPORTUNIDADE2 DE ELABORAR O PLANO 

 

O quadro económico atual, com alguns sinais de retoma económica exige da administração e do setor 

privado, iniciativas e mecanismos que apoiem e que concretizem essa tendência e o desenvolvimento 

sustentável do território. Assim, acolher intenções de investimento privado, consentâneas com a 

estratégia de desenvolvimento do município, potenciadoras dos valores (naturais e paisagísticos) 

existentes, geradoras de dinamismo, qualificantes para o território e promotoras de uma atratividade e 

desenvolvimento harmonioso, constitui uma opção de política publica de ordenamento do território 

racional e eficiente. Neste quadro, a elaboração do PPPS é oportuna porque: 

 

1. resulta da necessidade de reforçar a oferta de alojamento, num segmento específico, atendendo ao 

grau de consolidação do aglomerado (83,4%) e à competitividade territorial pela atração e fixação de 

população; 

 

                                                 
1 Assumido como um direito, no quadro do RJIGT (artigo 6.º). 
2 Em resposta ao definido no n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT, designadamente que “compete à câmara municipal a definição da 
oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais”. 
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2. valoriza os recursos naturais existentes (naturais, paisagísticos e patrimoniais) contrariando o seu 

desaproveitamento e consequente degradação; 

 

3. altera o uso previsto pelo PDM95 que se encontra desajustado e desatualizado e assim constitui um 

instrumento desqualificante para o território em causa; 

 

4. reforça o policentrismo, valorizando o aglomerado existente e contrariando a tendência para a 

ocupação dispersa; 

 

5. optimiza o investimento público efetuado ao consolidar áreas adjacentes ao perímetro existente 

optimizando as infraestruturas existentes e reforçando a sua sustentabilidade; 

 

6. vai ao encontro do interesse manifestado pelo promotor com experiência nesta área, concretamente 

pela conceção e execução das áreas urbanas a Norte da área de intervenção do plano; 

 

7. potencia o potencial locativo desta área, conferido pela proximidade à ER125 e à A2; 

 

8. converge e constitui um fator multiplicador da estratégia de desenvolvimento local definida no PEDS 

e amadurecida na revisão do PDM de Silves; 

 
9. converge com o próprio quadro legal vigente - RJIGT e o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 

de agosto -, ao integrar um conjunto de exigências na sustentabilidade económico financeira do 

investimento e na execução efetiva do mesmo, garantindo a exequibilidade e concretização da 

proposta, eliminando eventuais ‘especulações imobiliárias’ que decorriam dos espaços urbanizáveis, 

como áreas de expansão sem qualquer programação1. 

 

                                                 
1 A este respeito, pode ler-se no preâmbulo do RJIGT que “um modelo coerente de ordenamento do território deve assegurar a coesão 
territorial e a correta classificação do solo, invertendo-se a tendência, predominante nas últimas décadas, de transformação excessiva e 
arbitrária do solo rural em solo urbano. Com efeito, pretende-se contrariar a especulação urbanística, o crescimento excessivo dos 
perímetros urbanos e o aumento incontrolado dos preços do imobiliário, designadamente através da alteração do estatuto jurídico do solo. 
Institui-se um novo sistema de classificação do solo, em solo urbano e solo rústico, que opta por uma lógica de efetiva e adequada 
afetação do solo urbano ao solo parcial ou totalmente urbanizado ou edificado, eliminando-se a categoria operativa de solo urbanizável. 
Em nome do princípio da sustentabilidade territorial, a reclassificação do solo como urbano é limitada ao indispensável, sustentável dos 
pontos de vista económico e financeiro, e traduz uma opção de planeamento necessária, devidamente programada, que deve ser objeto 
de contratualização. Assim, institui-se a obrigatoriedade da demonstração da sustentabilidade económica e financeira da transformação 
do solo rústico em urbano, através de indicadores demográficos e dos níveis de oferta e procura do solo urbano”. 
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Neste contexto, considerando o quadro de oportunidades enunciado e as possibilidades conferidas 

pelo RJIGT que atribui aos particulares o direito de participação na elaboração de plano territoriais e a 

faculdade de propor, nessa sede, a celebração de contratos para planeamento (n.os 1 e 2 do artigo 6.º), 

como melhor se verificará no capítulo seguinte, e aos municípios a competência de definir a 

oportunidade de elaborar um plano municipal, é desejo da Câmara Municipal de Silves promover a 

concretização do PP com efeitos registais de Pêra Sul (PPSPS), por via da contratualização. 

 

 

7. DA OPÇÃO POR UM PLANO DE PORMENOR COM EFEITOS 

REGISTAIS 

 

Uma das novidades mais relevantes do novo quadro legal de ordenamento do território, na linha da 

“sustentabilidade territorial” (preâmbulo do RJIGT), é a eliminação da categoria operativa de solo 

urbanizável, limitando a reclassificação do solo rústico para solo urbano ao indispensável e sustentável, 

assumindo este um caráter excecional (cfr. n.º 1 do artigo 72.º do RJIGT). 

 

Neste domínio, determina ainda o RJIGT que a reclassificação do solo se processa por via da 

elaboração1 (alteração ou revisão) de um plano de pormenor (PP) com efeitos registais2 (vd. fig. 

7.1), nos termos do artigo 108.º do RJIGT. É precisamente desta disposição que decorre a 

necessidade de se proceder à elaboração do PP com efeitos registais de Pêra Sul pois que, parte 

da área que se propõe valorizar urbanística e ambientalmente, está integrada em solos ‘rústicos’ no 

PDM de Silves eficaz, impondo-se, portanto, a sua reclassificação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Previamente contratualizada, por via de um contrato para planeamento, nos termos dos artigos 79.º a 81.º do RJIGT. 
2 Com exceção para os procedimentos de reclassificação do solo rústico para fins de equipamentos e infraestruturas, que pode ser 
realizado por via de elaboração, revisão ou de alteração de planos territoriais. 



                                                              Elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul 

27/41 

Figura 7.1 

Procedimento da reclassificação de solo rústico 

 
Fonte: Adaptado de RJIGT e DR 15/2015, de 19 de agosto. 

 

Atendendo à excecionalidade da reclassificação do solo, o quadro legal eficaz determina um conjunto 

de condições prévias que fundamentem essa reclassificação, nomeadamente1 (vd. quadro 7.1): 

 

 

1. efetiva articulação e compatibilidade com a estratégia de desenvolvimento territorial definida e 

com a oportunidade que o Município venha a considerar.  

 

A estratégia de desenvolvimento territorial (municipal e regional) ficou expressa na análise efetuada 

nos capítulos 4 e 5 e desta resulta uma evidente compatibilidade da elaboração do PPPS com a 

mesma. Do mesmo modo, como se refere no capítulo 6, a elaboração do plano constitui, por si, uma 

oportunidade a aproveitar, visto estarem reunidos os pressupostos basilares que reforçam a relevância 

e importância da mesma na concretização do modelo de desenvolvimento territorial. 

 

 

                                                 
1 Aferidas da articulação entre os artigos 72.º do RJIGT e 8.º e 9.º do DR15/2015, de 19 de agosto. 
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2. a inexistência de áreas urbanas disponíveis (para a finalidade em concreto) e comprovadamente 

necessárias ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação urbanística, 

verificadas por via de uma avaliação da dinâmica urbanística.  

 

Atendendo a que uma das variáveis de referência para o sucesso, dinamismo e atratividade do 

território é a sua qualificação e localização estratégica e, por outro lado, em face do grau de 

consolidação do perímetro urbano de Pêra (vd. capítulo 6), é de todo fundamental promover a 

contiguidade espacial das áreas existentes, reforçando o policentrismo e ganhando escala no sistema 

urbano regional, por via de complementaridades entre os diferentes aglomerados. Neste contexto a 

dinâmica urbanística desta área pode ser avaliada com recurso a 5 indicadores, designadamente: 

 

a. de monitorização da execução física da urbanização e da edificação, pois que os indicadores de 

execução física demonstram a consolidação da área urbana do aglomerado de Pêra, traduzidos num 

grau de consolidação de 83,4% (vd. das conclusões do capítulo 6);  

 

b. da dinâmica do mercado imobiliário (níveis de oferta e procura de solo urbano), pois apesar do 

Município de Silves não possuir estudos de pormenor referentes àquele mercado, a dinâmica que esta 

área tem vindo a registar na execução material e procura de residência própria e a consolidação das 

áreas existentes, justificam a expansão do perímetro urbano de Pêra. 

 

c. da quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes, pois constata-se que os 

compromissos urbanísticos válidos e eficazes apresentam, no momento, graus de consolidação muito 

significativos, perspetivando-se a curto e médio prazo a sua consolidação (vd. análise do capítulo 6); 

 

d. do grau de aproveitamento do solo urbano, equacionada a disponibilidade de áreas suscetíveis 

de reabilitação e regeneração e de áreas suscetíveis de maior densificação e consolidação urbana, 

prevalecendo o aproveitamento das mesmas em detrimento do aumento de solo urbano.  

 

Com efeito, atentos ao referido, a vantagem locativa e paisagística deste projeto constitui uma das 

bases da sua atratividade e, efetivamente, nesta área, o aproveitamento do solo urbano é praticamente 
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total. Além do mais, como se adiantou atrás, as áreas urbanas degradadas1 disponíveis não permitem 

enquadrar a morfotipologia aqui prevista uma vez que correspondem a áreas de reduzida dimensão 

distribuídas pontualmente pelo aglomerado e sem possibilidade de aproveitamento global. Acresce que 

o próprio quadro legal estabelece mecanismos de intervenção pública diferenciados atendendo às 

especificidades do território. Assim, conjugando as políticas de reabilitação e as de consolidação e 

remate de malha, é possível ao Município de Silves desenvolver o seu poder autónomo de gestão do 

território, materializando a sua estratégia de desenvolvimento territorial. 

 

e. da dinâmica e fluxos demográficos. Com efeito, os dados oficiais do INE demonstram que no 

último período censitário esta freguesia registou aumentos demográficos superiores aos do concelho 

(vd. cap. 2), traduzidos numa taxa de crescimento efectivo de 15,7%, ao que se associa um índice de 

qualificação do capital humano de 92,9‰ (valor significativamente superior que o do concelho que é de 

82,4‰). Esta realidade resulta, em parte, das caraterísticas locativas deste território e da oferta urbana 

existente, tratando-se assim de um aglomerado rejuvenescido, cujo crescimento recente se tem vindo a 

desenvolver no sentido sul, valorizando o enquadramento paisagístico do aglomerado e que apresenta 

uma dinâmica demográfica relevante no contexto local e regional. 

 

 

3. a indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, resultante de fatores de mudança 

da organização do território ou da necessidade de integração de solo a afetar à estrutura ecológica 

municipal necessária ao equilíbrio do aglomerado urbano.  

 

No quadro da competitividade regional, atendendo à consolidação do aglomerado e à procura que o 

mesmo tem vindo a registar, assume-se como indispensável estruturar o aglomerado nesta área, 

desenvolvendo uma nova frente de remate do aglomerado e de qualificação do mesmo. A questão 

fundamental desta estruturação é a da competitividade, da qualificação e da atratividade e não a da 

afectação de solos à estrutura ecológica uma vez que se considera, no quadro das dinâmicas 

existentes e da relação que a população residente estabelece com a área envolvente, que o equilíbrio 

ambiental é assegurado pela área envolvente, designadamente pela Lagoa dos Salgados e parte 

terminal do vale da Ribeira de Alcantarilha, a sul da área do plano. 

                                                 
1 Estas áreas, não obstante o seu caráter desqualificante, serão objeto de uma intervenção direcionada aquando da elaboração do Plano 
de Pormenor de Salvaguarda da ZEP da Igreja de S. Francisco e da delimitação da área de reabilitação urbana de Pêra, a promover 
oportunamente. 
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4. a necessidade de promover a compatibilização com os programas territoriais, designadamente 

com os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e proteção de riscos.  

 

A compatibilização com os programas1 territoriais é já uma realidade, não decorrendo daqui qualquer 

necessidade de reclassificação do solo para a sua promoção. 

 

 

5. a necessidade de área para a execução de infraestruturas e de equipamentos de utilização 

coletiva, garantindo a verificação do critério identificado no número 1, a definição de um prazo de 

execução e a correspondente inscrição dos meios técnicos e financeiros necessários para a sua 

execução, no plano de atividades e orçamento municipal. 

 

Este critério não se aplica ao caso concreto, atendendo a que não se está perante uma necessidade de 

área para a execução de infraestruturas e de equipamentos de utilização coletiva. 

 

 

Perante o exposto, em síntese (vd. quadro 7.1), considera-se que o aproveitamento do solo urbano 

existente (na localização pretendida e apto para acolher os usos previstos) é total, reforçando, assim, a 

necessidade de se proceder à reclassificação de solo para ampliação da área urbana de Pêra. 

 

Quadro 7.1 

Verificação das condições para a “reclassificação” do solo 

CONDIÇÃO VERIFICAÇÃO 

1. efetiva articulação e compatibilidade com a estratégia de desenvolvimento territorial e 

com a oportunidade. 
 

2. a inexistência de áreas urbanas disponíveis  

2.1. monitorização da execução física da urbanização e da edificação  

2.2. dinâmica do mercado imobiliário  

2.3. quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes  

2.4. grau de aproveitamento do solo urbano  

                                                 
1 Ainda como planos, na medida em que ainda não se processou a recondução destes a programas, nos termos do definido no artigo 
200.º do RJIGT. 
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2.5. dinâmica e fluxos demográficos  

3. indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano  

4. necessidade de promover a compatibilização com os programas territoriais na 

5. necessidade de área para a execução de infraestruturas e de equipamentos na 

       Nota: na – não aplicável. 

 

Para além dos critérios definidos no quadro legal em vigor e analisados anteriormente, o Município de 

Silves definiu no âmbito do procedimento de revisão do PDM de Silves, no quadro do modelo de 

desenvolvimento territorial e da estratégia de desenvolvimento definidos, e atendendo ao disposto no 

n.º 2 do artigo 95.º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 96.º do RJIGT, um conjunto de 

critérios preferenciais a considerar na definição de novas áreas de solo urbano, designadamente: 

 

a. adequação, compatibilidade e conformidade com a estratégia e o modelo de 

desenvolvimento definidos; 

b. contiguidade espacial a solo urbano consolidado; 

c. otimização do investimento público em infraestruturas, fazendo coincidir o solo urbano 

(reclassificado) com uma área já infraestruturada (parcial ou totalmente); 

d. descoincidência com áreas sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública; 

e. promoção de sinergias com outros usos/atividades existentes (particularmente no domínio 

da atividade económica). 

 

Pelo exposto, e apesar destes critérios ainda não serem vinculativos, facilmente se constata que o 

aumento da área urbana de Pêra se enquadra, globalmente, nos critérios preferenciais definidos na 

revisão do PDM de Silves para a reclassificação do solo. 

 

Por fim, centrando a atenção na execução material da ocupação a prever no PPPS, destaca-se o 

caráter “provisório” da reclassificação do solo, na medida em que, findo o prazo previsto para a 

execução do plano: 
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a. se as operações urbanísticas previstas no plano estiverem executadas, o Município de Silves 

promove a alteração por adaptação do PDM de Silves1, assumindo como definitiva a 

reclassificação do solo; 

b. se as operações urbanísticas previstas no plano não estiverem executadas, é determinada 

automaticamente a caducidade (total ou parcial) da reclassificação do solo, salvaguardando os 

direitos adquiridos.  

 

Nesta perspetiva, considera-se que só a efetiva execução material da ocupação prevista no plano 

materializa a reclassificação do solo, não sendo a mesma operada por via do plano, mas apenas 

‘permitida’ por via deste. Assim sendo, não há solo expectante ou de “especulação imobiliária”, sob 

pena de se assistir à caducidade da reclassificação. Acresce sublinhar que se prevê um prazo de 

execução da urbanização, a estabelecer no plano, de 7 anos. 

 

Em síntese, a opção por elaborar um plano de pormenor com efeitos registais é a opção mais 

consentânea com o quadro legal vigente, com as caraterísticas da proposta em análise e com a 

realidade territorial (demográfica e socioeconómica). 

 

 

8. OBJETIVOS E BASE PROGRAMÁTICA 

 

Atendendo ao sentido de oportunidade e ao quadro estratégico de referência enunciados, assumem-se 

como objetivos concretos da elaboração do PPPS, nomeadamente: 

 

1. PROMOVER A ATRATIVIDADE DO AGLOMERADO E A SUA COMPETITIVIDADE, POR VIA DO 

REFORÇO DA OFERTA DE ÁREA URBANA QUALIFICADA 

 

A fixação de população nos territórios está estritamente relacionada com o seu dinamismo e 

atratividade. Neste sentido, a oferta de um espaço urbano de qualidade, com uma morfotipologia que 

tem vindo a registar muita procura, num cenário paisagístico de referência e em absoluto respeito pelos 

valores em presença e com uma localização central e muito acessível, constitui uma ferramenta 

privilegiada para o reforço da atratividade e competitividade local. Assim, pretende-se com a 

                                                 
1 De acordo com o artigo 121.º do RJIGT. 
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elaboração do plano, a previsão de um espaço urbano de qualidade, com uma densidade e 

composição adequadas à malha urbana existente, em harmonia com a mesma e com o caráter de 

transição que estes solos assumem. Deste modo a elaboração do PPPS contribui, de forma proativa, 

para o incremento do dinamismo do concelho, atraindo população e incentivando a sua fixação. 

 

2. PROMOVER UM APROVEITAMENTO DO POTENCIAL LOCATIVO DO TERRITÓRIO, 

RENTABILIZANDO E OPTIMIZANDO O INVESTIMENTO EFETUADO 

 

A localização do aglomerado de Pêra constitui um dos principais fatores da sua potencialidade e 

atratividade. Em consequência, desenvolver um plano que promova a otimização dessa variável, 

apresenta-se como uma decisão eficiente, racional e sustentável de ordenamento e desenvolvimento 

do território. Pretende-se, assim, com a elaboração do plano, aproveitar as vantagens locativas e de 

dinâmica existentes, rentabilizando o investimento (público e privado) efetuado. Considera-se assim 

que a valorização dos recursos endógenos (no caso, a rede de acessibilidades e a iniciativa do 

particular) e das suas especificidades, constitui uma base diferenciadora e eficiente da política pública 

de ordenamento e desenvolvimento do território. 

 

3. DESENVOLVER UM REMATE QUALIFICADO DA MALHA URBANA VALORIZANDO OS 

RECURSOS EXISTENTES 

 

Uma das debilidades da malha urbana existente (não apenas a de Pêra) resulta da promoção ‘setorial’ 

e ‘cadastral’ do seu desenvolvimento dando origem a soluções menos qualificadas e eficientes de 

impasses, remates e até mesmo alguma desarticulação morfotipológica. Assim, pretende-se que plano 

não só desenvolva uma malha coerente entre si como promova a ligação e articulação harmoniosa com 

o aglomerado e com o solo rústico confinante a sul. Neste sentido o plano qualifica o território 

valorizando os recursos existentes e garantindo uma malha coerente, harmoniosa, sem qualquer 

limitação cadastral de base que condicione o desenvolvimento urbano. 

 

Como ponto de partida, o PPPS é balizado por 11 orientações de base: 

 

1. definir, como uso dominante, o “habitacional”, podendo ser admitidos outros usos, desde que 

complementares e compatíveis com o uso dominante; 
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2. salvaguardar a compatibilidade e complementaridade entre os usos numa lógica de 

multifuncionalidade e de integração com a envolvente imediata, não admitindo usos incompatíveis 

com o uso dominante, suscetíveis de causar impactes negativos ou inconvenientes para o 

ambiente, a saúde pública ou a livre circulação de pessoas e bens; 

3. concretizar uma solução urbana integradora na paisagem e morfologia e localização do prédio que 

constitui a área de intervenção, assegurando sempre a qualidade formal e a integração da 

construção na envolvente; 

4. dispor de parâmetros urbanísticos que garantam uma ocupação urbana harmoniosa e funcional do 

espaço, apresentando-se como referência os valores que constam no quadro 8.11: 

 

Quadro 8.1. 

Valores de referência para os parâmetros urbanísticos a adotar no PPPS 

Usos Io Iu 

Habitação 0,2 0,4 

Comércio e Serviços 0,8 - 

Notas: Io – índice de ocupação, Iu – Índice de utilização 

 

5. privilegiar as acessibilidades internas, designadamente por via do(a): 

a.  ajuste dos parâmetros de dimensionamento das vias e dos estacionamentos em relação às 

caraterísticas da malha e aos usos a prever; 

b. desenvolvimento de soluções que garantam a coabitação pacífica entre peões e automóveis; 

c. definição de regras para a circulação, acesso e estacionamento de veículos pesados, para 

cargas e descargas (horários, pesos, locais específicos); 

6. cobertura vegetal, composta por espécies edafoclimaticamente adaptadas e autóctones; 

7. salvaguardar todas as condições que assegurem uma boa mobilidade e acessibilidade para 

todos, incluindo assim, pelo menos, a segurança, o conforto e a funcionalidade – de peões, 

ciclistas e veículos automóveis -, seguindo os princípios do design for all, particularmente na 

conceção do espaço público; 

8. privilegiar a construção de galerias técnicas para a instalação das infraestruturas, eliminando 

cabos de iluminação e de telecomunicações; 

9. ligar à rede municipal as infraestruturas a criar, procedendo à avaliação prévia do impacte sobre 

as mesmas e à adoção das medidas necessárias para garantir a eficiência do sistema; 

                                                 
1 Nos termos do definido na proposta de revisão do PDM de Silves para usos / território de natureza idêntica à da área de intervenção do 
PPPS. 
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10. integrar soluções, particularmente na conceção dos espaços públicos de serviços e comércio, que 

reflictam preocupações com a promoção do “bem-estar” e com o apelo ao usufruto desses 

espaços, dignificando o espaço e potenciando o recreio ao ar livre; 

11. integrar uma programação (temporal, espacial e financeira), rigorosa e exequível, da materialização 

da proposta, atendendo a que, designadamente, em caso de incumprimento, se procederá à 

caducidade, total ou parcial, da classificação do solo como solo urbano1. 

 

 

9. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PLANO 

 

O conteúdo material e documental dos Planos de Pormenor encontra-se estabelecido nos artigos 102.º 

e 107.º do RJIGT, respetivamente, pelo que a elaboração do PPPS deverá integrar os elementos 

constantes nos quadros 9.1 e 9.2, adaptados às especificidades territoriais em presença. 

 

Quadro 9.1 

Conteúdo material do PPPS 

CONTEÚDO MATERIAL DE PP 
Aplicação ao 

PPPS 

a) A definição e a caraterização da área de intervenção, identificando e delimitando os valores culturais e a informação 

arqueológica contida no solo e no subsolo, os valores paisagísticos e naturais a proteger, bem como todas as 

infraestruturas relevantes para o seu desenvolvimento. 

Aplicável 

b) As operações de transformação fundiária preconizadas e a definição das regras relativas às obras de urbanização. Aplicável 

c) O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, incluindo os espaços de circulação viária e 

pedonal e de estacionamento, bem como o respetivo tratamento, a localização de equipamentos e zonas verdes, os 

alinhamentos, as implantações, a modelação do terreno e a distribuição volumétrica. 

Aplicável 

d) A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas de construção e a definição de parâmetros 

urbanísticos, designadamente, (..), número de pisos e altura total das edificações ou altura das fachadas. 
Aplicável 

e) As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes. Não Aplicável 

f) As regras para a ocupação e para a gestão dos espaços públicos. Aplicável 

g) A implantação das redes de infraestruturas, com delimitação objetiva das áreas que lhe são afetas. Aplicável 

h) Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos 

equipamentos de utilização coletiva, bem como a respetiva localização no caso dos equipamentos públicos. 
Aplicável 

i) A identificação dos sistemas de execução do plano, do respetivo prazo e da programação dos investimentos públicos 

associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados. 
Aplicável 

                                                 
1 Tal como decorre do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, e devidamente analisado no capítulo 

7. 
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j) A estruturação das ações de compensação e de redistribuição de benefícios e encargos. Aplicável 

k) A prévia explicitação do zonamento, dos fundamentos e dos efeitos da alteração do zonamento, com base na 

disciplina consagrada no plano diretor municipal. 
Aplicável 

l) Disposições do PP incompatíveis com o PDM e que determinam a sua (do PDM) alteração. Aplicável 

 

Quadro 9.2 

Conteúdo documental do PPPS 

CONTEÚDO DOCUMENTAL DE PP 
Aplicação ao 

PPPS 

a) Regulamento. Aplicável 

b) Planta de implantação, que estabelece, designadamente, o desenho urbano e as parcelas, os alinhamentos e o 

polígono base para a implantação de edificações, a altura total das edificações ou a altura das fachadas, o número de 

pisos, (…), a área de construção e respetivos usos, (…) e a natureza e localização dos equipamentos, dos espaços 

verdes e de outros espaços de utilização coletiva. 

Aplicável 

c) Planta de condicionantes, que identifica as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública em vigor, 

que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento. 
Aplicável 

d) Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções propostas no plano, suportada na identificação e 

caraterização objetiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção e na avaliação das condições ambientais, 

económicas, sociais, e culturais para a sua execução. 

Aplicável 

e) Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente 

resultantes da aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito de aplicação 

territorial respetivos. 

Aplicável 

f) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária previstas, nomeadamente para 

efeitos de registo predial e de elaboração ou conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica ou do 

cadastro predial: 

Aplicável 

f1) Planta cadastral ou ficha cadastral original. Aplicável 

f2) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial, áreas e confrontações. Aplicável 

f3) Planta da operação de transformação fundiária, com a identificação dos novos prédios e dos bens de domínio 

público. 
Aplicável 

f4) Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da respetiva área, da área 

destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, da área de construção, da volumetria, da altura 

total da edificação ou da altura da fachada e do número de pisos acima e abaixo da cota de soleira para cada um 

dos edifícios, (…) e da utilização de edifícios. 

Aplicável 

f5) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal. Aplicável 

f6) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação, bem como das áreas de 

construção e implantação dos equipamentos de utilização coletiva. 
Aplicável 

f7) Quadro de transformação fundiária, explicitando a relação entre os prédios originários e os prédios resultantes da 

operação de transformação fundiária. 
Aplicável 

g) Programa de execução das ações previstas. Aplicável 

h) Modelo de redistribuição de benefícios e encargos. Aplicável 
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i) Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. Aplicável 

j) Planta de localização, contendo o enquadramento do plano no território municipal envolvente, com indicação das 

principais vias de comunicação e demais infraestruturas relevantes, da estrutura ecológica e dos grandes 

equipamentos, existentes e previstos na área do plano e demais elementos considerados relevantes. 

Aplicável 

k) Planta da situação existente, com a ocupação do solo e a topografia à data da deliberação que determina a 

elaboração do plano. 
Aplicável 

l) Planta ou relatório, com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia de operações 

urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis em vigor ou declaração comprovativa da 

inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do plano. 

Aplicável 

m) Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas mestras, volumetrias, perfis 

longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das infraestruturas. 
Aplicável 

n) Relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído (n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Geral do Ruído). Aplicável 

o) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação. Aplicável 

p) Ficha dos dados estatísticos (de acordo com modelo da Direção Geral do Território). Aplicável 

q) Indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação. Aplicável 

r) Elementos necessários para a alteração do PDM. Aplicável 

 

 

10. FASEAMENTO E CALENDARIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

O procedimento de elaboração do PPPS segue os termos definidos no RJIGT, concretamente nos 

artigos 76.º e 86.º a 94.º e artigos conexos, estabelecendo-se um prazo de 330 dias úteis 

(aproximadamente a 15 meses), prorrogável por um período máximo igual, nos termos do n.º 6 do 

artigo 76.º do RJIGT, distribuídos por 7 fases, de acordo com o previsto nos quadros 10.1 e 10.2. 

 

Quadro 10.1 

Faseamento dos trabalhos 

Fases Descrição dos Trabalhos Prazo1 

1 Deliberação de início (e respetiva publicitação) 30 

2 Consulta pública preventiva (15 dias) 35 

3 Elaboração da proposta de plano 115 

4 Concertação (conferência procedimental) (10 + 20 dias) 50 

5 Consulta pública (20 dias) 40 

6 Elaboração da versão final 30 

7 Aprovação e publicação 30 

Total - 330 

Notas: 1. O prazo aqui definido corresponde a dias uteis. 
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Quadro 10.2 

Calendário dos trabalhos 

Descrição dos Trabalhos 
2018 2019 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Deliberação de início1                

Consulta pública preventiva (15 dias)                

Elaboração da proposta de plano                

Concertação2 (10 + 20 dias)                

Consulta pública (20 dias)                

Elaboração da versão final                

Aprovação e publicação                

 

 

11. EQUIPA TÉCNICA 

 

A equipa técnica responsável pela elaboração do PPPS, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 

292/95, de 14 de novembro, assume um caráter multidisciplinar, é coordenada por um dos seus 

membros e integra especialistas na área de arquitetura, engenharia civil, urbanismo, geografia, 

engenharia eletrotécnica e direito. Neste contexto, e atendendo ao estabelecido no contrato para 

planeamento que acompanha este procedimento, a composição da equipa técnica é a que se identifica 

no quadro 11.1. 

 

Quadro 11.1 

Composição da equipa técnica externa 

Qualificação Identificação Função 

Arquitetura e Urbanismo Susana Anacleto Coordenador Geral – Conceito, Planeamento e Ordenamento 

Arquitetura Gustavo Barros Coordenador Técnico - Conceito, Desenho Urbano e Paisagismo 

Geografia Raul Simão Técnico – Cartografia e Ordenamento 

Direito Paula Sacoto Técnico – Jurista 

Arquitetura 

Ana Figueiredo 

Técnico - Desenho Urbano Filipa Freire 

Joana Lopes 

                                                 
1 Inclui-se nesta fase a publicação em Diário da Republica, nos termos da alínea c) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT. 
2 Esta fase corresponde essencialmente à realização da conferência procedimental com as entidades representativas dos interesses a 
ponderar, de acordo com o definido no artigo 86.º do RJIGT. 
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Engenharia Civil 
Jorge Ribau Coordenação Especialidades 

Pedro Saraiva Técnico – Rede Viária e Infraestruturas Gerais 

Engenharia Eletrotécnica 
Carlos Duarte 

Técnico – Rede Elétrica e Telecomunicações 
José Carreiras 

 

O acompanhamento interno dos trabalhos da elaboração do PPPS é efetuado pela Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território (DOGU-OT) do Município de Silves. 

 

 

12. NOTAS FINAIS 

 

A implementação da estratégia de desenvolvimento territorial do Município de Silves, no quadro da 

autonomia municipal no domínio do ordenamento e desenvolvimento, e atendendo ao contexto legal 

vigente, constitui um desafio para todos os atores envolvidos, sendo de destacar os promotores, a 

administração e os cidadãos. 

 

Este plano encerra em si um conjunto de princípios e orientações de base que o Município privilegia e 

que vão ao encontro da estratégia definida. Questões como a qualificação urbana, a competitividade 

territorial por via da fixação de população, a valorização dos recursos existentes, no caso, 

particularmente os recursos paisagísticos e de investimento (público e privado) e a dinâmica territorial, 

encontram eco na manifestação do particular de contratualizar a elaboração do plano e na estratégia 

de desenvolvimento municipal. É assim oportuno, eficiente e programático, proceder à elaboração do 

Plano de Pormenor de Pêra Sul. 

 

 

13. FONTES 

 

Câmara Municipal de Silves (2009), “Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves”. 

 

Edital n.º 214/2006 de 27 de abril de 2006, aditado pelo Aviso n.º 11349/2016, de 15 de setembro, e 

pelo Aviso n.º 6114/2018, de 09 de maio. Publicita o início do procedimento de revisão do PDM de 

Silves. 
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Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 

19 de setembro. Estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção cartográfica no 

território nacional. 

 

Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de novembro. Estabelece os princípios relativos à definição das 

qualificações oficiais a exigir aos autores de planos de urbanização, de planos de pormenor e de 

projetos de operações de loteamento. 

 

Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro. Estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas de 

zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Rectificação n.º 18/2007, de 14 de março, e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. Regulamento Geral do Ruído. 

 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 

4 de maio. Consagra a obrigatoriedade dos Planos e Programas serem sujeitos a Avaliação Ambiental. 

 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, 

de 19 de julho, e as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN). 

 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, 

de 16 de setembro. Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN). 

 

Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 115/2011, de 05 de 

dezembro e n.º 265/2012, de 28 de dezembro. Estabelece o procedimento de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de protecção e do plano de 

pormenor de salvaguarda. 

 

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

Territorial. 
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Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, retificado pela Declaração de retificação n.º 53/2009, 

de 28 de julho. Concretiza a definição de conceitos na área do ordenamento do território e, sobretudo, 

do urbanismo. 

 

Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. Estabelece os critérios de classificação e 

reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo 

urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional. 

 

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. Estabelece a Lei de 

Bases da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo. 

 

Portaria n.º 164/2009, de 13 de Fevereiro, alterada pelo Aviso (extrato) n.º 14808/2016, de 25 de 

novembro e pelo Aviso n.º 11182/2017, de 26 de setembro. Aprova a delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional do Município de Silves. 

 

Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro. Regulamento das normas e especificações técnicas da 

cartografia a observar na elaboração das plantas dos planos territoriais. 

 

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. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 85-C/2007, de 2 de outubro, e alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

188/2007, de 28 de dezembro. Aprova o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. 

 

 



Contrato de planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul 
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AT 
autoridade 
tributana e aduaneira 

CADERNETA PREDIAL RCISTICA 

Modelo B 

SERVICO DE FINAKAS: 1120- SILVES 

   

IDENTIFICA00 DO PREDIO 

DISTRITO: 08 - FARO CONCELHO: 13- SILVES FREGUESIA: 09- UNIAO DAS FREGUESIAS DE 

ALCANTARILHA E PERA 

SECOO: 10 ARTIGO MATRICIAL N°: 104 ARV: 

TEVE ORIGEM NOS ARTIGOS 

Freguesia: 081304 Tipo: R Seccao: 0 Artigo: 104 Arv/Col: 

NOME/LOCALIZA00 PREDIO 

Barrocal 

ELEMENTOS DO PREDIO 

Anode inscricao na matriz: 1999 Valor Patrimonial Inicial: €0,00 

Valor Patrimonial Actual: €3.549,01 Determinado no ano: 1999 

Area Total (ha): 3,972000 

PARCELAS 

Parcela: 1 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: 1 a  Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 6 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €28,60 

Parcela: 1 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: 2a Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 5 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €11,92 

Parcela: 1 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: 3a Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 5 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €5,96 

Parcela: 1 Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE Classe: 3a  Percentagem: 60,00% 

Area: 1,180800 ha Rendimento Parcial: €8,83 

Parcela: 1 Q.C.: AM - AMENDOAL / POMAR DE AMENDOEIRAS Classe: ia  Percentagem: 0,00% 

Area: 0,787200 ha Rendimento Parcial: E12,18 

Parcela: 1 Q.C.: AM - AMENDOAL / POMAR DE AMENDOEIRAS Classe: 2  Percentagem: 0,00% 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €3.39 

Parcela: 2 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: 1 a  Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €4,77 

Parcela: 2 Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE Classe: 2a Percentagem: 0,00% 

Area: 0,219200 ha Rendimento Parcial: €8,83 

Parcela: 2 Q.C.: OLS - OLIVEIRAS Classe: ia Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Area: 0,328800 ha Rendimento Parcial: €1 ,42 

Parcela: 3 Q.C.: AMS - AMENDOEIRAS Classe: 1 a  Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 4 

081309- UNIAO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PERA - R 10 - 104 Pavia 1 de 3 



• 'AT 
so, a utoridade 
5 tributana e aduaneira 

CADERNETA PREDIAL ROSTICA 

Modelo B 

SERVI90 DE FINANOAS: 1120- SILVES  

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €3,14 

Parcela: 3 Q.C.: AMS - AMENDOEIRAS Classe: 2a Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €0,39 

Parcela: 3 Q.C.: AMS - AMENDOEIRAS Classe: 3' Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 2 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €0,39 

Parcela: 3 Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE Classe: 2a Percentagem: 0,00% 

Area: 1,104000 ha Rendimento Parcial: €25,69 

Parcela: 3 Q.C.: OLS - OLIVEIRAS Classe: la Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 18 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €25,50 

Parcela: 3 Q.C.: OLS - OLIVEIRAS Classe: 2  Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 8 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €6,56 

Parcela: 4 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: la Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 3 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €14,30 

Parcela: 4 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: 2  Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €2,38 

Parcela: 4 Q.C.: AFS - ALFARROBEIRAS Classe: 3a Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €1,19 

Parcela: 4 Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE Classe: 2  Percentagem: 0,00% 

Area: 0,352000 ha Rendimento Parcial: €2,33 

Parcela: 4 Q.C.: OLS - OLIVEIRAS Classe: 1' Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 4 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €5,67 

Parcela: 4 Q.C.: OLS - OLIVEIRAS Classe: 4Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Area: 0,000000 ha Rendimento Parcial: €0,34 

Parcela: 4 Q.C.: OLS - OLIVEIRAS Classe: V Percentagem: 0,00% N°Arv.Disp: 1 

Ayea• 0,000000 ha Reridirrenfo Parcial •  €(1,19  
TITULARES 

Identificagao fiscal: 502307862 Nome: URBANIPERA - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO S A 

Morada: URB DO BARROCAL - EDIFICIO VILLAS BARROCAL, PERA, 8365-204 PERA 

Tipo de titular: Propnedade plena Parte: 1/1 Documento: OUTRO Entidade: DESCONHECIDO 

OBSERVAOES 

081309- UNIAO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA OPERA R -10- 104 Pagina 2 de 3 



AT 
autoridade 
tributaria e aduaneira 

CADERNETA PREDIAL RUSTICA 

Modelo B 

SERVICO DE FINAKAS: 1120- SILVES 

   

Rectificacao de estremas. Processo 1/DAL/1999.PROVEM DO ARTIGO 96. 

Obtido via internet em 2018-09-11 

0 Chefe de Financas 

(Ant6nio Manuel de Deus Pereira dos Santos) 
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Conservatoria do Registo Predial de Freguesia Pgra 
Silves 

934/19910205 

DESCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTAOES 

RuSTICO 

SITUADO EM: BARROCAL 

AREA TOTAL: 39720 M2 

AREA DESCOBERTA: 39720 M2 

MATRIZ n°: 104 NATUREZA: Rustica 
SECCAO N°: 10 

FREGUESIA: Alcantarilha e Pgra. 

composiao E CONFRONTWES: 

Terreno.Norte, Urbanipera - Sociedade de Construgao, Limitada; Sul, Estrada Municipal; 
Nascente, Manuel Gongalves Montes; poente, barranco. 

Desanexado o n°.01668/990303, corn a area de 36.980 m2. 

Desanexados os n°.s 01733/990303 e 01734/990303, corn as areas de 2.000 m2 e 1.900 m2. 

Desanexados os n°.s 01970/001124 e 01971/001124, corn as areas de 315 e 335 m2. 
( area atualizada ) 

0(A) Conservador(a) 

Jorge Manuel Moura Chaves 

INSCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTWES 

AP. 10 de 1997/03/05 - Acgao 

PROVISORIO POR NATUREZA - Artigo 92° n°1 al. a) 

Acgao proposta pela URBANIPERA - SOCIEDADE DE CONSTRUcAO, LIMITADA, Pera - contra JOSE 

ANTONIO DE MASCARENHAS PIMENTA DA COSTA CONTREIRAS e MIGUEL AUGUSTO DE MASCARENHAS PIMENTA DA 

COSTA CONTREIRAS e mulher MARIA DE FATIMA DE PASSOS MONTEIRO - PEDIDO. Que se proceda a 
execugao especifica do contrato promessa celebrado entre os A. e Reus e proferida sentenga 

que produza os efeitos da declaragao negocial dos Reus faltosos na qual se diga que o predio 

foi vendido a URBANIPERA-SOCIEDADE DE CONSTRUcAO, LIMITADA, corn a reserva de propriedade a 
favor dos R.R. ate que a A. conclua a construggo e entrega do edificio a cuja construgao est& 

a proceder ao abrigo da licenga de construgao n°355/96 emitida pela Camara Municipal de 

Silves aos 18/09/1996, no lote de terreno para construgao urbana, sito na Torre, freguesia de 
Armagao de Pera, concelho de Silves, corn a area de 16 260 m2, descrito na Conservatoria do 

Registo Predial de Silves sob o n°1285 e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1812, 
pertenga dos R.R. 

(Reprod., por Extr., da Inscr. F-1). 

0(A) Ajudante 

Nelson Jose Costa Berjano 

AVERS. - AP. 22 de 1998/01/08 - Decisao Judicial 

DA APRESENT. 10 de 1997/03/05 - Acgao 

Parte dispositiva: por todo o exposto e nos termos das disposigoes legais supra citadas, 

decido julgar a acgao procedente e, em consequgncia declaro vendido a autora, por esc. 78 000 
000$00, o predio Misto denominado Barrocal, sito na freguesia de Pera, Silves, descrito na 

Conservateria do Registo Predial de Silves, sob o n°934 e que tal transmissao foi efectuada 

corn reserva de propriedade a favor dos Reus ate que a autora conclua a construgao e entrega do 

edificio a cuja construgao est& a proceder, ao abrigo da licenga de construgao n°355/96 de 
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Conservateiria do Registo Predial de Freguesia Pena 

Silves 
934/19910205 

INscRicoEs - AVERBAMENTOS - ANOTAOES 

18.9.96 da C.M. de Silves, no lobe de terreno para construed° urbana dos Bells, corn a Area de 

16 260 m2, sito na Torre, freguesia de Armacao de Pera, Silves, descrito sob o n°01 285. 

Convertida. 

(Reprod., por Extr., do Av.01 a Inscr. F-1). 

0(A) Ajudante 

Nelson Jose Costa Berjano 

AVERB. - AP. 4 de 1999/03/03 - Cancelamento Parcial 

DA APRESENT. 10 de 1997/03/05 - Accao 

Cancelada a reserva de propriedade relativamente aos lotes n°s A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 

7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 12, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17, A 18, A 19, A 20, A 21, A 22, B 

23, 13 24, B 25, B 26, B 27, 13 28, 13 29, 13 30, B 39, B 40, 13 41, B 42, B 43, B 44, C 57, C 58, 

C 59, C 60, C 61, C 62, C 63 e C 64, que vac ser autorizados por alvara de loteamento a emitir 

pela Camara Municipal de Silves. 

(Reprod., por Extr., do Av.02 a Inscr. F-1). 

0(A) Ajudante 

Nelson Jose Costa Berjano 

AP. 5 de 1999/03/03 - Accao 

Ampliagao da inscrigao F-1, que consiste no seguinte: se o titular inscrito URBANIPERA - 

SOCIEDADE DE CONSTRUCAO, LIMITADA nao entregar aos sujeitos passivos MIGUEL AUGUSTO 

MASCARENHAS PIMENTA DA COSTA CONTREIRAS e a JOSE ANTONIO DE MASCARENHAS PIMENTA DA COSTA 

CONTREIRAS - o edificio em construed° no lobe de terreno para construed° urbana, corn a area 

de 16 260m2, sito na torre, freguesia de armagao de pera, descrito sob o n° 1 285, ao abrigo 

da licenca de construgdo n° 355 de 19(9/96 da camara municipal de silves, ate ao final do ma's 

de setembro de 1999 estes ficam automaticamente corn direito de propriedade, o JOSE ANTONIO DE 

MASCARENHAS PIMENTA DA COSTA CONTREIRAS sobre os lotes n°s B 35, B 36, B 37, B 38, B 48, B 

49, B 50, B 54, B 55 e B 56 e o MIGUEL AUGUSTO MASCARENHAS PIMENTA DA COSTA CONTREIRAS sobre 

os lotes n°s B 31, 13 32, B 33, B 34, B 45, B 46, 13 47, 1351, B 52 e B 53. 

(Reprod., por Extr., da Inscr. F-2). 

0(A) Ajudante 

Nelson Jose Costa Berjano 

REGISTOS PENDENTES 

Nao existem registos pendentes. 
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Conservatoria do Registo Predial de Freguesia Para 
Silves 

3083/20130528 

DESCRI0A0 EM LIVRO: 

N.° 30743, Livro N°: 76 

DESCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTWES 

RUSTIC° 

SITUADO EM: BARROCAL 

AREA TOTAL: 4680 M2 

MATRIZ n°: 87 NATUREZA: Rustica 

SEC0A0 N°: 0 

composigko E CONFRONTAOES: 

Oliveiras, amendoeiras, alfarrobeiras e cultura arvense. Norte, Herdeiros de Joao Martins 

Bota; Sul, Manuel Gongalves Montes e Elisa Pimenta; Nascente, Padre Jose Carvalho Carrusca; 
Poente, Tomasia das Dores Montes. 

0(A) Conservador(a) 

Jorge Manuel Moura Chaves 

INSCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTAOES 

Conservattiria do Registo Predial de Albufeira. 

AP. 1908 de 2014/09/18 15:02:57 UTC - Aquisigao 

Registado no Sistema em: 2014/09/18 15:02:57 UTC 

CAUSA : Compra 

SUJEITO(S) ATIVO(S): 

** CELSO RODRIGO DUARTE FRAZA0 

NIF 219078815 

Casado/a corn MALGORZATA AGNIESZKA MIKA DUARTE no regime de Comunhao de adquiridos 
NIF do Conjuge 284113336 

Morada: Suiga 

SUJEITO(S) PASSIVO(S): 

** RICARDO AMADOR SILVERI° MONTES 

NIF 250253135 

0(A) Conservador(a) 

Martinho Nogueira da Silva 

REGISTOS PENDENTES 

Nao existem registos pendentes. 
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Conservatoria do Registo Predial de Freguesia Para 
Silves 

2817/20120731 

DESCRI°A0 EM LIVRO: 

N. 38 322, Livro N°: 97 

DESCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTWES 

RUSTIC° 

SITUADO EM: SITIO DO BARROCAL 

AREA TOTAL: 5680 M2 

MATRIZ n°: 88 NATUREZA: Rustica 

sEcao N°: 1 0 
FREGUESIA: Alcantarilha e Pei-a. 

composicko E CONFRONTACOES: 
Oliveiras, amendoeiras, alfarrobeiras e cultura arvense. - Norte, Fernando Romao de Sousa 

Montes e Elisa Pimenta; Sul, Jose Coelho e Barranco; Nascente, Estrada Nacional; e Poente, 
Barranco e Elisa Pimenta. 

0(A) Conservador(a) 

Helena Maria Rego Pires Moreira Presa 

INSCRICOES - AVERBAMENTOS - ANOTACOES 

Conservatdria do Registo Predial de Caminha. 

AP. 2008 de 2015/07/20 16:11:10 UTC - Aquisicao 

Registado no Sistema em: 2015/07/20 16:11:10 UTC 

CAUSA : Compra 

SUJEITO(S) ATIVO(S): 

** CELSO RODRIGO DUARTE FRAZAO 
NIF 219078815 

Casado/a corn MALGORZATA AGNIESZKA MIKA DUARTE no regime de Comunhao de adquiridos 

Morada: Rua do Palheirinho, n° 2, Barreira da Mata, Alcobertas, Rio Maior 

** MALGORZATA AGNIESZKA MIKA DUARTE 
NIF 284113336 

Nacionalidade POLACA 

Casado/a corn CELSO RODRIGO DUARTE FRAZAO no regime de Comunhao de adquiridos 

Morada: Rua do Palheirinho, n° 2, Barreira da Mata, Alcobertas, Rio Major 

SUJEITO(S) PASSIVO(S): 

** RICARDO AMADOR SILVERI° MONTES 

NIF 250253135 

0(A) Conservador(a) 

Helena Maria Rego Pires Moreira Presa 

REGISTOS PENDENTES 

Nao existem registos pendentes. 

C.R.P. Silves Informacao em Vigor Pagina - 1 - 

www.predialonline.mj.pt 2018/09/12 09:20:18 UTC www.casapronta.mj.pt  





Contrato de planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Plantas de Localização 
 













































Contrato de planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Composição da equipa técnica 
 

 



                                                              Elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul 

 

A equipa técnica responsável pela elaboração do PPPS, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 

292/95, de 14 de novembro, assume um caráter multidisciplinar, é coordenada por um dos seus 

membros e integra especialistas na área de arquitetura, engenharia civil, urbanismo e direito, de entre 

outras áreas consideradas relevantes atendendo às especificidades do plano a elaborar. Neste caso 

concreto, foram acrescentadas as disciplinas de geografia e de engenharia eletrotécnica. 

 

Assim a composição da equipa técnica externa é a seguinte: 

 

Qualificação Identificação Função 

Arquitetura e Urbanismo Susana Anacleto Coordenador Geral – Conceito, Planeamento e Ordenamento 

Arquitetura Gustavo Barros Coordenador Técnico - Conceito, Desenho Urbano e Paisagismo 

Geografia Raul Simão Técnico – Cartografia e Ordenamento 

Direito Paula Sacoto Técnico – Jurista 

Arquitetura 

Ana Figueiredo 

Técnico - Desenho Urbano Filipa Freire 

Joana Lopes 

Engenharia Civil 
Jorge Ribau Coordenação Especialidades 

Pedro Saraiva Técnico – Rede Viária e Infraestruturas Gerais 

Engenharia Eletrotécnica 
Carlos Duarte 

Técnico – Rede Elétrica e Telecomunicações 
José Carreiras 

 

 

O acompanhamento interno dos trabalhos da elaboração do PPPS é efetuado pela Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território (DOGU-OT) do Município de Silves. 
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