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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 24 de setembro de 2018, dar início ao procedimento de 

elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul (PPPS), de onde decorre, nos termos do n.º 2 do artigo 

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

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

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

sequência do Aviso n.º 14315/2018, de 08 de outubro (anexo 1), decorreu um período de 15 dias de 

participação pública preventiva, de 15 de outubro a 06 de novembro de 2018, que constitui o objeto de 

análise deste relatório de ponderação da participação preventiva. 

 

Assim, no quadro do direito de participação e do dever de ponderação a que os municípios estão 

sujeitos2, elaborou-se o presente relatório que procede à sistematização e ponderação das sugestões e 

informações apresentadas durante o período de participação pública preventiva do procedimento de 

elaboração do PPPS. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu de 15 de outubro a 06 de novembro de 2018, tendo, no decurso do mesmo, sido 

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

e Pêra e no serviço de ordenamento do território do Município, a seguinte documentação: 

 

a) Aviso n.º 14315/2018, de 08 de outubro, 

b) Deliberação de Câmara de 24 de setembro de 2018, 

c) Termos de Referência da elaboração, 

d) Contrato de Planeamento (minuta), 

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

f) Formulário de participação. 

 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Veja-se a este respeito o disposto no n.º 4 do artigo 6.º e nos n.os 3 a 6 do artigo 89.º do RJIGT. 
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Da mesma forma, visando a publicidade da deliberação e da documentação a ela associada, procedeu-

se à publicação de notas informativas nos jornais locais e regionais (vd. anexo 2), assim como nos 

meios de comunicação do Município de Silves (página oficial e facebook). 

 

 

3. AS SUGESTÕES E INFORMAÇÕES E SUA PONDERAÇÃO 

 

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

Silves uma participação referente ao limite do plano, requerendo-se, na mesma, a integração no PPPS 

do prédio confinante a sul, inscrito com a matriz predial rústica n.º 95, secção O, da freguesia de Pêra-

Alcantarilha (assinalado na figura 1 a verde). 

 

Figura 1 
Limite da área do PPPS e prédio 95 da secção ‘O’ de Pêra 

 
Fontes: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2017); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015); CMS (2018). 

 

Atentos e ponderada a participação recebida, são oportunos os seguintes considerandos: 
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1. o prédio apresenta caraterísticas físicas que determinam um aproveitamento urbanístico limitado e, 

nesse sentido, um reduzido contributo para a concretização dos objetivos do plano, nomeadamente 

relacionadas com: 

 

a. a sua localização, i.e., junto de uma linha de água e por isso sujeito às restrições impostas pela 

perigosidade relativa a cheias e inundações que no local ocorrem e sobretudo às restrições 

decorrentes do domínio hídrico devido à presença da linha de água (10m de área non aedificandi 

para cada lado da linha de água); 

 

b. à forma do prédio: grosseiramente retangular, com o maior comprimento orientado no sentido W-

E e com uma largura média (na ordem dos 20m) limitadora de aproveitamento considerando as 

restrições de utilidade pública presente e afastamentos a respeitar em sede de implantação de uma 

edificação face aos prédios a sul. Deste modo, o aproveitamento urbanístico, ou seja, para fins 

edificatórios, está muito limitado, não justificando assim a ampliação da área do plano para além do 

assumido em sede de deliberação; 

 

2. os objetivos do plano entroncam no reforço da oferta de uma área urbana qualificada, no 

aproveitamento do potencial locativo do território e na valorização dos recursos existentes, pelo que 

dificilmente o prédio em causa poderá contribuir para a concretização dos mesmos em face da situação 

– posição locativa, forma e exposição a restrições de utilidade pública muito limitadoras de ocupação; 

 

3. a elaboração do plano está a ser efetuada com recurso à contratualização, na medida em que o 

mesmo resulta da iniciativa particular, ponderada à luz dos objetivos e estratégia municipais para o 

território em causa. Neste sentido, a inclusão de um novo proprietário teria repercussões na 

operacionalização do plano e na sua elaboração; 

 

4. o quadro legal em vigor, designadamente o RJIGT e o DR15/2015, é muito restritivo no que 

concerne à requalificação do solo rústico para urbano, pelo que a inclusão de mais área a 

reclassificar (sobretudo com aproveitamento muito reduzido) poderia dificultar a aprovação do plano. 
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Assim, perante o exposto, considera-se que a integração deste prédio na área do plano não vai ao 

encontro dos objetivos do plano, não dispõe de área, forma e uma boa exposição para um 

aproveitamento urbanístico qualificado, implica alterações de fundo na contratualização efetuada, e 

aumenta a área de solo rústico a requalificar, sem um contributo relevante para a qualificação do 

território.  

 

Daqui se conclui pela não integração do prédio na área de intervenção do Plano de Pormenor de Pêra 

Sul. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação da população nos procedimentos de elaboração dos planos municipais, mais do que 

uma imposição legal, é uma condição de eficiência e eficácia das opções traduzidas para os planos. 

Com efeito a operacionalização e implementação dos planos é proporcional ao envolvimento e co-

responsabilização dos agentes em presença. 

 

Com esta perspetiva, o Município de Silves adota continuamente uma política de “porta aberta”, 

direcionada para os diferentes intervenientes incorporando, sempre que possível, nas opções de 

planeamento, as perspetivas e intenções dos privados diretamente envolvidos. 

 

Neste processo de elaboração do PPPS em particular, atendendo às suas especificidades e à 

necessidade de desenvolver uma nova ‘urbanidade’ numa área de transição do aglomerado, em 

harmonia com o mesmo, o envolvimento da população assume um particular e decisivo papel em todo 

o procedimento. Contudo, nem todos os prédios, como se verifica, apresentam características que lhes 

confiram aproveitamento urbanístico e uma posição que valorize o território.  
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ANEXO 1 

Aviso n.º 14315/2018, de 08 de outubro 

 





Diário da República, 2.ª série — N.º 193 — 8 de outubro de 2018  27049

cargo de Adjunto, a integrar o Gabinete de Apoio à Presidência, Anabela 
Capucho Caeiro, Mestre em Ciências da Educação — Educação Comu-
nitária, residente na Urbanização Tapada da Fonte, Lote 14, Telheiro, 
Monsaraz, portadora do Cartão de Cidadão com o número de identi-
ficação civil 11461900, emitido pela República Portuguesa, válido até 
18 de março de 2019, contribuinte fiscal n.º 224496204.

A ora designada auferirá uma remuneração correspondente a 80 % da 
remuneração base do vereador a tempo inteiro, em regime de exclusi-
vidade, da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos 
do n.º 2 do artigo 43.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Breve nota curricular da designada:
Nome: Anabela Capucho Caeiro.
Data de nascimento: 18/5/1979.
Experiência Profissional recente:
Responsável pela apresentação da candidatura de Reguengos de Mon-

saraz a Cidade Europeia do Vinho 2015 à RECEVIN.
De 2005 a 2013 — durante este período desempenhou vários cargos/

funções na área da educação e da formação na Partner Hotel, Formação, 
Consultoria e Projetos para Serviços Hoteleiros: Profissional RVCC, 
Técnica de Formação, Formadora dos Cursos de Formação Inicial de 
Formadores, Formadora de cursos de Educação e Formação de Adultos 
(EFA) e Educação e Formação de Jovens (CEF).

De 2005 a 2006 — Formadora dos módulos de Património Lo-
cal e Regional, Recursos Humanos e Geografia e Cultura Regional 
 -ADIM — Associação para o Desenvolvimento de Monsaraz.

Formação Académica e Profissional:
Desde 2014 — Frequência do Curso de Doutoramento em Ciências 

de Educação, pela Universidade de Évora.
2013 — Mestrado em Ciências da Educação — Educação Comuni-

tária, pela Universidade de Évora.
2013 — Pós -Graduação em Património Cultural e Imaterial, pela 

Universidade Lusófona de Lisboa.
2003 — Parte Curricular do Mestrado em Línguas Estrangeiras 

Aplicadas/Estudos de Cultura, pela Universidade Católica Portuguesa.
2002 — Pós -Graduação em Gestão e Desenvolvimento Estratégico 

de Recursos Humanos, pelo Instituto superior de Línguas e Adminis-
tração de Lisboa.

2002 — Licenciatura em Estudos Portugueses — Ramo de Especia-
lização Científica, pela Universidade do Algarve.

Várias ações de formação profissional nos domínios da educação e 
formação.

O presente ato administrativo produz efeitos no dia da sua assina-
tura, cessando a designada as suas funções em caso de exoneração ou 
aquando da cessação do mandato do Presidente da Câmara Municipal.

Publique -se, através de edital a divulgar nos locais de estilo em uso no 
Município, no sítio da Internet do Município e no Diário da República, 
dando -se, assim, cumprimento ao disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do n.º 5 do artigo 43.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

1 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.

311655336 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 14315/2018

Elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul
Torna -se público, nos termos dos artigos 76.º, n.º 1, e 191.º, n.º 4, 

alínea c), do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e do artigo 56.º 
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
que a Câmara Municipal de Silves, em reunião de 24 de setembro de 
2018, deliberou proceder à elaboração do Plano de Pormenor de Pêra 
Sul, tendo aprovado os Termos de Referência que fundamentam a sua 
oportunidade, fixam os respetivos objetivos e estabelecem o prazo de 
330 (trezentos e trinta) dias úteis para a sua elaboração. Mais deliberou 
a Câmara Municipal de Silves celebrar um contrato para planeamento 
para a elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul e aprovar a minuta 
de contrato.

Torna -se ainda público, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que terá início, no 5.º dia seguinte à 
publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, um 
período de 15 dias úteis para participação dos interessados, podendo 
ser formuladas sugestões e apresentadas informações. Durante este 
período, os interessados poderão consultar os termos de referência, a 
proposta de contrato e a qualificação da elaboração do Plano para efeitos 

de avaliação ambiental estratégica, na página da Câmara Municipal de 
Silves (www.cm -silves.pt) ou nos locais a seguir identificados:

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

Junta de Freguesia de Alcantarilha e Pêra, R. dos Bombeiros Volun-
tários, n.º 6, Alcantarilha e Rua João de Deus, n.º 41, Pêra.

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, 
deverão ser feitas por escrito, dirigidas ao Vereador Permanente da Câ-
mara Municipal de Silves com o pelouro do ordenamento do território 
e urbanismo, utilizando para o efeito o impresso próprio que pode ser 
obtido nos locais acima referidos ou no site institucional da Câmara 
Municipal de Silves (www.cm -silves.pt).

24 de setembro de 2018. — O Vereador Permanente da Câmara Mu-
nicipal de Silves, Maxime Sousa Bispo.

Deliberação
Deliberar por unanimidade iniciar a elaboração do Plano de Porme-

nor de Pêra Sul, aprovando os termos de referência e promovendo um 
período de consulta pública de 15 dias para a formulação de sugestões 
e informações. Contratualizar a elaboração do PPPS, aprovando a res-
petiva minuta de contrato e mandatando a Exm.ª Sr.ª Presidente para a 
sua outorga, sujeitando o mesmo a um período de consulta pública por 
um prazo de 15 dias.

Mais se delibera aprovar as correspondentes minutas de aviso, bem 
como qualificar a elaboração do PPPS para ser sujeita a Avaliação 
Ambiental Estratégica.

24 de setembro de 2018. — O Vereador Permanente da Câmara Mu-
nicipal de Silves, Maxime Sousa Bispo.

611675124 

 MUNICÍPIO DE SOURE

Aviso n.º 14316/2018

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado restrito a candidatos 
abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de 
vínculos precários (PREVPAP) — Assistente operacional (auxi-
liar de ação educativa).

Nos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna-
-se público que a Lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento 
Concursal Comum para a Constituição de Vínculo de Emprego Pú-
blico na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado restrito a candidatos abrangidos pelo Programa 
de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários para dois postos 
de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar 
de Ação Educativa), aberto pelo Aviso OE201806/0558, publicado na 
Bolsa de Emprego Público, homologada pelo meu Despacho de 11 de 
setembro de 2018, se encontra afixada em local visível e público no 
Edifício da Câmara Municipal de Soure e disponível na página eletrónica 
www.cm -soure.pt.

11 de setembro de 2018. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
311646442 

 Aviso n.º 14317/2018

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado restrito a candidatos 
abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de 
Vínculos Precários (PREVPAP)  — assistente operacional (auxiliar 
de serviços gerais).
Nos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 

e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, 
torna -se público que a Lista Unitária de Ordenação Final do Procedi-
mento Concursal Comum para a Constituição de Vínculo de Emprego 
Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de 
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários para quatro postos 
de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar 
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ANEXO 2 

Divulgação da consulta pública 

 

2.1. Jornal Algarve Marafado 

2.2. www.cm-silves.pt 
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ANEXO 3 

Sugestões e informações e respetivas respostas 

 

3.1. Participação de Ralf Peffer (SGD 34877, de 16 de outubro de 2018) 

3.2. Resposta a Ralf Peffer (ofício n.º 15221, de 19 de novembro de 2018) 





1

Luisa.Brazia

De: Ralf Peffer <r.peffer@sapo.pt>
Enviado: 15 de outubro de 2018 13:04
Para: dogu.ordenamento
Assunto: Participacao PPPS / TERENCE SEDGEBEER
Anexos: Participacao 1.pdf; Participacao.pdf; Terreno Terry0002.png; Terreno Terry0022.png

Exmº Sra.Sr. Vereador Permanente da Camara Municipal SILVES. 
  
Em Anexo meu participacao no Processo de PPPS. 
  
Com os melhores cumprimentos. 
  
Ralf Peffer 
( Procurador do Sr. TERENCE SEDGEBEER ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





EXMO. Senhora /Senhor Vereador Permanente da Camara Municipal de Silves.

Eu quero manifestar meo Intresse de incluir meo terreno no Sitio Barrocal,no futuro PPPS.

Artigo matricial: Seccao 0-0095
Registo Predial : 00 347 /210187

Este Terreno e situado entre o atual proposta e a estrada da Vista Prado ( planta em Anexo) e
tem um predio licenciado com a  Alvara de Licenca para Obras No. 346 /1989 (anexo)

Cumprimentos 
Terence Sedgebeer












