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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 13 de setembro de 2021, retomar o início do 

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 18314/2021, de 28 de setembro (anexo 1), decorreu um período de 15 dias 

de participação pública preventiva, de 04 a 25 de outubro de 2021, que constitui o objeto de análise 

deste relatório. 

 

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

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

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

elaboração do PPPS. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu, de 04 a 25 de outubro de 2021, 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 18314/2021, de 28 de setembro, 

b) Deliberação de Câmara de 13 de setembro de 2021, 

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 foram colocadas formalmente ao Município 

de Silves duas participações que se anexam e que foram objeto de uma ponderação e reposta 

fundamentada por parte do Município de Silves (vd. anexo 3). 

 

Uma das participações prende-se com a eventual previsão, no PPPS, de uma solução urbana de 

habitação coletiva que, no entender do munícipe, venha desvirtuar e descaraterizar toda esta área. Ora 

atendendo às orientações definidas nos termos de referência relativamente à integração urbanística da 

proposta a desenvolver, o Município de Silves mostra-se solidário com a referida preocupação, pelo 

que, não obstante se possa vir a prever uma ocupação urbana de natureza coletiva, a mesma será 

sempre respeitadora e integradora com a envolvente e as suas especificidades, garantindo um 

desenvolvimento urbano harmonioso. 

 

 

A segunda participação, que constitui um abaixo-assinado de moradores na área envolvente do plano, 

incide a sua abordagem, essencialmente em 5 matérias, concretamente: 

 

a. A não aprovação do PPPS pela Assembleia Municipal 

Relativamente a este assunto fez-se notar, em resposta fundamentada (vd. anexo) que o procedimento 

de elaboração do PPPS encontra-se numa fase embrionária, pelo que é extemporânea a sugestão para 

a Assembleia Municipal de Silves não aprovar o plano, uma vez que o mesmo não se encontra ainda 

elaborado ou concertado. 
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b. A redução da área de intervenção do PPPS 

A este respeito assume-se que a reclassificação do solo rústico para urbano, assume, no quadro legal 

vigente1, um caráter de excepcionalidade, pelo que a mesma carece de uma demonstração técnica e 

efetiva da sua necessidade. É neste contexto, e numa perspetiva preliminar, que os termos de 

referência sujeitos a consulta pública (concretamente no seu capítulo 7), procedem à sistematização e 

verificação das condições prévias que fundamentam essa reclassificação, concluindo, salvo melhor 

entendimento, que se encontram cumpridas as condições prévias para a viabilização da reclassificação 

do solo definidas em sede de RJIGT e PDM. 

 

c. A criação de uma zona pública de jardim 

Não obstante a pertinência da proposta apresentada, esta não considera as dificuldades efetivas de 

operacionalização, desde logo, a oportunidade e fundamentos para adquirir os prédios na sua 

totalidade e os custos inerentes à aquisição. Ainda assim, informa-se que se encontra em concertação 

a previsão, na área de intervenção do PPPS, de uma área, a executar pelo promotor, destinada a 

espaço de utilização comum cujo uso concreto será ainda objeto de ponderação, mas convergente com 

as intenções que apresentadas, isto é, um espaço de sociabilidades, qualificado, de usufruto coletivo, 

com caráter intergeracional e de valorização ambiental e patrimonial (e.g., jardim, parque recreativo, 

parque de jogos, equipamento lúdico, etc.). 

 

d. A apreciação conjunta do PPPS com o Plano de Pormenor da Praia Grande 

Esta matéria prende-se essencialmente com a previsão de infraestruturas públicas na área em apreço. 

A este respeito informa-se que o reforço das infraestruturas públicas é um imperativo que o Município 

de Silves estabelece para todo o território (veja-se por exemplo o disposto nos artigos 56.º e 57.º do 

regulamento do PDM de Silves). Neste sentido o PPPS irá prever a criação de novas infraestruturas, 

não apenas dentro da sua área de intervenção, de forma a garantir a sustentabilidade e funcionalidade 

de todos os sistemas de infraestruturas públicas. Nesse sentido, tem-se promovido a concertação com 

o promotor para que este execute uma ligação nova da rede de abastecimento de água (desde a 

EN269, por via da ponte Dona Maria até à área de intervenção do plano), que vai permitir um melhor 

desempenho da rede de todo o aglomerado, assim como a desativação de duas estações elevatórias 

                                                 
1 Concretamente a Lei de Bases da Politica Publica de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, aprovada pela Lei 31/2014, de 30 
de maio, alterada pela Lei 74/2017 de 16 de agosto e pelo Decreto-Lei 3/2021, de 07 de janeiro, o RJIGT e o 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. 
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da rede de saneamento e a sua substituição por uma nova com maior capacidade e funcionalidade, 

além ainda de redimensionar a passagem hidráulica junto da EM 526. 

 

e. A consideração do ruído e qualidade do ar aquando da execução das obras 

A execução física das ocupações a prever no PPPS terá que acautelar, obrigatoriamente, todas as 

normas que venham a ser definidas no seu regulamento. Ora, atendendo à preocupação que o 

Município de Silves tem com a qualidade do ambiente urbano, em Pêra e em todo o território municipal, 

o regulamento irá certamente prever orientações, na linha do que nos sugerem, que acautelem esta 

situação e que permitam uma convivência o mais harmoniosa possível entre os diferentes usos em 

presença. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

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

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

responsabilização dos agentes em presença. 

 

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

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

planeamento, as perspetivas e intenções dos privados diretamente envolvidos. 

 

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

particularmente de localização, como base estratégica de desenvolvimento local, o envolvimento da 

população assume um particular papel em todo o procedimento. Esta importância acabou por se 

revelar muito significativa, pela considerável participação que registou. 

 

Trata-se assim de um desafio que se coloca aos diferentes agentes envolvidos (dos serviços 

municipais aos munícipes) como concretização de uma democracia participativa. 
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