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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 20 de dezembro de 2021, dar início ao procedimento 

de elaboração do Plano de Pormenor da Torre (PPT), 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 341/2022, de 06 de janeiro (anexo 1), decorreu um período 

de 15 dias de participação pública preventiva, de 11 a 31 de janeiro de 2022, 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 PPT. 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu de 11 a 31 de janeiro de 2022, tendo no decurso do mesmo sido 

disponibilizados no site institucional do Município de Silves, na Junta de Freguesia de Armação de Pêra 

e no serviço de ordenamento do território da Câmara Municipal de Silves, a seguinte documentação: 

 

a) Aviso n.º 341/2022, de 06 de janeiro; 

b) Deliberação da Câmara Municipal de Silves de 20 de dezembro de 2021; 

c) Termos de Referência da elaboração do Plano de Pormenor da Torre; 

d) Contrato de Planeamento (minuta); 

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

f) Formulário de participação. 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n.º 20/2020, de 01 de maio, e 81/2020, de 02 de outubro. 
2 Veja-se, a este respeito, o disposto no artigo 6.º, n.º 4, e no artigo 89.º, n.os 3 a 6, do RJIGT. 
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Da mesma forma, visando a publicidade da deliberação camarária 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 (site institucional e redes sociais). 

 

3. AS SUGESTÕES E INFORMAÇÕES E SUA PONDERAÇÃO 

 

No decurso do período de participação pública preventiva foram apresentadas, formalmente, ao 

Município de Silves1 3 participações (vd. anexo 3) referentes ao procedimento de elaboração do PPT. 

 

O seu teor traduz, em duas situações, a preocupação dos proprietários dos terrenos confinantes 

relativamente ao limite da área de intervenção do plano, num dos casos, para informar que pretendem 

que, da elaboração do plano, não resulte qualquer interferência na sua propriedade (prédio n.º 72 da 

secção “B”), e, no segundo caso, que pretendem vir a integrar o PPT (prédios n.ºs 74 e 80, da secção 

“B”) (vd. fig. 1). 

 

A ponderação efetuada para estes casos (vd. anexo 3), em síntese, foi a seguinte: 

 

a. Interferência do PPT no prédio 72 

O Município de Silves não interfere com a titularidade e o conteúdo do direito de propriedade privada 

dos particulares, pelo que, com a promoção do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da 

Torre, não está - nem poderia estar - em causa qualquer intervenção na propriedade privada, sem o 

prévio consentimento e acordo do proprietário. 

 

b. Integração no plano dos prédios 74 e 80 

Os prédios em análise apresentam caraterísticas físicas que determinam um aproveitamento 

urbanístico limitado e, nesse sentido, um reduzido contributo para a concretização dos objetivos do 

PPT, tendo em consideração o seguinte: 

 

i. A forma dos prédios (vd. fig. 1): grosseiramente retangulares, com o maior comprimento 

orientado no sentido Oeste-Este e com uma largura média (na ordem dos 17m no prédio 74 e 

de 30m no prédio 80) limitadora de aproveitamento urbanístico, tomando em linha de conta os 

                                                 
1 Não tendo sido registada nenhuma participação entregue na Junta de Freguesia de Armação de Pêra. 
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afastamentos a respeitar em sede de implantação de uma edificação. 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 pela deliberação da Câmara 

Municipal de Silves de 20 de dezembro de 2021. 

 

Figura 1 

Estrutura fundiária do PPT e zona envolvente (secção B) 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2020), Ortofotomapa (CMS/DGT, 2018) e Cadastro (DGT). 

 

 

ii. A sua relação com a área de intervenção do PPT, uma vez que, apesar do prédio n.º 74 

confinar parcialmente com a área do PPT, a sua área não é contígua ao PPT no seu todo, 

extravasando a mesma no sentido Este, enquanto que o prédio n.º 80 não confina com a área 

do plano, nem mantém com este uma relação direta. Neste sentido, a integração destes prédios 

iria resultar na definição de uma malha urbana nova pouco harmoniosa, inorgânica e incoerente 

com o desenvolvimento pretendido para aquele território. 
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iii. A sua total integração em solos afetos à Reserva Agrícola Nacional (RAN), de onde resulta um 

acréscimo de complexidade e exigência técnica para a elaboração do plano, uma vez que seria 

necessário proceder à exclusão destes solos da RAN. 

 

Assim, e atendendo a que os objetivos do plano a elaborar entroncam no reforço da oferta de uma área 

urbana qualificada, no aproveitamento do potencial locativo do território e na valorização dos recursos 

existentes, dificilmente os prédios em causa poderão contribuir para a concretização dos mesmos em 

face da sua situação, designadamente a sua posição locativa, forma e exposição a restrições de 

utilidade pública muito limitadoras da ocupação urbanística. 

 

Por outro lado, sendo a elaboração do plano efetuada com recurso à contratualização, na medida em 

que resulta da iniciativa de um particular, embora ponderada à luz dos objetivos e estratégia municipais 

para o território em causa, a inclusão de um novo proprietário teria repercussões na operacionalização 

do plano e na sua elaboração. 

 

Finalmente, é de referir que o quadro legal em vigor, designadamente o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial e o Decreto-Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, é muito 

restritivo no que concerne à reclassificação do solo rústico para urbano, pelo que a inclusão de mais 

área a reclassificar (sobretudo com aproveitamento muito reduzido) teria exigências de complexidade 

técnica que poderiam sobrecarregar o procedimento de elaboração do PPT. 

 

De modo que, perante o exposto, conclui-se que a integração dos prédios identificados na área de 

abrangência do PPT não vai ao encontro dos objetivos desse plano, dado que os mesmos não 

dispõem de área, forma e de uma boa exposição para um aproveitamento urbanístico qualificado, 

implicando alterações de fundo na contratualização para planeamento e aumentando a área de solo 

rústico a reclassificar, sem um contributo relevante para a qualificação do território. Daqui se conclui 

pela não integração dos referidos prédios na área de intervenção do PPT. 

 

Relativamente à terceira participação, e porque a mesma se dirige às condições de circulação, 

mobilidade e estacionamento no aglomerado de Armação de Pêra, com o qual o PPT estabelece uma 

relação privilegiada, apesar de não implicar diretamente com as matérias expostas, foi informado o 

requerente que as preocupações manifestadas seriam reencaminhadas para os serviços competentes, 
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para resposta e/ou resolução no imediato, não obstante as mesmas também serem objeto de 

ponderação aquando da elaboração do PPT. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação da população nos procedimentos de elaboração dos planos territoriais 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 PPT, atendendo às suas especificidades e à 

necessidade de desenvolver uma nova área urbana, eficiente, funcional, sustentável e em articulação 

com a área envolvente, particularmente com o aglomerado da Torre, o envolvimento da população 

assume um particular e decisivo papel em todo o procedimento. 

 

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

municipais aos munícipes), como concretização de uma democracia participativa. 

 

 

5. LEGISLAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 

 

Aviso n.º 341/2022, de 06 de janeiro. Torna público o início do procedimento de elaboração do Plano 

de Pormenor da Torre. 
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ORDENAMENTO TERRITORIAL, (2021), “Termos de referência da elaboração do Plano de Pormenor 

da Torre”. 

 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 20/2020, de 01 de maio, 
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Aviso n.º 33/2021, de 04 de janeiro. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 
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www.dre.pt

N.º 4 6 de janeiro de 2022 Pág. 376

Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 341/2022

Sumário: Elaboração do Plano de Pormenor da Torre.

Elaboração do Plano de Pormenor da Torre

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 20 de dezembro de 2021, 
deliberou proceder à elaboração do Plano de Pormenor da Torre, tendo aprovado os Termos de 
Referência que fundamentam a sua oportunidade, fixam os respetivos objetivos e estabelecem o 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a sua elaboração. Mais deliberou a Câmara Municipal de 
Silves celebrar um contrato para planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor da Torre 
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, após a 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 consul-
tar os termos de referência, a minuta da proposta de contrato e a qualificação da elaboração do 
Plano para efeitos de avaliação ambiental estratégica, no site institucional do Município 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 Armação de Pêra, Rua Bartolomeu Dias, edifício da Junta de Freguesia, 
Armação de Pêra.

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

20 de dezembro de 2021. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo.

Deliberação

Deliberar, por unanimidade, dar início à elaboração do Plano de Pormenor da Torre (PPT), 
aprovando os termos de referência e promovendo a sua publicitação, através de um período de 
consulta pública de 15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações 
nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT. Contratualizar a elaboração do mesmo, aprovando a 
minuta de contrato para planeamento e delegando na Presidente da Câmara Municipal de Silves 
poderes para outorgar o referido contrato, sujeitando o mesmo a um período de consulta pública, 
por um prazo de 15 dias, nos termos do disposto no artigo 81.º, n.º 3, do RJIGT, em conjugação com 
o estabelecido nos artigos 3.º, alínea b), 32.º e 35.º, n.º 2, alínea f), do anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual. Mais se delibera, aprovar a minuta do aviso a publicitar 
a presente deliberação, bem como qualificar a elaboração do plano como sujeita a avaliação am-
biental estratégica, nos termos e condições da informação.

20 de dezembro de 2021. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo.

614835307 
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DIVULGAÇÃO 

 

 

Algarve Marafado: 

https://www.algarvemarafado.com/2022/01/06/plano-de-pormenor-da-torre-de-armacao-de-pera-entra-

em-fase-de-discussao-publica/ 

 

Junta de Freguesia de Armação de Pêra: 

https://www.jf-armacaodepera.com/noticia/Elaboracao-do-Plano-de-Pormenor-da-Torre--periodo-de-

participacao-publica-previa-decorre-entre-11-e-31-de-janeiro/321 

 

Mais Algarve: 

https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/29552-armacao-de-pera-municipio-de-silves-inicia-

procedimento-de-elaboracao-do-pp-da-torre 

 

Município de Silves: 

Site 

https://www.cm-silves.pt/pt/destaques/8342/municipio-de-silves-da-inicio-ao-procedimento-de-

elaboracao-do-plano-de-pormenor-da-torre-em-armacao-de-pera.aspx  

FB 

https://www.facebook.com/municipiodesilves/photos/a.250270921668854/5728015540561004/  

Insta 

https://www.instagram.com/p/CYYvEgiqWBx/  

 

 

Terra Ruiva:  

http://www.terraruiva.pt/2022/01/18/esta-aberta-a-participacao-publica-para-plano-de-pormenor-da-

torre-em-armacao-de-pera/ 

 

 

https://www.cm-silves.pt/pt/destaques/8342/municipio-de-silves-da-inicio-ao-procedimento-de-elaboracao-do-plano-de-pormenor-da-torre-em-armacao-de-pera.aspx
https://www.algarvemarafado.com/2022/01/06/plano-de-pormenor-da-torre-de-armacao-de-pera-entra-em-fase-de-discussao-publica/
https://www.cm-silves.pt/pt/destaques/8342/municipio-de-silves-da-inicio-ao-procedimento-de-elaboracao-do-plano-de-pormenor-da-torre-em-armacao-de-pera.aspx
https://www.facebook.com/municipiodesilves/photos/a.250270921668854/5728015540561004/
https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/29552-armacao-de-pera-municipio-de-silves-inicia-procedimento-de-elaboracao-do-pp-da-torre
https://www.jf-armacaodepera.com/noticia/Elaboracao-do-Plano-de-Pormenor-da-Torre--periodo-de-participacao-publica-previa-decorre-entre-11-e-31-de-janeiro/321
https://www.algarvemarafado.com/2022/01/06/plano-de-pormenor-da-torre-de-armacao-de-pera-entra-em-fase-de-discussao-publica/
http://www.terraruiva.pt/2022/01/18/esta-aberta-a-participacao-publica-para-plano-de-pormenor-da-torre-em-armacao-de-pera/
https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/29552-armacao-de-pera-municipio-de-silves-inicia-procedimento-de-elaboracao-do-pp-da-torre
http://www.terraruiva.pt/2022/01/18/esta-aberta-a-participacao-publica-para-plano-de-pormenor-da-torre-em-armacao-de-pera/
https://www.jf-armacaodepera.com/noticia/Elaboracao-do-Plano-de-Pormenor-da-Torre--periodo-de-participacao-publica-previa-decorre-entre-11-e-31-de-janeiro/321
https://www.instagram.com/p/CYYvEgiqWBx/
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ANEXO 3 

Sugestões e informações e respetivas respostas 
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