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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Câmara Municipal de Silves deliberou, no dia 15 de julho de 2019, dar início ao procedimento de 

elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz (PPVA), 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 12244/2019, de 30 de julho (anexo 1), decorreu um período de 15 dias de 

participação pública preventiva, de 05 a 26 de agosto de 2019, que constitui o objeto de análise deste 

relatório. 

 

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

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

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

elaboração do PPVA. 

 

 

2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PREVENTIVA 

 

Este período decorreu, de 05 a 26 de agosto de 2019, tendo no decurso do mesmo sido 

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

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

 

a) Aviso n.º 12244/2019, de 30 de julho, 

b) Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2019, 

c) Termos de Referência da elaboração, 

d) Contrato de Planeamento (minuta), 

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

f) Formulário de participação. 

 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Veja-se a este respeito o disposto no n.º 4 do artigo 6.º e nos n.os 3 a 6 do artigo 89.º do RJIGT. 
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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 à constituição da requerente como interessada na elaboração do 

plano, atendendo à integração de um prédio, da qual é titular, na área de intervenção do PPVA. 

 

Trata-se de uma questão que resulta da opção do Município de Silves de integrar no plano mais área 

do que a dos promotores do plano, isto é, com quem se pretende contratualizar a elaboração do PPVA. 

Esta opção tem por base a intenção de reforçar a otimização do investimento efetuado, ampliando a 

área da zona industrial para Norte da via existente e permitir uma maior diversidade de oferta na zona 

industrial de Vales de Algoz, em resultado das caraterísticas da estrutura fundiária aí existente. 

 

Em concreto, a participação que é feita, permite desde já, identificar uma das proprietárias envolvidas 

neste procedimento e assim integra-la como interessada na elaboração do PPVA. 

 

 

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. 
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Particularmente neste processo de elaboração do PPVA, atendendo às suas especificidades e à 

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

com a área envolvente, em particular a área industrial existente, 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. 

 

 

6. LEGISLAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 

 

12244/2019, de 30 de julho. Torna público o início do procedimento de elaboração do Plano de 

Pormenor de Vales de Algoz. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES/DIVISÃO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA / 

ORDENAMENTO TERRITORIAL, (2018), “Termos de referência da elaboração do Plano de Pormenor 

de Vales de Algoz”. 

 

Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio. Estabelece o regime jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/1995, de 4 de dezembro, na redação que lhe foi dada pela 

Retificação n.º 1684/2008, de 22 de julho, alterada pelo Aviso n.º 26109/2008, de 30 de outubro, e pelo 

Aviso (extrato) n.º 9330/2017, de 14 de agosto. Aprova o Plano Diretor Municipal de Silves. 
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Aviso n.º 12244/2019, de 30 de julho 
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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 12244/2019

Sumário: Elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz.

Elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz

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 15 de julho de 2019, deliberou 
proceder à elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz, 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 Muni-
cipal de Silves celebrar um contrato para planeamento para a elaboração do Plano de Pormenor 
de Vales de Algoz 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 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 Algoz e Tunes, Rua do Palmeiral, Algoz.

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 da Câmara Municipal de Silves (www.cm -silves.pt).

15 de julho de 2019. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo.

Deliberação

Deliberar por unanimidade iniciar a elaboração do Plano de Pormenor em epígrafe, 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 de apresentação de informações. Bem como 
contratualizar a elaboração do referido plano, aprovando a minuta de contrato para planeamento, 
conferindo plenos poderes à Ex.ma Sr.ª Presidente para a sua outorga, sujeitando -o também a um 
período de consulta pública de 15 dias.

Mais se delibera aprovar as minutas de aviso em anexo e qualificar a elaboração do plano 
como sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos e condições da informação.

15 de julho de 2019. — O Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo.

612449914 
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Foi deliberado em reunião de Câmara de 15 de julho dar
início ao procedimento de elaboração do Plano de
Pormenor de Vales de Algoz. Um plano que «constitui mais
um passo no sentido de concretizar a estratégia de
desenvolvimento territorial para o concelho definida pelo
Município e que preconiza uma aposta numa política
pública de promoção do dinamismo e diversificação da
atividade económica, nomeadamente, incentivando a
instalação de atividades económicas, em especial em áreas
do interior do concelho, em complemento com os espaços
urbanos existentes e sempre em consonância com o
quadro legal vigente», sublinha a autarquia.

Segundo o município este novo Plano de Pormenor
permitirá:
• Ampliar o espaço industrial de Vales de Algoz que
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constitui uma área de acolhimento de
atividades económicas, que é uma alavanca para a
potenciação do dinamismo económico e social do
aglomerado e do concelho, por via da criação de empregos,
do reforço da atratividade local e da fixação de população;

• Viabilizar a continuidade de um espaço de atividades
económicas, neste momento já com
algum estrangulamento, e com vantagens competitivas ao
ganhar escala;

• Aproveitar economias de oportunidade, ao responder a
um mercado em crescendo e que carece de se robustecer
para suportar momentos menos positivos na conjuntura,
respondendo à solicitação existente;

• Ir ao encontro do interesse manifestado pelos promotores
em promover o crescimento do espaço e reforçar o
investimento em Algoz;

• Otimizar o investimento efetuado ao consolidar áreas
adjacentes ao perímetro existente e valorizando as
infraestruturas presentes e reforçando a sua
sustentabilidade;

• Ir ao encontro do interesse manifestado pelo promotor
com experiência nesta área, concretamente pela conceção
e execução das áreas urbanas a nascente da área de
intervenção do plano;

• Potenciar a localização desta área, localizada na
proximidade ao IC1, à A2, à A22 e à rede ferroviária;

• Convergir e constituir um fator multiplicador da estratégia
de desenvolvimento local definida no PEDS e amadurecida
na revisão do PDM de Silves;

• 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
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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
programação.

Ficou deliberado que o plano será elaborado em 330 dias e
que após a publicação do aviso desta deliberação será
aberto um período de 15 dias úteis (de 5 a 26 de agosto)
para poderem
ser formuladas sugestões e apresentadas informações por
parte de qualquer interessado, endereçando-as ao
Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves com
o pelouro do
Ordenamento do Território e Urbanismo, utilizando para o
efeito o impresso próprio.

Durante este período, os interessados poderão consultar os
termos de referência, a minuta da proposta de contrato e a
qualificação da elaboração do Plano para efeitos de
avaliação ambiental estratégica, bem como os formulários
para apresentação de sugestões na página da Câmara
Municipal de Silves ou na Divisão de Ordenamento e
Gestão Urbanística, Ordenamento do Território e na Junta
de Freguesia de Algoz Tunes.

Onlie é possível encontrar os conteúdos para consulta de
documentação e para participação:
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1107/pp-de-vales-de-
algoz.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1106/pp-de-vales-de-
algoz.aspx
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Tweetar  Imprimir

Sul Informação (https://www.sulinformacao.pt/author/sulinformacao/)

A-  A  A+

PUB

Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar no site,

está a aceitar o uso de cookies e a concordar com a nossa política de privacidade.  

Ler mais (http://www.sulinformacao.pt/politica-de-privacidade/)

Aceitar

https://www.sulinformacao.pt/author/sulinformacao/
javascript:Sul.printArticle('https://www.sulinformacao.pt/2019/07/silves-amplia-espaco-industrial-de-vales-de-algoz/')
https://www.sulinformacao.pt/regional/
https://www.teatrodasfiguras.pt/pt/Default.aspx
http://www.sulinformacao.pt/politica-de-privacidade/
https://www.sulinformacao.pt/author/sulinformacao/
https://www.sulinformacao.pt/author/sulinformacao/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.sulinformacao.pt%2F2019%2F07%2Fsilves-amplia-espaco-industrial-de-vales-de-algoz%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Silves%20amplia%20espa%C3%A7o%20industrial%20de%20Vales%20de%20Algoz&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.sulinformacao.pt%2F2019%2F07%2Fsilves-amplia-espaco-industrial-de-vales-de-algoz%2F&via=sulinformacao


14/08/2019 Silves amplia espaço industrial de Vales de Algoz

https://www.sulinformacao.pt/2019/07/silves-amplia-espaco-industrial-de-vales-de-algoz/ 2/8

A Câmara de Silves vai dar início ao procedimento de elaboração do Plano de Pormenor
de Vales de Algoz, que irá permitir, entre outras coisas, ampliar o espaço industrial de
Vales de Algoz, «uma alavanca para a potenciação do dinamismo económico e social do
aglomerado e do concelho», segundo a autarquia.

Desta forma, será possível «dar continuidade a um espaço de atividades económicas,
neste momento já com algum estrangulamento, e com vantagens competitivas ao ganhar
escala».

O alargamento deste espaço industrial também vai ao encontro «do interesse manifestado
pelos promotores em promover o crescimento do espaço e reforçar o investimento em
Algoz».

Ao mesmo tempo, a Câmara pretende «consolidar áreas adjacentes ao perímetro
existente, valorizando as infraestruturas presentes e reforçando a sua sustentabilidade»,
bem como «ir ao encontro do interesse manifestado pelo promotor com experiência nesta
área, concretamente pela conceção e execução das áreas urbanas a nascente da área de
intervenção do plano».

O plano tem um período de execução é de 330 dias. De 5 a 26 de agosto vai decorrer um
período de participação preventiva, de modo a «poderem ser formuladas sugestões e
apresentadas informações por parte de qualquer interessado».

Os contributos devem ser endereçados ao vereador com o pelouro do Ordenamento do
Território e Urbanismo, usando um impresso próprio para tal, que pode ser descarregado
online (https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1107/pp-de-vales-de-algoz.aspx).

Os interessados poderão, igualmente, consultar 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 da Câmara de Silves (https://www.cm-
silves.pt/pt/menu/1107/pp-de-vales-de-algoz.aspx), bem como na Divisão de Ordenamento
e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território e na Junta de Freguesia de Algoz Tunes.
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PLANEAMENTO

Foi deliberado em reunião de Câmara de 15 de julho dar início ao procedimento de elaboração
do Plano de Pormenor de Vales de Algoz.
Este plano, à semelhança de outros que já foram desenvolvidos e contratualizados (como é o
caso do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia, na freguesia de Silves e do Plano de Pormenor
de Pêra Sul), constitui mais um passo no sentido de concretizar a estratégia de desenvolvimento
territorial para o concelho definida pelo Município e que preconiza uma aposta numa política
pública de promoção do dinamismo e diversificação da atividade económica, nomeadamente,
incentivando a instalação de atividades económicas, em especial em áreas do interior do
concelho, em complemento com os espaços urbanos existentes e sempre em consonância com
o quadro legal vigente.
Assim, este novo Plano de Pormenor permitirá:
• Ampliar o espaço industrial de Vales de Algoz que constitui uma área de acolhimento de
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atividades económicas, que é uma alavanca para a potenciação do dinamismo económico e
social do aglomerado e do concelho, por via da criação de empregos, do reforço da atratividade
local e da fixação de população;
• Viabilizar a continuidade de um espaço de atividades económicas, neste momento já com
algum estrangulamento, e com vantagens competitivas ao ganhar escala;
• Aproveitar economias de oportunidade, ao responder a um mercado em crescendo e que
carece de se robustecer para suportar momentos menos positivos na conjuntura, respondendo à
solicitação existente;
• Ir ao encontro do interesse manifestado pelos promotores em promover o crescimento do
espaço e reforçar o investimento em Algoz;
• Otimizar o investimento efetuado ao consolidar áreas adjacentes ao perímetro existente e
valorizando as infraestruturas presentes e reforçando a sua sustentabilidade;
• Ir ao encontro do interesse manifestado pelo promotor com experiência nesta área,
concretamente pela conceção e execução das áreas urbanas a nascente da área de intervenção
do plano;
• Potenciar a localização desta área, localizada na proximidade ao IC1, à A2, à A22 e à rede
ferroviária;
• Convergir e constituir um fator multiplicador da estratégia de desenvolvimento local definida no
PEDS e amadurecida na revisão do PDM de Silves;
• 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 programação.
Deste modo, ficou deliberado que o plano será elaborado em 330 dias e que após a publicação
do aviso desta deliberação será aberto um período de 15 dias úteis (de 5 a 26 de agosto) para
poderem ser formuladas sugestões e apresentadas informações por parte de qualquer
interessado, endereçando-as ao Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves com o
pelouro do Ordenamento do Território e Urbanismo, utilizando para o efeito o impresso próprio.
Durante este período, os interessados poderão consultar os termos de referência, a minuta da
proposta de contrato e a qualificação da elaboração do Plano para efeitos de avaliação ambiental
estratégica, bem como os formulários para apresentação de sugestões na página da Câmara
Municipal de Silves ou na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do
Território e na Junta de Freguesia de Algoz Tunes.
Links para consulta de documentação e para participação na consulta:
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1107/pp-de-vales-de-algoz.aspx  
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1106/pp-de-vales-de-algoz.aspx  

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1106/pp-de-vales-de-algoz.aspx
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1107/pp-de-vales-de-algoz.aspx
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ANEXO 3 

Sugestões e informações e respetivas respostas 

 

3.1. Participação de Portlântico Investimentos e Turismo, Lda. (SGD 28352, de 16-08-

2019) 

3.2. Resposta a Portlântico Investimentos e Turismo, Lda. (ofício n.º 11266, de 27 de 

agosto de 2019) 
















































