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1. ENQUADRAMENTO 

 

O Município de Silves encontra-se em processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), tendo, 

neste âmbito elaborado o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT), de 

acordo com o disposto no artigo 77.º, conjugado com o artigo 189.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)1. 

 

Neste sentido, a 23 de setembro de 2015, a Câmara Municipal de Silves deliberou “aprovar o REOT e a 

sua remessa à Assembleia Municipal, bem como a sua submissão a um período de discussão pública 

com a duração de 30 dias”, de onde resultou assim: 

 

a. Apreciação do REOT pela Assembleia Municipal de Silves em reunião de sessão ordinária 

realizada a 30 de setembro de 2015; 

b. Início do procedimento de discussão pública do REOT que decorreu de 1 de outubro a 11 de 

novembro de 2015. 

 

É precisamente sobre o resultado deste procedimento de consulta pública que se elaborou o presente 

relatório de ponderação que dá enfoque às ações e medidas tomadas pelo Município de Silves no 

sentido de promover a divulgação do REOT e da respetiva consulta pública, para depois se focar nos 

resultados práticos dessa mesma consulta pública. 

 

 

2. DIVULGAÇÃO 

 

Com o objetivo de chegar ao maior número possível de cidadãos, o Município de Silves divulgou o 

REOT em diferentes meios e por intermédio de diferentes atores. Assim foram efetuadas as seguintes 

ações de divulgação e disponibilização de informação: 

 

 

                                                   
1 Decreto-lei 80/2015, d e14 de maio. 
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a. Página do Município dedicada especificamente ao REOT 

Foi criado, na página de internet do Município, um espaço dedicado exclusivamente ao REOT onde se 

disponibilizou o mesmo, a informação técnica que o acompanhou assim como o aviso e o formulário de 

participação. Foi ainda integrado neste domínio um acesso direto ao mail da revisão do PDM para 

facilitar e agilizar a participação dos cidadãos. 

 

 

b. Aviso afixado nos locais de estilo 

Na reunião de Câmara que aprovou o REOT foi também aprovada a minuta do aviso de publicitação do 

REOT e do período de discussão pública que se manteve afixado até ao final do prazo definido, 

cumprindo-se assim uma normativa administrativa relativa ao procedimento de discussão pública. 

 

 

c. Colaboração com as Juntas de Freguesia 

Sendo as Juntas de Freguesia o órgão mais próximo da população, o Município de Silves remeteu para 

todas a informação necessária para apoiar a consulta e o esclarecimento aos munícipes interessados. 

 

 

d. Realização de atendimentos e esclarecimentos 

À semelhança do que tem acontecido com o procedimento de revisão do PDM de Silves, neste 

período, os serviços mantiveram uma política de “porta-aberta” procedendo assim aos esclarecimentos 

que foram surgindo nesta fase. 

 

 

e. Informação remetida pra a comunicação social 

A comunicação social é sempre um parceiro estratégico nestes procedimentos, por isso, os serviços 

elaboraram e remeteram uma nota de comunicação para todos os agentes de comunicação social que, 

disso fizeram eco. 
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3. PARTICIPAÇÕES / SUGESTÕES 

 

No decurso do período de discussão pública deu entrada nos serviços municipais 44 participações, tal 

como se identifica no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Participações recebidas no período de discussão pública do REOT 

 

Assunto N.º % 

Pretensão de ampliação de perímetro urbano 17 38,6 

Pretensão para viabilização de empreendimento turístico (TER, PCC, área de serviço) 11 25,0 

Pretensão para alterar delimitação de REN 4 9,1 

Pretensão para regularização de edificações existentes 3 6,8 

Pretensão para alterar delimitação de RAN 2 4,5 

Solicita correção do REOT 2 4,5 

Pretensão para viabilizar exploração agrícola 1 2,3 

Sugestões relativas à EN124, ribeira de Odelouca e aterro sanitário 1 2,3 

Sugestões relativas ao aterro sanitário 1 2,3 

Esclarecimento relativo à dominialidade de caminho 1 2,3 

Solicita admissão à consulta pública 1 2,3 

TOTAL 44 - 

 

 

Da leitura do quadro 1 destaca-se o número de participações que correspondem a pretensões para 

edificar, seja com um cariz mais genérico (ampliar perímetro urbano, alterar a RAN ou a REN), ou com 

um uso claramente definido (como é o caso das pretensões para viabilização de empreendimentos 

turísticos ou exploração agrícola). Daqui se conclui que o procedimento foi interpretado pela maioria 

dos participantes, como um período de participação preventiva da revisão do PDM de Silves1 e não 

como a consulta pública de um relatório de avaliação do estado do ordenamento do território. 

 

Da ponderação destes contributos resulta a sua integração na base de dados das pretensões que 

informam as opções de ordenamento como condição para a sua ponderação em sede de elaboração 

da revisão do PDM, sendo prematuro ao momento aferir da viabilidade de cada uma das intenções. 

Nestes termos, o Município procedeu ao envio de uma resposta a todos os munícipes que participaram 

                                                   
1 Que decorreu, formalmente de 27 de abril a 28 de julho de 2006, não obstante nunca se tenha deixado de receber sugestões e 
informações para serem ponderadas no âmbito da revisão. 
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na discussão pública informando precisamente que a sua solicitação será ponderada no âmbito da 

revisão do PDM de Silves. 

 

Constituem exceção a esta regra as participações que referem a necessidade de introduzir uma 

correção ao REOT na medida em que este não identifica dois “compromissos urbanísticos válidos” 

referenciados em cada participação. Neste sentido, o Município irá proceder à verificação e, caso se 

justifique, à correção do relatório na sua versão a integrar no conteúdo documental do PDM revisto e 

informou os munícipes dessa opção. 

 

 

4. NOTAS FINAIS 

 

O período de discussão pública do REOT decorreu de 1 de outubro a 11 de novembro e traduziu-se, 

essencialmente, na recolha de pretensões com fins urbanísticos que, no âmbito da revisão do PDM de 

Silves, serão objeto de estudo e ponderação na versão final do plano. 

 


