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1. ELEMENTOS DE REFERÊNCIA E ENQUADRAMENTO DA
ESTRATÉGIA

1.1. Aspectos Determinantes para a Identificação da Visão

População Demográfica
- Moderação no decréscimo da população.
- Relações de proximidade e manutenção de laços afectivos com residentes no exterior
oriundos do Concelho.
- População afável com apetência para o acolhimento e hospitalidade.

Agricultura

- Uma Agricultura monofuncional associada a um modelo empresarial competitivo e
especializado, estruturado a partir do regadio.
- Uma Agricultura plurifuncional associada a um modelo de exploração mais tradicional
alicerçado na integração dos sistemas agro-silvo-pastoris.
- Uma Agricultura de conservação compaginável com um modelo de exploração
sustentável, envolvendo o aproveitamento racional de recursos com a perspectiva de
valorização do património natural e construído em espaço rural.
- A existência de diferentes perspectivas ao âmbito do exercício das actividades
agrícolas, pecuárias e silvícolas (perspectivas de gestão de recursos e oportunidades,
personificadas em agricultores ligados principalmente aos sistemas tradicionais e
baseados em relações com o território e com o tecido económico local; perspectiva de
gestão empresarial com sentido eminentemente financeiro com fraco entrosamento com
o território).
- A promoção de produtos e valores específicos do território.
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- A prevalência de factores diversificados para compatibilização de múltiplas dinâmicas
de desenvolvimento da agricultura (agricultura mercantilista, multifuncional e de
conservação) no seio da base económica local.

Economia
- Desenvolvimento e ordenamento da actividade industrial e de distribuição.
- Atracção de novas actividades industriais, de serviços e logísticas, intimamente
associadas aos grandes empreendimentos estruturantes previstos para a região.
- Coexistência no território de empreendimentos estruturantes com efeitos
multiplicadores propícios à diversificação da base económica.
- Reduzida dimensão do mercado local associada à tendência crescente de abertura dos
espaços ao exterior, constituindo essa abertura um factor que determina a emergência de
uma economia estruturada, organizada e orientada para a criatividade, qualidade,
valorização da diferença e promoção no exterior.
- Revitalização urbana, assente na atracção e dinamização da actividade comercial e de
serviços (de base tradicional ou associada a novas áreas) no centro histórico da cidade.
- Aposta na fixação na cidade de funções centrais de nível superior (prestação de
serviços ou outras funções centrais) tendo como referência o hinterland de todo o Baixo
Alentejo, com implicações no reforço da centralidade de Beja.

Sectores Sociais

- Elementos identitários fortes e elevados níveis de sensibilização no sentido da
preservação e valorização do património.
- Existência de equipamentos e organizações com condições para o aprofundamento de
dinâmicas associadas ao desenvolvimento da economia social.

Ambiente
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- Acções antrópicas que devem respeitar a preservação e recuperação dos sistemas
naturais.
- Integração de acções determinantes para o desenvolvimento sócio-económico, como
factores de valorização do património cultural e paisagístico do concelho.

Referencial Geográfico e Acessibilidade

- Existência de recursos e potencialidades para desenvolvimento de actividades
económicas de modo sustentável.
- Boa localização do espaço rural (proximidade de eixos viários estruturantes e de um
centro urbano regional) e facilidades ao nível da mobilidade.

Ordenamento Urbano e habitação

- Um centro urbano (Beja) no essencial qualificado, integrante de múltiplas polaridades
de âmbito sub-regional – Baixo Alentejo.

Institucional

- Reforço e qualificação de organizações privadas em áreas de interesse específicos.
- Participação do cidadão, como factor essencial, no ordenamento do território e na
construção de uma economia e sociedade compatíveis com os objectivos do
desenvolvimento sustentável
- Concretização de enquadramentos jurídico-institucionais tendentes à desconcentração
e ao reforço de competências para as autarquias locais, enquanto objectivos, quer da
Administração Central, quer da Local.
- Promoção de parcerias institucionais, como forma de obtenção de massas críticas de
suporte aos processos de desenvolvimento.
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1.2. Condicionantes inerentes às Políticas

Este domínio de análise baseou-se na recolha e tratamento de informação sobre os
principais instrumentos de política com reflexos enquadradores ao nível dos diversos
domínios tratados. Neste sentido, procedeu-se à consulta e recolha de informação
relevante referente aos seguintes instrumentos de política: PROT, ENDS, PNPOT,
PNDES, QREN, PENT, PNDR, PENDR, Livro Branco dos Transportes, Política
Energética, Orientações para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural, Política AgroAmbiental, PNA e PERAGRI.
Como método de trabalho optou-se por descrever grandes grupos de questões de
enquadramento, independentemente do instrumento de referência, ou seja foi adoptada
uma abordagem centrada em conteúdos temáticos ou em assuntos que representam
problemáticas chaves para o desenvolvimento do concelho, assim não nos reportámos à
identificação directa de assuntos, tendo como base indicativa os respectivos
instrumentos de política.
Neste sentido, a caracterização do referencial enquadrador das políticas sectoriais e
regionais, com impacte no concelho, foi estruturada segundo os seguintes âmbitos de
análise: políticas de desenvolvimento agrícola e rural, incluindo referencias à Política
Agrícola Comum e às políticas florestais; políticas económicas; políticas sociais;
políticas de ensino e formação; políticas de turismo; políticas de ordenamento,
desenvolvimento territorial e de urbanismo; políticas de ambiente; políticas de
transporte; políticas de energia; políticas de desenvolvimento institucional e promoção
da cidadania.
Cada âmbito de análise foi estruturado a partir de temas agregadores centrados em
objectivos a alcançar ou em aspectos temáticos considerados assuntos de relevância ou
problemáticas importantes para o desenvolvimento do concelho.
A excepção reporta-se à abordagem feita no âmbito das políticas de desenvolvimento
institucional e promoção da cidadania que se centrou nos diversos instrumentos de
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política, tendo sido aprofundados, para cada um, as diversas temáticas relacionadas com
este domínio de planeamento.
Globalmente importa deixar uma nota relativamente à dicotomia existente entre as
políticas de desenvolvimento nacionais e as de âmbito regional, em que, por norma, as
primeiras assumem os objectivos da competitividade e as segundas os da coesão,
visando consagrar a partilha das responsabilidades entre o crescimento e a
solidariedade, e estabelecer, com coerência, objectivos de competitividade e de coesão
para o país e regiões.

I. Políticas de Desenvolvimento Agrícola e Rural

a) Traços mais marcantes de enquadramento

O PENDR e o PROTAL incorporam e estão fortemente condicionados pelas
disposições contidas na PAC. O horizonte temporal está generalizado a 2013
(período marcado pelo QREN).
Vivemos num quadro de alteração constante das políticas, nomeadamente da
Política Agrícola Comum. A última grande reforma, iniciada em 2003, constituiu
um novo marco: o modelo de apoio ao sector, mais intervencionista e
regulamentador, vai-se transformando num outro em que as orientações
determinantes são fixadas pelo mercado. Este novo enquadramento comunitário, de
crescente liberalização das regras, vem ainda acompanhado de maiores exigências
sobre a qualidade, segurança alimentar e ambiente, inseridos num contexto
internacional cada vez mais concorrencial.
A agricultura portuguesa, desde a produção à indústria, está, pois, confrontada com
uma situação mais exigente e rigorosa, mais complexa e menos proteccionista. Para
fazer face a esta mudança de paradigma é necessário compreendê-lo, aceitá-lo e
procurar agir neste novo quadro de referência.
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É neste contexto, após avaliação do estado do sector, apresentada de forma mais
desenvolvida e fundamentada, que a linha de força da estratégia para os próximos
anos aposta no desenvolvimento das nossas potencialidades para criar mais riqueza,
através duma melhor e mais eficiente utilização dos recursos naturais, humanos e
financeiros.
Na agricultura e floresta portuguesas ainda existe um potencial de crescimento e
desenvolvimento por explorar. Ele existe sob a forma de condições naturais de
produção com vantagens competitivas, da sua inserção no espaço comunitário, do
conhecimento e existência de uma riqueza no saber fazer, a que acresce uma
situação ambiental rica e variada.
O consumo evoluiu, é hoje mais diversificado e exigente, a procura incide, não só
em produtos indiferenciados a preços competitivos, como também numa gama de
produtos com maior qualidade e diferenciação. Há, pois, um mercado, nos planos
interno e externo, para o qual a produção nacional pode contribuir, participando
activamente na diminuição do défice da balança agro-alimentar.
A explicitação desta estratégia, já apresentada e desenvolvida no Plano Estratégico
Nacional é, agora, concretizada através de medidas escolhidas e de recursos
financeiros que lhe serão atribuídos, reflectindo as opções identificadas e as
prioridades escolhidas.
Assim e a título de análise, na sequência das orientações de política nacional pode
referir-se que o PROT Alentejo propõe reforçar e desenvolver de forma sustentada e
mais

competitiva

os

sectores

tradicionais

estratégicos

–

agro-alimentar,

vitivinicultura, cortiça -, diversificando e qualificando a base económica e
afirmando novos domínios de especialização regional.
Tem como objectivos, nomeadamente:
- Desenvolver o modelo de produção agro-florestal com base nas fileiras
estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis e
promovendo a diversificação das produções e a multifuncionalidade da exploração
agrícola;
- Aumentar a atractividade das zonas rurais, com base na multifuncionalidade do
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espaço rural, através da dinamização integrada dos sectores que podem contribuir
para a revitalização económica e a valorização e sustentabilidade ambiental, e para a
melhoria global da qualidade de vida;
- Promover o desenvolvimento equilibrado e sustentado dos espaços rurais e dos
recursos naturais;
- Consolidar o Alentejo como destino turístico, associado a uma oferta selectiva e
ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma
fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade;
No âmbito do Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (PENDR),
a análise detalhada realizada com base nos indicadores que caracterizam o
desempenho dos sectores agrícola, agro-alimentar e florestal, o ambiente e a gestão
do espaço rural, a economia e a qualidade de vida nas zonas rurais e a aplicação de
estratégias ascendentes de desenvolvimento rural (abordagem LEADER), permitiu
delinear, de forma fundamentada, uma estratégia com objectivos específicos e
medidas que, para além de contribuir para superar os pontos fracos, são
considerados imprescindíveis para tirar partido do potencial de desenvolvimento
rural existente.
Tendo em conta os domínios acima identificados, apresenta-se a estratégia por eixo
e o seu enquadramento nos objectivos nacionais constantes no Plano Estratégico
Nacional e em coerência com o FEADER: aumentar a competitividade do sector
agrícola e florestal, promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos
naturais, revitalizar económica e socialmente as zonas rurais e melhorar a
governação nas zonas rurais.
No âmbito da Promoção do Conhecimento, é assumida a importância dos Serviços
de Apoio ao Desenvolvimento, uma vez que a formação profissional será apoiada
através do Fundo Social Europeu, e somente em situações específicas, e
devidamente articuladas, será financiada pelo FEADER.
No âmbito da promoção da competitividade assumem especial importância os
regadios e outras infra-estruturas colectivas (16,5%) e a inovação e desenvolvimento
empresarial (15,1%). A medida Promoção da competitividade Florestal, ainda que
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com um peso inferior às medidas anteriormente referidas, é assumida com especial
relevo e complementa-se com a medida prevista no domínio do Ambiente e Gestão
do Espaço Rural e Agro-florestal. No total, as dotações previstas para apoio às
florestas ultrapassam os 10%.
No que se refere ao ambiente e gestão do espaço rural, realça-se a importância
atribuída à Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas, a medida
com maior peso financeiro na globalidade do FEADER (17,4%) e à medida
Intervenções Territoriais Integradas, orientada para as zonas Rede Natura que, para
além dos apoios destinados às zonas desfavorecidas (cerca de 8%), beneficiará de
pagamentos agro-ambientais específicos que envolvem cerca de 3,3% do FEADER.
No que concerne à dinamização das zonas rurais, a medida mais importante é a
Diversificação da Economia e Criação de Emprego (5,8%) que em associação com
a Melhoria da Qualidade de Vida e a Aquisição de Competências e Animação do
Território para o desenvolvimento local em zonas rurais, atinge 8,5%.
No seguimento do acordo alcançado no Conselho Europeu de Dezembro de 2005, o
Governo português decidiu aplicar o mecanismo de modulação voluntária.
As verbas assim obtidas pela transferência de montantes das ajudas directas da PAC
(1º pilar) para o desenvolvimento rural serão prioritariamente dirigidas para o
reforço dos apoios à Rede Natura 2000 e projectos de impacte relevante.
Um dos traços mais marcantes das políticas do sector reporta-se à melhoria da
qualidade de vida das populações em meio rural que está subjacente a um conjunto
de medidas de políticas regionais e de desenvolvimento rural, a articulação de
instrumentos de planeamento e de intervenção afigura-se importante para garantir
coerência de actuação. Com as medidas previstas pretende-se a implementação de
serviços de proximidade, o desenvolvimento de competências próprias das zonas
rurais, bem como o reforço da coesão territorial e social.
O acréscimo dos níveis de atractividade das zonas rurais, através da criação de
oportunidades de emprego e de desenvolvimento económico, numa estratégia
integrada de diversificação das actividades e de aquisição de capacidades por parte
das populações locais, constitui um dos objectivos presentes em diversos
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instrumentos de política que integra, em si, um novo conceito de ruralidade em que
a agricultura é, assumidamente, uma das componentes essenciais. Com base na
análise de diversos instrumentos reguladores, destacam-se os seguintes âmbitos
temáticos principais, com impacte ao nível da promoção de processos de
desenvolvimento no concelho, designadamente:
- Quadro de intervenção específico para promoção de processos de desenvolvimento
direccionados para as zonas rurais que enfrentam ameaças específicas como o
abandono e a desertificação;
- Promoção do desenvolvimento equilibrado e sustentado dos espaços rurais e dos
recursos naturais;
- Contribuição para um aumento da competitividade da agricultura e das fileiras
agro-alimentar e agro-industrial;
- Intervenção directa ao nível do rendimento dos agricultores para condicionar o
desenvolvimento da actividade económica;
- Prossecução de níveis adequados de satisfação das necessidades do consumo e de
segurança da qualidade alimentar do país, invertendo o rumo até agora seguido.

b) Quadro de intervenção específico para promoção de processos de
desenvolvimento direccionados para as zonas rurais que enfrentam ameaças
específicas como o abandono e a desertificação

Uma parte significativa do concelho constitui um território que apresenta
problemáticas particulares resultantes da baixa densidade populacional, com
características comuns a extensas zonas do interior do país, periféricas e inseridas
em espaços rurais, que necessitam de intervenções de emergência para combater os
elevados níveis de degradação económica, social e, em muitos casos, também de
ordem física e ambiental.
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As

intervenções

específicas,

estabelecidas

em

função

das

políticas

de

enquadramento aplicáveis e subordinadas às preocupações referidas, poderão vir a
contribuir, de modo efectivo, para a diminuição das assimetrias regionais,
estabelecimento de equilíbrios territoriais, designadamente demográficos, sociais e
económicos.
A melhoria da qualidade de vida das populações em meio rural, passará
necessariamente pela articulação entre as diversas medidas de política regional com
as políticas de desenvolvimento rural, no sentido de garantir coerência nas suas
aplicações. Com estas medidas pretende-se a implementação de serviços de
proximidade, o desenvolvimento de competências próprias das zonas rurais, bem
como o reforço da coesão territorial e social, a consolidação e reforço do tecido
social das zonas rurais e a melhoria generalizada do ambiente.
Seguidamente descreve-se um conjunto de acções que correspondem a propósitos de
desenvolvimento e que constituem, na prática, oportunidades para enquadramento
de projectos e iniciativas.
A diversificação da economia como suporte para a melhoria da qualidade de vida no
meio rural é uma área essencial reconhecida que passa por:
- incremento e desenvolvimento de novas actividades económicas criadoras de
riqueza e de emprego, permitindo fixar a população e aproveitar os recursos
endógenos, transformando-os em factores de competitividade;
- intervenções no património e nos serviços prestados à população;
- apoio à criação e/ou desenvolvimento, nas explorações e unidades económicas, de
actividades de natureza não agrícola, nomeadamente relacionadas com o agroturismo, incremento de serviços de recreação e lazer, de actividades pedagógicas, de
actividades associadas à caça e à pesca em águas interiores, a produção de bens
resultantes das actividades de transformação, com pontos de venda directa de bens
produzidos na exploração e outros serviços prestados a terceiros;
- aprofundamento de novas oportunidades relacionadas com a agricultura, a agroindustria e o desenvolvimento do turismo, aproveitando a melhoria das
acessibilidades fundamentais e os efeitos indutores sobre o território inerentes aos
novos projectos estruturantes (que estão a transformar uma parcela significativa da
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paisagem do Alentejo), numa óptica de desenvolvimento sustentável, enquadrada na
política de desenvolvimento assumida para a região e sem comprometer os traços
essenciais da identidade regional;
- Revitalização económica e social das zonas rurais para proporcionar a melhoria
dos rendimentos, condições de vida e de trabalho dos agricultores e trabalhadores
agrícolas, e defender a pequena e média agricultura.

c) Promoção do desenvolvimento equilibrado e sustentado dos espaços rurais e
dos recursos naturais

O traço marcante e comum às múltiplas políticas com incidências no
desenvolvimento do sector primário e do espaço rural tem subjacente, como pano de
fundo, um modelo que assenta em actividades agrícolas, florestais e de
diversificação económica, que sejam competitivas, ambientalmente equilibradas e
socialmente atractivas.
Neste sentido, o desenvolvimento do sector primário como meio de aproveitar
recursos e reforçar a base económica local, constitui uma prioridade, bem como a
preservação dos recursos naturais e da paisagem no âmbito da actividade agrícola,
pecuária e florestal.
O apoio a métodos específicos de gestão do espaço rural deve contribuir para o
desenvolvimento sustentável, incentivando os agricultores e detentores de áreas
florestais, em especial, a empregar processos de uso das terras compatíveis com a
necessidade de preservação do ambiente e paisagens naturais e protecção e melhoria
dos recursos naturais, constituindo um dos principais objectivos das políticas
actuais.
Independentemente destas perspectivas, é reconhecida a necessidade de desenvolver
a atractividade das zonas rurais, através da criação de oportunidades de emprego e
do desenvolvimento económico, numa estratégia integrada de diversificação das
actividades e de aquisição de capacidades e competências locais, com base num
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novo conceito de ruralidade em que a agricultura desempenha um papel
insubstituível, mas constitui uma componente, entre outras, de desenvolvimento.
Assim, o desenvolvimento integrado da agricultura nas suas vertentes agroprodutiva, agro-ambiental e agro-rural, tendo em conta a inter-relação das situações
de pluriactividade e pluri-rendimento com a economia das explorações, assumem
pressupostos relevantes para o desenvolvimento equilibrado e sustentado dos
espaços rurais e dos recursos naturais.
Neste sentido, a valorização dos sistemas de montado de azinho e o aproveitamento
dos solos com melhor qualidade para uma agricultura competitiva (sequeiro, regadio
e arbóreo arbustivo como pomares ou olivais) constituem grandes opções de política
de desenvolvimento que se aplicam com extrema acuidade ao desenvolvimento do
concelho.
De referir ainda que, em termos regionais, o desenvolvimento de um modelo de
produção agro-florestal, com base em linhas estratégicas constantes nos diversos
instrumentos, visa a utilização racional dos recursos disponíveis e o fomento da
diversificação das produções e da multifuncionalidade da exploração agrícola e
consequente valorização dos patrimónios agrícola e rural.
Com estas perspectivas é possível tornar a floresta mais estável e resistente aos
agentes bióticos e abióticos e contribuir para que os sistemas florestais e agroflorestais sejam melhor compatíveis com o ambiente e, deste modo, promover a ecoeficiência, objectivo geral da política do sector.

d) Contribuição para um aumento da competitividade da agricultura e das
fileiras agro-alimentar e agro-industrial

Ao nível da UE, assegurar a competitividade do sector agrícola e agro-industrial
através da redução dos preços de forma a garantir o crescimento das exportações e
uma participação maior da agricultura europeia no desenvolvimento do mercado
mundial, é um objectivo central das políticas de desenvolvimento, que implica:
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- aumentar a competitividade dos produtores comunitários;
- reconquistar os mercados, atingindo um equilíbrio entre a oferta e a procura;
- apostar numa política activa de fileira para a organização e desenvolvimento da
actividade agro-alimentar e florestal, que deverá ser complementada com uma
política de apoio a produtos de qualidade.

Reforçar a competitividade dos sectores agrícola e florestal é conciliável com os
objectivos gerais da política nacional de desenvolvimento económico e social
sustentável.
A qualificação do sector agrícola para a mudança da estrutura de produção sectorial
e para o incremento das culturas regadas e aproveitamento das infra-estruturas de
regadio, afigura-se, em termos de futuro, como uma questão fundamental para o
concelho, decorrente das novas perspectivas de política para o sector.
Este tema é de extrema relevância face ao aumento da área de regadio, uma vez que
constitui um grande desafio à agricultura regional, sobretudo ao nível da introdução
de novas culturas, economicamente mais rentáveis que abram uma janela de
oportunidades para, em termos locais, ser incrementada a fileira agro-industrial,
devido à expressão do EFMA no concelho, constituindo assim um desafio
importante.
Relativamente às actividades agro-alimentares e agro-industriais, a produção de
vinho e azeite assume importância no concelho. Responder às necessidades do
consumidor, tornando a rotulagem mais simples e, em especial, permitindo p.ex. que
pela primeira vez os vinhos da UE sem IG indiquem a casta e o ano de colheita no
rótulo, indo ao encontro da procura de vinhos monocasta, são orientações com
significado a par de outras, designadamente:
- a preservação das melhores tradições da produção vitivinícola e olivícola europeia,
particularmente mediterrânicas;
- a promoção dos vinhos europeus, especialmente em mercados dos países terceiros,
através do aumento da verba disponibilizada para este sector de actividade;
- a reestruturação/reconversão das vinhas.
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e) Intervenção directa ao nível do rendimento dos agricultores para condicionar
o desenvolvimento da actividade económica

No âmbito deste domínio, importa referir os seguintes aspectos referentes às
orientações das políticas sectoriais:
- aumento das ajudas directas de modo a assegurar o rendimento dos produtores,
devido à redução dos preços, desta forma será fixado um limite máximo específico
para as ajudas directas ao rendimento concedidas no quadro das OCM, e garantida a
possibilidade dos Estados-membros introduzirem critérios de diferenciação, em
conformidade com regras adoptadas em comum;
- manutenção das restrições a determinadas culturas durante um período transitório
de 5 anos, e conceder aos produtores não competitivos a possibilidade de poderem
deixar o sector com um apoio financeiro satisfatório. Preparar a economia do sector
para após 2013, serem retiradas as restrições à plantação (fim do período transitório,
sendo abolido a partir de 1 de Janeiro de 2014) de forma a permitir aos produtores
de vinho competitivos optar por expandir a sua produção num contexto de
prevalência dos mecanismos de mercado e de ausência de incentivos;
- benefício abrangendo todas as superfícies plantadas com vinha com direitos ao
pagamento único por exploração, e as que sendo objecto de arranque irão também
qualificar-se automaticamente para o regime, assegurando assim que sejam mantidas
em boas condições agrícolas e ambientais;
- defesa dos limiares de garantia em relação a direitos adquiridos, que as quotas de
produção representam;
- atribuição de subsídios à promoção dos vinhos europeus e ao desenvolvimento
rural, para financiar, entre outras medidas, a instalação de jovens vitivinicultores e a
protecção do ambiente, bem como aos agricultores que pretenderem deixar o sector
será pago um prémio por arranque voluntário.
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- depois de 1 de Janeiro de 2005 o regime de apoio ligado à produção no sector do
azeite passou a ser integrado no regime de pagamento único (RPU) na sua
totalidade;
- concessão de uma ajuda à produção a todos os produtores com base na
quantidade de azeite efectivamente produzida e não no número de oliveiras e num
rendimento fixo (conforme previa o regime aplicável aos pequenos produtores,
revogado em 1998);
- fixação pela União Europeia de limites para as superfícies de produção elegíveis
para as ajudas (Quantidade Máxima Garantida), definição de preços mínimos,
protecção das fronteiras externas, organização de um sistema público e privado de
armazenagem, para absorver os excedentes do mercado, e atribuição de
subvenções à exportação, para apoiar a comercialização fora da União Europeia;
- abolição da ajuda ao consumo;
- pagamento compensatório por superfície;
- regras nos sistemas de apoio relacionados com os preços, designadamente se o
preço indicativo, válido para uma espécie de sementes, for superior ao preço do
mercado mundial determinado para essa espécie, será concedida, uma ajuda para
as sementes da referida espécie colhidas e transformadas na Comunidade,
ressalvando as devidas excepções essa ajuda será, em princípio, igual à diferença
entre aqueles preços. Quando o direito a esta ajuda é adquirido no decurso dos
dois primeiros meses de campanha, pode igualmente ser paga uma indemnização
de comercialização imediata.
- expectativas de crescimento do rendimento agrícola, estando gradualmente mais
dependente das políticas de preços e de mercados, neste contexto as dificuldades de
acesso ao crédito que tem sido uma constante, podem vir a acentuar-se, pelo que
assume especial importância o desenvolvimento de formas mais inovadoras e
vantajosas no domínio da engenharia financeira.

VERSÃO DE TRABALHO

2ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO

18

TOMO III – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E DE
ORDENAMENTO

f) Prossecução de níveis adequados de satisfação das necessidades do consumo e
de segurança da qualidade alimentar do país, invertendo o rumo até agora
seguido

Neste âmbito há que referir alguns aspectos importantes das políticas do sector,
designadamente:
- renegociação dos acordos de inclusão da agricultura na Organização Mundial do
Comércio, tendo em conta as especificidades da produção agrícola, enquanto sector
de produção alimentar, de elemento estruturante dos equilíbrios territoriais, de
preservação ambiental e de salvaguarda de níveis adequados, em termos
quantitativos e qualitativos, de segurança alimentar;
- substituição da armazenagem pública (intervenção) por um sistema de contratos
de armazenagem privada, para resolver situações de grave perturbação do
mercado;
- apresentação de um certificado de importação ou de exportação, no âmbito dos
cereais;
- relativamente às oleaginosas, impunha-se a necessidade de eliminar os diferentes
obstáculos à importação e substitui-los pela pauta aduaneira comum tendo em
vista, por um lado, obter um aprovisionamento mais fácil para as indústrias e, por
outro, proporcionar aos consumidores preços razoáveis;
- valorização da qualidade e garantia de segurança no domínio alimentar;
- novas

medidas de gestão de crise, como os seguros contra catástrofes naturais e a

cobertura dos custos administrativos da criação de um fundo mútuo sectorial.

II. Políticas Económicas

A diminuição dos níveis de desigualdade de rendimento, acentua a importância de
implementação de políticas públicas que valorizem, de forma adequada, o combate à
pobreza e à exclusão social. É nesta perspectiva que as políticas económicas foram
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avaliadas, inclusive em relação ao significado que assumem para a minimização dos
níveis de assimetria entre territórios, versando questões com particular pertinência,
designadamente:
- Aumentar a atractividade dos territórios através do reforço e consolidação de
processos de desenvolvimento de forma sustentada e mais competitiva;
- Diversificar a base económica e reforçar a retenção do valor acrescentado associável à
exploração de vários recursos endógenos;
- Incremento do empreendedorismo e do desenvolvimento empresarial.

a. Aumentar a atractividade dos territórios através do reforço e consolidação de
processos de desenvolvimento de forma sustentada e mais competitiva

Aumentar a atractividade implica empreender, de modo integrado, acções de
valorização económica nos territórios menos competitivos, através:
- do reforço e do desenvolvimento, de forma sustentada e mais competitiva, dos
sectores tradicionais estratégicos – agro-alimentar, vitivinicultura, olivicultura,
cortiça e rochas ornamentais – ampliando e qualificando as respectivas cadeias de
valor;
- do desenvolvimento e consolidação de actividades estratégicas emergentes –
aeronáutica, energias renováveis, tecnologias de informação e comunicação e
turismo.
Estes aspectos são factores notáveis de diversificação e qualificação da base
económica e elementos de afirmação de novos domínios de especialização regional,
que constituem, não só importantes objectivos, como dinâmicas estruturadas de
desenvolvimento com impactes profundos no concelho.
Para o efeito, afigura-se indispensável concretizar pressupostos relevantes
consagrados nas políticas de desenvolvimento que envolvem, designadamente:
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- estimulo à qualificação do tecido produtivo, por via da inovação, do
desenvolvimento tecnológico e de criação de condições propicias ao incremento do
empreendedorismo;
- criação de redes e Infra-estruturas de apoio à competitividade regional;

- articulação dos diversos equipamentos de apoio à actividade económica e
implementação de uma rede de acolhimento empresarial que seja um factor
impulsionador do desenvolvimento;
- estimulo ao acesso às redes e ao uso das TIC, nomeadamente por parte das
empresas e dos serviços públicos, e apoio ao desenvolvimento de novas actividades
económicas e de conhecimento associadas a estas tecnologias, contribuindo para um
desenvolvimento territorial mais integrado, para uma maior coesão territorial e para
o incremento da competitividade do sector empresarial;
- aproveitamento dos factores locacionais relevantes, p. ex, estabelecendo relações
com a Região Metropolitana de Lisboa e as regiões espanholas da Andaluzia e da
Estremadura, fazendo destas um factor indutor de crescimento regional, com
impactes no concelho.

b. Diversificar a base económica e reforçar a retenção do valor acrescentado
associável à exploração de vários recursos endógenos

A diversificação da base económica é um factor essencial, de ordem estruturante,
para

inversão

da

tendência

de

regressão

socio-económica

da

região,

comparativamente com outros espaços do País e da EU. Este elemento estratégico é
reconhecido por diversos instrumentos de política.
Com efeito, é necessário criar novas actividades e aprofundar e consolidar as que
revelam sucesso, por via de dois factores fundamentais, aplicados de modo isolado
ou cumulativamente, designadamente:
- Atrair investimento externo, incluindo o aproveitamento de incentivos
comunitários e governamentais;
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- Reforçar os níveis de retenção do valor acrescentado associado à exploração de
vários recursos endógenos de qualidade.
Dado o estado actual de abertura dos espaços económicos, os processos de
diversificação

deverão

ser

acompanhados

de

dinâmicas

com

vista

à

internacionalização da região, para fazer face aos contextos de globalização.
No concelho existem ou prevalecem influências de factores de peso que podem
contribuir para a emergência, de forma estruturada, de importantes dinâmicas de
diversificação, designadamente associadas:
- À integração do EFMA, na perspectiva de componente de organização territorial
da base económica, influenciando com potenciais impactes resultantes de
investimentos turísticos, em curso e projectados, e do desenvolvimento do sector
agrícola, com reflexos na criação de empresas e emprego e na dinamização,
inclusivamente, de actividades económicas de apoio;
- A actividades em áreas de potencial relevância para a competitividade da região,
nomeadamente as tecnologias ambientais, energia, tecnologias agro-alimentares e
tecnologias de aplicação ao turismo, ao marketing e à promoção/engenharia de
produtos;
- Ao projecto do Aeroporto, como meio para dar novo impulso à competitividade
empresarial, através do acolhimento de novas actividades, com carácter estruturante,
com possibilidade para estabelecimento de um sistema regional, baseado no
conhecimento, tecnologia e na inovação, abrangendo também os sectores-chave da
região;
- Ao desenvolvimento de novas actividades económicas e de conhecimento ligados
às TIC, por via da proximidade do ensino superior, contribuindo para um
desenvolvimento territorial mais integrado e uma maior coesão territorial
contribuindo para o incremento da competitividade do sector empresarial.

Este conjunto de factores influentes tem, à partida, reconhecimento político,
portanto

o

Concelho

dispõe

teoricamente

de

condições

favoráveis,

comparativamente com outras unidades territoriais, que possibilitam incrementar,
qualificar e diversificar a estrutura produtiva e promover o reforço das relações
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económicas inter-regionais com o espaço nacional, bem como, com os espaços
ibérico e europeu.

c. Incremento do empreendedorismo e do desenvolvimento empresarial

É reconhecido pelos diversos instrumentos de política que as regiões económica e
socialmente mais deprimidas evidenciam, quando comparadas com outras regiões,
deficits muito significativos na área do empreendedorismo e desenvolvimento
empresarial. As soluções naturalmente que não são fáceis, devido à complexidade
dos contextos que estão associados e que diferem muito de local para local. No
concelho há traços marcantes que importa destacar e que no essencial são:
- dificuldades na assumpção do risco;
- dificuldades em empreender;
- aversão ao insucesso nos negócios, enquanto estigma social;
- fragilidade do sistema empresarial.
Para minimizar os efeitos desta realidade, importa aproveitar os recursos que as
políticas disponibilizam e que, infelizmente, podiam ser mais significativos.
Assim, destacam-se algumas vertentes importantes, designadamente:
- o acesso a financiamentos para inovação por parte de empresas e empreendedores,
em virtude da escassez de mecanismos de partilha de riscos existentes no sistema
financeiro;
- a existência de instrumentos de apoio a segmentos específicos (jovens agricultores
e pequenos investimentos);
- o estímulo, com alguns apoios previstos, à produção do conhecimento e

desenvolvimento tecnológico;
- a disponibilização prevista de incentivos à inovação e renovação do modelo

empresarial e do padrão de especialização;
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- o reconhecimento crescente da importância do desenvolvimento de instrumentos
de apoio, numa óptica integrada e de cooperação inter-empresarial, às empresas
produtoras de produtos de qualidade certificada;
- uma evolução positiva registada ao nível da consciencialização referente à
necessidade de reforço da capacidade de inovação das empresas e de investigação e
desenvolvimento;
- a tendência simultânea de segmentação e de especialização, para a qual tem
contribuído o desenvolvimento de instrumentos de incentivo à utilização de
unidades de prestação de serviços, de aconselhamento técnico informativo e de
gestão na área empresarial.

III. Políticas Sociais

As problemáticas sociais mais influentes são determinadas, directa ou indirectamente,
por razões de índole económica, com reflexos nas situações de pobreza, de exclusão
social, entre outras. As políticas sociais, em traços gerais, acabam por espelhar
preocupações que visam minimizar os efeitos negativos das políticas de distribuição e
de desenvolvimento que promovem a competitividade em detrimento da coesão, com
impactes fortes na sociedade e nos territórios.
Assim, em termos de enquadramento, as políticas sociais dispõem de grandes
referenciais de intervenção que podem ser distribuídos pelos seguintes domínios
principais:
- A promoção do emprego e da inclusão social;
- A valorização da igualdade de género e promoção da cidadania;
- A melhoria do nível e das condições de vida;
- O incremento de processos de solidariedade e de justiça social;
- A valorização da cultura.
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a. A promoção do emprego e da inclusão social

Neste domínio os objectivos centrais visam contrariar os efeitos causados pelos
factores responsáveis pela geração de situações de exclusão social e atenuar, de
forma efectiva, os riscos de pobreza e de exclusão social inerentes à rápida
transformação do contexto económico e às assimetrias regionais.
A diminuição da elevada vulnerabilidade do emprego, em relação aos movimentos
de reestruturação da economia, aos processos de deslocalização empresarial e às
falhas de desenvolvimento no plano territorial, tem sido um dos objectivos
prioritários das políticas sociais.
Paralelamente, a temática da formação profissional e da qualificação de adultos tem
vindo a assumir um papel crescente para quebrar o ciclo vicioso da falta de
qualificação/instrução

da

população

em

geral,

como

factor

crítico

de

empregabilidade, com consequências ao nível da inclusão, designadamente em
relação à prevenção contra a exclusão social, se objectivamente se atender ao peso
representativo do exemplo, sobretudo entre as camadas mais jovens.

A par do contexto nacional, o concelho de Beja apresenta taxas de desemprego
significativas e carece de qualidade e de qualificação do trabalho e do emprego. A
promoção de estratégias de empregabilidade e de acções assentes na qualificação
profissional, bem como na aprendizagem ao longo da vida são fundamentais para
qualificar as pessoas e promover o emprego. As políticas públicas de inovação
tecnológica e organizacional e de qualificação profissional devem contribuir para o
desenvolvimento económico e social do concelho.
Há ainda a destacar problemáticas muito específicas com enquadramentos muito
particulares, designadamente o combate aos problemas relacionados com a
integração dos imigrantes, das minorias étnicas e as questões relacionadas com a
deficiência e a toxicodependência.
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b. A valorização da igualdade de género e promoção da cidadania

A desigualdade baseada no sexo continua presente em muitas áreas da vida em
sociedade, pelo que toda a intervenção política no sentido de a combater constitui
sempre um progresso no aprofundamento da democracia e na implementação da
cidadania.
Uma política para a igualdade de género distingue-se das políticas para a igualdade
de oportunidades, ao nível de uma maior responsabilização do Estado pela sua
concretização e promoção em toda a sociedade e pela dimensão ético-política da sua
implementação.
Promover a igualdade de género e da cidadania exige o reforço da informação, de
sensibilização e de formação de cidadãos e parceiros sociais e institucionais.

c. Melhoria do nível e das condições de vida

Esta temática é muito abrangente e transversal a múltiplas políticas. Com
incidências mais profundas ao nível das políticas sociais, é importante referenciar a
habitação, serviços de saúde e o acesso ao ensino. A qualidade urbana, não sendo
uma matéria exclusiva das políticas sociais, tem implicações sobretudo ao nível do
acesso a bens de natureza social, cultural e recreativa e a vivências sadias, por forma
a que o cidadão, independentemente da sua condição, possa crescer e viver o mais
integrado possível na sociedade, sem pelo menos se sentir marginalizado. Este
aspecto é fundamental como meio para reforçar a cidadania, que constitui um dos
grandes objectivos de qualquer política social.
Mas importa igualmente referir o carácter integrador de alguns instrumentos de
planeamento que conjugam diversos instrumentos de política para a criação de um
conjunto de medidas direccionadas para a melhoria de infra-estruturas,
equipamentos e serviços em diferentes domínios de intervenção.
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d. Incremento de processos de solidariedade e de justiça social

Note-se que pobreza e exclusão assumem uma expressão de particular intensidade
em determinados territórios, profundamente marcados pela desigualdade. O
Governo propõe-se continuar os esforços de implantação da "Rede Social" em todo
o País, investindo na gestão local participada, assegurando que o planeamento e
instalação de respostas e equipamentos sociais se fará progressivamente numa base
fortemente participada por todas as entidades locais.
Destaque-se que a protecção social responsável deve ter como base a promoção de
um sistema de segurança social sustentável a longo prazo. O Governo anuncia a
sustentabilidade e a justiça do sistema de segurança social garantindo o direito ao
trabalho para todos os trabalhadores, particularmente os mais velhos, afastados
precocemente da sua actividade profissional. O anúncio de medidas que contribuam
para favorecer a permanência dos trabalhadores mais idosos nos seus postos de
trabalho poderá contribuir para a tendência de fluxo migratório da população jovem
do concelho.
O combate à pobreza e exclusão devem constituir uma prioridade de primeira linha
da governação e da condução política, na base do reconhecimento e consagração de
direitos sociais indissociáveis de uma sociedade de justiça e progresso. O trabalho /
emprego constitui-se como instrumento decisivo em processos sustentados de
desenvolvimento pessoal e de prevenção da pobreza e exclusão. O combate ao
desemprego e a aposta decidida nas políticas de qualificação serão por isso eixos
estruturantes de intervenção.
A situação dos idosos, no concelho, é um factor preocupante uma vez que grande
parte não dispõe das condições materiais mínimas para uma vida digna (isolamento,
pensões baixas, falta de assistência e acessibilidade médica, falta de unidades de
cuidados continuados integrados de saúde). Para combater esta flagrante injustiça
social, julga-se fundamental as medidas de reforço da protecção social para os
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idosos que o Governo propõe implementar, nomeadamente na criação de uma
Prestação Extraordinária de Combate à Pobreza dos Idosos.
O problema das crianças e jovens em risco também predomina no concelho de Beja,
e dessa feita, espera-se continuar a dar resposta a essas carências aprofundando o
modelo das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, nomeadamente
assegurando a profissionalização técnica adequada de acordo com a intensidade de
situações acompanhadas, instituindo um sistema de acompanhamento e avaliação
regular das instituições do Estado que acolhem crianças em risco e continuando a
fomentar o mecanismo de parcerias locais e institucionais no concelho.

e. Valorização da cultura

A melhoria do nível de qualidade e das condições de vida é um objectivo de
natureza social que envolve um conjunto diverso de enquadramentos e de políticas,
mas as implicações mais directas estão relacionadas com o emprego, a habitação, os
serviços de saúde e o acesso ao ensino. A qualidade urbana do espaço rural também
tem influências neste domínio, sobretudo ao nível do acesso a bens de natureza
social, cultural e recreativa e a contextos de vida sadios. Estas questões dependem,
por um lado, dos Planos Directores Municipais e das opções que encerram e, por
outro lado, dos programas de cooperação entre Estado e Autarquias que estimulem a
difusão cultural (conclusão das redes já iniciadas: Rede de Leitura Pública; Rede de
Teatros; Rede de museus; Rede de Arquivos).

IV. Políticas de Ensino e Formação

Em termos globais as políticas de enquadramento centram-se, no essencial, em
contributos que permitem alcançar os seguintes objectivos:
- Promoção da coesão económica, social e territorial;
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- Reforço das capacidades para criação de riqueza a nível local/regional;
- Qualificação da população para enfrentar os desafios da modernidade e da
competitividade territorial;
- Melhoria das competências da população para promover a empregabilidade;
- Reforço das actividades ligadas à I&D;
- Promoção da igualdade no acesso às instituições de Ensino Superior Europeu.

a. Promoção da coesão económica, social e territorial

A qualificação da população, de forma a valorizar o acesso ao conhecimento, à
ciência, à tecnologia e à inovação, para o reforço da equidade e da especialização
territorial, num quadro em que se pretende a igualdade de oportunidades e o
aumento da eficiência e da qualidade das instituições públicas e privadas, constitui
um objectivo de enquadramento político, previsto no QREN e em outros
instrumentos, que contribui para a obtenção de níveis mais avançados de coesão
económica, social e territorial.
Este referencial assume particular relevância para o desenvolvimento de acções com
aplicação no concelho e que envolve simultaneamente os estabelecimentos de
ensino oficial, cooperativo e outras entidades privadas, estas últimas, sobretudo a
intervir ao nível da formação profissional, com vista à melhoria e validação de
competências.
A melhoria do ensino, a formação profissional e a qualificação de adultos
constituem-se como factores importantes para a promoção da igualdade de
oportunidades, tanto para as pessoas, enquanto cidadãos, como para os territórios,
enquanto unidades geográficas de residência e de trabalho.

b. Reforço das capacidades para criação de riqueza a nível local/regional
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O reforço da qualificação de adultos pouco escolarizados e a promoção do nível
médio de qualificação de base dos jovens resulta numa iniciativa de qualificação dos
portugueses – Iniciativa Novas Oportunidades –, assumindo uma abordagem que
visa investir no capital humano, o que pressupõe o reconhecimento da natureza
estrutural

e

prioritária

da

qualificação,

como

meio

fundamental

para

aprofundamento de capacidades locais básicas para a criação de riqueza e melhoria
da qualidade e das condições de vida nos territórios. Esta abordagem reveste-se de
particular importância para a promoção de processos de crescimento económico,
factor indissociável do reforço da coesão territorial.
Naturalmente que poderão ser as regiões mais periféricas e que registam processos
de atraso estrutural as principais beneficiadas com este tipo de políticas, entre as
quais se insere o concelho. Para concretização desses objectivos de enquadramento
os agentes institucionais económicos e sociais deverão responder de forma
organizada quer como protagonistas ao ministrar acções de formação, quer
facilitando aos seus quadros e colaboradores o acesso à formação.

c. Qualificação da população para enfrentar os desafios da modernidade e da
competitividade territorial

A atracção crescente de públicos, tanto para os novos cursos do ensino superior,
como para o ensino pós-secundário e secundário, direccionados para os projectos
estruturantes da região (Aeroporto de Beja, EFMA), deverá constituir um desafio
que tem de ser assumido pela sociedade, em geral, e os seus agentes, em particular.
Só deste modo é possível qualificar recursos humanos aptos a enfrentar os desafios
da modernidade e da competitividade empresarial que se colocam ao concelho.

d. Melhoria das competências da população para promover a empregabilidade

A formalização de competências, acompanhada de acções de formação que
qualifiquem verdadeiramente e melhorem as capacidades cognitivas da população
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constitui um factor essencial e estimulante para melhorar as capacidades dos
recursos humanos locais. Naturalmente que o combate ao insucesso escolar é
indissociável deste âmbito de intervenção e que assume particular relevância no
reforço das competências disponíveis no concelho.
O combate ao insucesso escolar foi declarado um objectivo nacional, por assumir
particular relevância ao nível do reforço das competências e um factor
extraordinário de desenvolvimento.
À semelhança de outros domínios este constitui igualmente um desafio, não só às
administrações (central e local) mas também extensivo a toda a sociedade.
Esta questão pode também representar um meio importante para dignificar
profissões que neste momento, socialmente, se encontram estigmatizadas, sobretudo
relacionadas com as actividades mais físicas e menos intelectuais.
Inserido no espírito da “Iniciativa Novas Oportunidades”, a formalização de
competências,

acompanhada

de

acções

de

formação

que

qualifiquem

verdadeiramente e melhorem as capacidades cognitivas da população, constitui um
factor essencial e estimulante para melhorar as capacidades dos recursos humanos
locais.
Há um aspecto importante que importa referir relacionado com os centros de
validação de competências. Estes centros têm feito um trabalho meritório, mas
afigura-se importante melhorar ainda o seu funcionamento, sobretudo na
componente relacional com o público em geral. Por outro lado, deverá haver uma
estratégia de acompanhamento dos formandos na óptica de apoiá-los no processo de
empregabilidade e melhoria das condições de trabalho.

e. Reforço das actividades ligadas à I&D

A articulação e cooperação entre entidades públicas, semi-públicas e privadas de
investigação e desenvolvimento, incluindo as universidades e os politécnicos, é
fundamental para o reforço das actividades ligadas à I&D, de forma a dar resposta
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às necessidades tecnológicas, às oportunidades de inovação, ao aumento da
formação e à qualificação dos recursos humanos da região.
As actividades ligadas à investigação e desenvolvimento (I&D), com carácter
prático e aplicacional, determinadas grandemente pelas realidades socioeconómicas
locais e vocacionadas para dar resposta às necessidades tecnológicas, às
oportunidades de inovação, ao acréscimo dos níveis de formação e à qualificação
dos recursos humanos da região, assume particular significado para o
desenvolvimento do concelho de Beja. Esta perspectiva deve induzir iniciativas de
política a ser menos elitistas nas acções e iniciativas a apoiar.

f.

Promoção da igualdade no acesso às instituições de Ensino Superior Europeu

A reorganização e expansão no âmbito da aplicação da Acção Social Escolar do
Ensino Superior adequada ao modelo de Bolonha, é uma medida que visa assegurar
a igualdade no acesso às instituições de Ensino Superior Europeu, o que leva a um
alargamento de fronteiras, bem como a um intercâmbio de experiências a todos o
níveis.

V. Políticas de Turismo

No âmbito das opções estratégicas de base territorial e relativas à base económica
regional, o PROT Alentejo preconiza a necessidade de “consolidar o Alentejo como
destino turístico, associado a uma oferta selectiva e ajustada com as características
ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos
de elevada qualidade e identidade.”
Portugal é um destino com crescimentos significativos no âmbito da Europa, através do
desenvolvimento baseado, em grande medida, na qualificação e competitividade da
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oferta, transformando o sector num factor essencial para o crescimento da economia
nacional.
Deste modo, os traços mais marcantes das políticas que regulam o sector com impactes
mais percepcionáveis no concelho são, entre outros, os seguintes:
- Reconhecimento de que o turismo irá assumir um papel gradualmente mais importante
na economia, tornando-se num dos principais motores de desenvolvimento do país e
das regiões;
- Necessidade de desenvolvimento de uma fileira de produtos turísticos de elevada
qualidade e identidade;
- Consolidar a região Alentejo como destino turístico.

a.

Reconhecimento de que o turismo irá assumir um papel gradualmente mais
importante na economia, tornando-se num dos principais motores de
desenvolvimento do país e das regiões

Este pressuposto de política implica a aceitação de um conceito fundamental, sem o
qual não será atingido, relacionado com a perspectiva de que o turismo tem que
assentar em filosofias de desenvolvimento onde a endogeneização das actividades
constitui um compromisso com os territórios onde se inserem.
Desta forma, o turismo deve contribuir de modo determinante para o bem-estar da
população portuguesa, através da geração de riqueza, da criação de postos de
trabalho, da capacidade que lhe é inerente de promover a coesão territorial.
Esta perspectiva é nuclear para aumentar a receptividade da população a iniciativas
/intervenções no âmbito do Turismo, particularmente ao nível do “Turismo em
Espaço Rural”, pois este assume grande expressão, não propriamente pela
capacidade de alojamento (reduzida em número), mas pelo carácter disseminador
que apresenta por todo o território, no caso do Alentejo, e pela diminuta
transformação do território a que obriga, em estreita relação com as suas
características rurais.
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Importa ainda referir que a importância do TER ultrapassa em muito as suas
fronteiras de implantação directa, dado o carácter complementar que acaba por
assumir, valorizando outras formas e expressões económicas e turísticas.

b. Necessidade de desenvolvimento de uma fileira de produtos turísticos de
elevada qualidade e identidade

A justificação para este objectivo baseia-se na importância de consolidar a
atractividade turística da região. Neste âmbito é reconhecida a importância de
qualificar as infra-estruturas de suporte e promover a articulação das entidades,
associadas a uma oferta selectiva e de qualidade, capaz de integrar a valorização dos
produtos com o desenvolvimento sustentável do território.
Tendo em consideração as grandes orientações de política do sector, a CONCELHO
pode desenvolver uma dinâmica assente em alguns segmentos importantes, dos
quais se destacam:
- o aproveitamento das pequenas aldeias ou centros urbanos, melhor posicionados
face aos eixos de comunicação, e favorecer a sua articulação com as principais
cidades e centros urbanos da região e do Algarve;
- a oferta associada ao circuito turístico (touring) cultural e paisagístico como um
produto relevante para o concelho;
- as características de forte centralidade do espaço rural do concelho, com boas
acessibilidades, principalmente rodoviárias, com ofertas importantes como o agroturismo, o turismo de aventura e de natureza;
- a construção de um calendário de animação local preenchido, que permita
enriquecer a experiência do turista e aumentar a atractividade do destino;
- o desenvolvimento do turismo residencial e de saúde;
- o turismo de negócios, associado ao Parque de Feiras e Exposições de Beja,
aproveitando o efeito indutor que exerce sobre o território.
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As políticas do sector permitem centrar intervenções importantes para dinamização
turística com os seguintes conteúdos:
- proceder, em alguns casos, à requalificação da oferta de alojamento e aumentar a
oferta de qualidade;
- aumentar a eficácia da actuação dos agentes públicos e privados, através da
facilitação da interacção das empresas com o Estado, da promoção e difusão do
conhecimento, do estímulo à investigação e desenvolvimento, e à adopção de
práticas inovadoras e modernas, no sentido de aumentar a competitividade das
empresas do sector;
- implementar um sistema (que pode ser regionalizado) de qualidade turística e de
formação e valorização dos recursos humanos, desde o processo de recolha de
informação antes da viagem, até ao contacto para follow up;
- criar uma imagem mais forte junto dos clientes exigentes;
- requalificar a oferta hoteleira e o desenvolvimento da oferta de animação nocturna
e diurna, assegurar um nível elevado de animação de rua nas principais áreas
turísticas;
- adequar a formação dos recursos humanos para suportar o desenvolvimento do
sector;
- diminuir a falta de adequação da oferta ao turista, ultrapassando carências de
pessoal qualificado e horários desadequados;
- afirmar a área de vinha e dos vinhos, na sua vertente produtiva e comercial,
articulando com a estratégia de desenvolvimento do enoturismo, na qualificação das
adegas, na implementação de roteiros e na animação;
- aumentar a qualidade urbana, de forma a atrair recursos humanos, empresas,
visitantes e turistas à região. A Animação cultural, a qualidade de serviços de saúde,
o ensino, os ambientes abertos, em termos culturais e de vivências urbanas, podem
ajudar a estimular a criatividade tecnológica ou empresarial;
- melhorar as acessibilidades;
- facilitar o licenciamento e reduzir o peso da burocracia.
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É também indicação política a criação de uma escola de gestão turística de
reconhecimento internacional, assim como intervenções nas escolas de turismo
regionais e a inclusão de disciplinas e conteúdos relacionados com o turismo nas
licenciaturas relevantes.

c. Consolidar a região Alentejo como destino turístico

Não são só as questões de imagem e de marketing territorial que estão associadas a
este objectivo, mas também o reconhecimento da necessidade de estabelecer, ao
nível local e regional, mecanismos de organização e estruturação sectorial que visem
incrementar uma oferta selectiva e ajustada às características ambientais, naturais e
patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade
e identidade.
O desenvolvimento do turismo, mesmo equacionado no plano local, deve submeterse a uma abordagem regionalizada, neste caso com incidências ao nível da região
Alentejo, uma vez que esta contém um mosaico multifacetado de recursos turísticos
com carácter de singularidade e autenticidade claramente vocacionados para dar
respostas às novas formas de manifestação da procura turística europeia e
internacional. Cada local ou zona concreta, per si, não constitui destino turístico na
maior parte das escalas de mercado, quanto muito pode assumir-se como referencial
de visita, daí a necessidade do turismo, em territórios marcadamente rurais, de ser
equacionado em âmbitos mais regionalizados. Os instrumentos de política do sector
permitem este tipo de abordagem à organização e estruturação do sector.

Deste modo, no plano do concelho, mas inserida em âmbitos regionais mais amplos
é possível:
- a disponibilização de um calendário de eventos de projecção nacional e até
internacional para reforçar as motivações e promover a fidelização do turista;
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- a promoção e desenvolvimento de processos de inovação trabalhando conteúdos
marcadamente tradicionais, concedendo-lhe um carácter mais massivo, que
constituam factores de diferenciação turística, com impactes locais;
- a melhoria do marketing territorial e promoção no exterior;
- o reforço das acessibilidades aéreas a cidades/regiões emissoras com maior
potencial turístico nas tipologias de mercado que correspondam às possibilidades de
oferta da região e que terá grande impacte no crescimento dos fluxos turísticos a
curto prazo (importância do Aeroporto de Beja);

Há ainda um conjunto de questões de política que importa referir, das quais se
distiguem:
- melhorar a oferta museológica e monumental, adequando horários de
funcionamento, acessibilidades e integrando com outros produtos, sendo também
importante definir museus âncora por região e apostar na sua promoção;
- reforçar o conceito da gastronomia regional portuguesa através da promoção de
pratos de referência;
- tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística numa componente fundamental
do produto turístico para qualificar e valorizar o destino Portugal, através da
constituição de Zonas Turísticas de Interesse (ZTI), como por exemplo, núcleos
históricos e fronteiriços e pólos de desenvolvimento turístico. Esta medida pode ter
interesse para o Concelho.

VI.

Políticas de Ordenamento e Desenvolvimento do território e de
Urbanismo

Já no que respeita às opções relacionadas com o sistema urbano e povoamento, o PROT
defende a necessidade de “estruturar redes de centros urbanos sub-regionais, assentes
na concertação intermunicipal de recursos e equipamentos, capazes de sustentar a
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coesão territorial e de garantir o acesso a serviços colectivos e funções urbanas de
gama alargada.”

As políticas de ordenamento e desenvolvimento do território e de urbanismo têm vindo
a assumir um papel crescente nos últimos anos. De acordo com os conteúdos dos
principais instrumentos de enquadramento, destacam-se os seguintes domínios que,
directa ou indirectamente, têm um impacte forte no concelho:
- Valorização e preservação do património natural e cultural;
- Contribuição para contrariar a perda demográfica e qualificar os territórios;
- Consolidação do sistema urbano e desenvolvimento de um novo paradigma de
relacionamento urbano-rural.

a. Valorização e preservação do património natural e cultural

Relativamente a este domínio importa destacar alguns pressupostos contemplados
nos meios de enquadramento e nas perspectivas subjacentes aos instrumentos de
planeamento e de política, designadamente:
- preservação da natureza e dos valores do espaço rural;
- ordenamento funcional do espaço rural alicerçado em princípios e em perspectivas
associados à preservação do património natural;
- valorização dos sinais de identidade das comunidades rurais;
- preocupações com a implementação de modelos de turismo sustentável;
- intervenção nas áreas mais degradadas, restringindo os usos produtivos directos,
orientando a gestão no sentido da prevenção e combate à desertificação.

b. Contribuição para contrariar a perda demográfica e qualificar os territórios
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Este domínio constitui acima de tudo um importante objectivo, sobretudo para os
espaços mais periféricos e deprimidos do território nacional, com particular
significado para o Concelho. Entre os objectivos de política mais relevantes,
consideraram-se os seguintes:
- garantir níveis adequados de coesão territorial;
- promover o crescimento económico e o emprego, principalmente nos espaços
periféricos e com processos de desertificação;
- minimizar o fraco grau de urbanização, através do aproveitamento de factores
diferenciadores, os quais passam por potenciar oportunidades e projectos de
desenvolvimento económico e de qualificação territorial, de modo a reter e a atrair
uma população mais jovem e qualificada;
- rentabilizar recursos e afirmar especializações das sedes de concelho para a
sustentabilidade, principalmente dos territórios de baixa densidade;
- criar escala e reforçar as relações com o exterior.

c. Consolidação do sistema urbano e desenvolvimento de um novo paradigma de
relacionamento urbano-rural

Tem havido nos últimos anos uma atenção significativa por parte das políticas e dos
instrumentos de planeamento em relação à importância do sistema urbano enquanto
factor de promoção do desenvolvimento, devido à distribuição de funções e
serviços, de modo sustentável, pelo território. Os elevados níveis de urbanização
associados

à

desertificação

emergente

do

meio

rural

exigem,

quase

permanentemente, o estabelecimento de novos equilíbrios nas relações urbanorurais. Estes são temas abordados ao nível das políticas, com particular incidência
em questões como:
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- a rentabilização de recursos e a afirmação de especializações das sedes de
concelho, enquanto factores cruciais para a sustentabilidade dos territórios de baixa
densidade;
- o aproveitamento e as forma de melhor potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais);
- o modo de salvaguardar os traços mais marcantes e característicos do mundo rural,
onde os princípios da preservação da natureza e os valores tradicionais são
essenciais, dadas as ameaças de influências globalizantes, padronizadas e
estandardizadas, oriundas do exterior, sobretudo do mundo urbano;
- a construção de soluções e percursos direccionados para a valorização e
diversificação de actividades em meio rural, a partir de um sistema urbano
policêntrico, estruturado em subsistemas apoiados em especializações funcionais
especificas, por forma a reforçar progressivamente a sua complementaridade,
atractividade e projecção externa das funções económicas e culturais dos respectivos
territórios.

VII.

Políticas de Ambiente

Em termos gerais as políticas de ambiente centram-se principalmente em contributos
que permitem alcançar os seguintes objectivos:
- Promover a cidadania activa em defesa do ambiente;
- Garantir a manutenção e valorização da biodiversidade;
- Cumprir as metas ambientais.

a. Promover a cidadania activa em defesa do ambiente
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A promoção da informação, da sensibilização e da formação em matéria de
ambiente, é uma forma de incentivar a participação pública na defesa e promoção do
ambiente.
Os mecanismos de enquadramento pressupõem um envolvimento participativo das
populações em geral nos processos de gestão das áreas classificadas que integram a
Rede Natura 2000 e de outros espaços de relevância ambiental. O reconhecimento
desta metodologia constitui na prática um contributo fundamental para a
preservação do património natural, permitindo desta forma, potenciar o reforço dos
sinais de identidade e de pretensa por parte das comunidades rurais que estão
inseridas nas áreas de intervenção.

A maior parte dos elementos formais que integram as políticas de ambiente, em
matéria de sensibilização, estrutura-se a partir de grupos alvo, de domínios de
intervenção ou de contextos importantes, porque possibilitam múltiplas abordagens
às problemáticas ambientais do concelho. Deste modo, desde as iniciativas a
prosseguir em escolas até à participação organizada em estruturas de defesa do
ambiente, desenvolve-se um conjunto de âmbitos de intervenção extremamente
mobilizadores.

b. Garantir a manutenção e valorização da biodiversidade

A promoção, a criação de soluções, a aplicação de medidas com vista à recuperação
de áreas degradadas, ao restauro e à reabilitação dos ecossistemas, de forma a
sustentar os processos de biodiversidade e a integridade das paisagens, estão na
ordem do dia, independentemente do território em análise.
As situações de recuperação ou as intervenções tendentes a prevenir e a evitar
degradações ambientais envolvem, não só questões de sensibilização, mas também
compatibilização de interesses, principalmente associados aos múltiplos usos
possíveis do espaço. Neste sentido, as políticas de ambiente não se reportam apenas
a instrumentos de enquadramento emanados exclusivamente pelo órgão da tutela
VERSÃO DE TRABALHO

2ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO

41

TOMO III – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E DE
ORDENAMENTO

deste sector, mas também por normas e opções de coordenação presentes em
instrumentos de política de outros sectores. O caso mais elucidativo diz respeito às
políticas agrícolas e agro-florestais.

Ainda prevalece a percepção de que as políticas ambientais constituem abordagens
demasiadamente conservacionistas, que induzem a equívocos em muitas das
relações estabelecidas entre os diversos agentes com protagonismo neste domínio.
Por vezes é difícil converter situações de enquadramento que são portadoras de
filosofias e de quadros de actuação restritivos e, portanto, assumidos principalmente
como constrangimentos, quando poderiam, em muitos casos, ser considerados antes
como importantes oportunidades, mesmo no campo económico. Estes são alguns
domínios de contexto que acabam por influenciar negativamente os processos de
desenvolvimento a nível local.

Dever-se-á garantir a manutenção, a valorização da biodiversidade e a integração
sólida entre a gestão dos diversos sistemas naturais (áreas protegidas e Rede Natura)
transmitindo confiança. Para isso, deve realçar-se as oportunidades que os próprios
instrumentos de política, em muitos casos, oferecem às actividades produtivas
inseridas em determinados espaços.

Uma parte considerável do território do concelho apresenta características para estar
inserido no Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação. A erosão,
associada à ocorrência de anos de seca, constitui um factor importante que
determina a destruição frequente do coberto vegetal, expondo vastas áreas a
processos de desertificação intensos que merecem toda a atenção.

c. Cumprir as metas ambientais
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Face aos compromissos assumidos por Portugal em matéria ambiental, naturalmente
que cada território terá que cumprir, de acordo com as sua realidades biofísicas e
sociológicas, com determinados objectivos. Neste sentido, importa assegurar, entre
outros domínios de intervenção:
- a gestão integrada dos recursos hídricos;
- os objectivos e metas do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos;
- a promoção para o uso/consumo de energias renováveis e ao consumo eficiente de
energia.

A gestão integrada dos recursos hídricos contempla a protecção da rede hidrográfica
e dos aquíferos, e uma política de uso eficiente da água, onde se impõe a
preservação dos aquíferos, enquanto reservas estratégicas a mobilizar em situações
de escassez no abastecimento público, bem como para suporte de outras actividades
económicas, de que se destaca a agricultura, assumindo por estas razões um papel de
grande importância.

Outro domínio de relevo referido, relaciona-se com o Plano Estratégico para os
resíduos Sólidos Urbanos que irão condicionar, fundamentalmente, as políticas
públicas ao nível regional. Assim, a reciclagem multimaterial, a valorização
orgânica e a incineração, com recuperação de energia, assumem importância no
âmbito da gestão de resíduos, com vista a aumentar os respectivos índices de
reciclagem, tratamento e valorização. Neste sentido, afigura-se de extrema
importância a gestão adequada dos resíduos urbanos e a implementação de soluções
para a gestão de fluxos específicos, como sejam os de resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos, óleos usados, pneus usados, resíduos de construção e
demolição e outros resíduos inertes.

O desenvolvimento de acções necessárias à implementação das políticas de gestão
da qualidade do ar exige melhor conhecimento e melhor gestão da qualidade do ar
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ambiente, bem como incentivos ao uso de energias renováveis e ao consumo
eficiente de energia.

VIII. Política de transportes

A mobilidade é uma questão cada vez mais importante para o desenvolvimento do
espaço rural, enquanto factor inter-relacionado com a problemática das acessibilidades
aos territórios (ao nível dos bens e serviços) e enquanto substrato estruturante de
contextos de desenvolvimento locais, por via das facilidades de intercâmbio entre
processos económicos e sociais envolvendo diversos territórios. Normalmente as
questões de política de transportes são colocadas essencialmente com base nas infraestruturas de suporte às acessibilidades e nos grandes sistemas de transporte. Estas
perspectivas estão indelevelmente associadas às problemáticas inerentes aos
estrangulamentos dos sistemas de transporte nos grandes centros urbanos ou nas
ligações entre esses centros.

A mobilidade, na acepção de acesso ao território e meio facilitador no acesso e
disponibilização de bens e serviços e em assegurar deslocações às respectivas
populações, constitui uma perspectiva de abordagem de interesse para o meio rural, mas
esta não é a filosofia dominante das políticas de transporte.

Esta óptica de abordagem é naturalmente contestável, mas os pontos que seguidamente
se abordarão e que correspondem aos principais domínios de interesse das políticas são
disso exemplo, porque não contemplam minimamente as exigências do mundo rural em
matéria de transportes. Os domínios mais relevantes que estruturam as políticas de
transporte são:
- Introdução de uma crescente preocupação ambiental nos sistemas de transportes;
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- Afirmação do papel da plataforma de Sines e do Aeroporto de Beja enquanto “portas
de entrada” e factores de integração e acesso às redes de comunicação e transportes
mundiais;
- Reforçar a qualidade e a segurança do transporte rodoviário;
- Criação de uma rede de transportes eficiente e complementar a partir da
interoperabilidade com os outros operadores de transporte.

a. Introdução de uma crescente preocupação ambiental nos sistemas de
transportes

As políticas da UE, com aplicação nas políticas nacionais, visam entre outros
aspectos, os seguintes:
- aumentar a tendência para a adopção de medidas restritivas à circulação do
transporte rodoviário, devido à sua crescente utilização, em termos de número e
duração das deslocações, com impactes desastrosos ao nível do ambiente, da
delapidação dos recursos naturais, da destruição dos ecossistemas e do agravamento
da saúde humana;
- reequilibrar os modos de transporte, através da revitalização do caminho-de-ferro,
promover o transporte marítimo e fluvial e controlar o crescimento do transporte
aéreo, mediante uma política em prol da intermodalidade (uso simultâneo de
diversas formas de transporte combinadas no mesmo percurso ou em percursos
habituais);
- revitalizar o caminho-de-ferro, pela criação de um espaço ferroviário integrado,
eficiente, competitivo e seguro, assim como implementar uma rede dedicada ao
transporte interno de mercadorias;
- promover meios de locomoção alternativos nos percursos locais, como o incentivo
a andar a pé e de bicicleta;
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- Apoiar as medidas de gestão da procura e, do lado da oferta, promover a
integração dos serviços de transportes urbanos;
- promover o desenvolvimento e a comercialização de uma nova geração de veículos
menos poluentes ou mesmo não poluentes, nomeadamente

eléctricos, híbridos

(motores eléctricos associados a um motor térmico), a gás natural ou, a mais longo
prazo, utilizando o hidrogénio.

b. Afirmação do papel da plataforma de Sines e do aeroporto de Beja enquanto
“portas de entrada” e factores de integração e acesso às redes de comunicação
e transportes mundiais

Este domínio da política nacional tem impacte ao nível do desenvolvimento do
concelho, devido aos efeitos indutores no plano regional. Entre os principais
aspectos, os seguintes assumem particular importância:
- aproveitamento racional e rentabilização eficiente das acessibilidades rodoviárias
existentes, bem como as previstas a nível rodo-ferroviário;
- afirmação externa das infra-estruturas aeroportuárias, portuárias, ferroviárias e
reforço das actividades ligadas à logística regional;
- maior articulação com o território espanhol, assumindo importância fundamental o
corredor rodo-ferroviário Lisboa – Madrid, bem como o corredor de ligação Sines,
Beja e Andaluzia, e ainda a qualificação das ligações transfronteiriças de âmbito
sub-regional (Mértola-Pomarão);
- concretização do Aeroporto de Beja, que permitirá desencadear processos de
internacionalização da região e o reforço da sua abertura ao exterior, mediante a
captação de fluxos turísticos essencialmente relacionados com Alqueva, através da
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instalação de actividades diversificadas (sector aeronáutico, actividades logísticas e
de transporte de mercadorias).

c. Reforçar a qualidade e a segurança do transporte rodoviário

A qualidade e a segurança estão na ordem do dia, sendo aspectos presentes nas
políticas do sector, com incidências,

em traços gerais ao nível das seguintes

questões:
- controlo dos efeitos da globalização dos transportes;
- promoção à criação de novas tecnologias de apoio ao desenvolvimento de modos
de transporte seguros e não poluentes, bem como o desenvolvimento do sistema
europeu de transportes;
- prioridades para a investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT) no domínio
da aeronáutica, melhoria do impacto ambiental dos motores, em termos de emissões
gasosas e sonoras, bem como melhoria da segurança dos diversos sistemas de
transporte
e da segurança operacional do sistema de gestão do tráfego aéreo, com o objectivo
de promover a iniciativa «Céu Único Europeu».

d. Criação de uma rede de transportes eficiente e complementar a partir da
interoperabilidade com os outros operadores de transporte

Face à tendência crescente de aumento da mobilidade e da distância média das
deslocações de passageiros, associada à livre circulação de pessoas, serviços e
capitais, as politicas de transportes contemplam medidas no sentido de:
- colocação dos utentes no centro da política de transportes;
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- promoção dos caminhos-de-ferro e das ligações marítimas para o transporte de
mercadorias de longo curso;
- criação de uma rede integrada transeuropeia de transportes;
- institucionalização de uma política eficaz de tarifas sobre os transportes;
- desenvolvimento da investigação aplicada às tecnologias do transporte, como uma
oportunidade a aproveitar para integrar os modos de transporte, optimizar o seu
desempenho, torná-los mais seguros e contribuir para compatibilizar o sistema
europeu de transportes com o respectivo desenvolvimento sustentável.

IX. Políticas de Energia

As políticas de energia assumem um papel crescente ao nível do desenvolvimento,
independentemente das escalas em referência. A temática da energia é complexa e
transversal, envolvendo questões de extraordinária relevância, como:
- a produção de energias renováveis como meio para desenvolvimento do espaço rural;
- o incremento dos níveis de segurança de abastecimento energético e diminuição dos
níveis de dependência do exterior;
- a racionalização na utilização/consumo de energia.

a.

A produção de energias renováveis como meio para desenvolvimento do
espaço rural

As energias renováveis podem ser consideradas, independentemente das
controversas que estão a emergir entre sectores da sociedade, como oportunidades
notáveis para o desenvolvimento do espaço rural. Neste sentido destacam-se
questões de política que nos parecem ser de extraordinária importância:
- um abastecimento de energia sustentável, competitivo e seguro;
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- o aproveitamento da energia solar, da bio-massa agrícola e florestal como
importantes formas de energia, designadamente renovável, cuja produção tem um
profundo significado para os espaços rurais;
- a inconstância dos preços das energias, mas com tendência para aumentarem,
constituindo uma forte ameaça ao desenvolvimento económico;
- o objectivo de aumentar a produção e a eficiência energética por parte da economia
portuguesa, que continua a degradar-se, essencialmente por falta de medidas
estruturantes que promovam um desenvolvimento sustentado nos domínios da
energia e do ambiente.

b. Incremento dos níveis de segurança de abastecimento energético e diminuição
dos níveis de dependência do exterior

O estado actual da globalização, com sérias ameaças à ordem instituída, bem como
os níveis crescentes de interdependência das economias, constituem factores que
colocam com acuidade as questões da segurança energética. Assim, a diversificação
das fontes energéticas constitui um importante contributo para aumentar os níveis de
segurança em matéria de acesso à energia. No âmbito da diversificação das fontes
energéticas, as fontes renováveis constituem uma componente determinante
assumindo particular relevância para o desenvolvimento do espaço rural

c. Racionalização na utilização/consumo de energia

A racionalização na utilização e no consumo de energia passa impreterivelmente
pela diminuição dos níveis de consumo de energia final, por via de acréscimos de
eficiência e racionalidade no uso energético. Se as medidas de política que vão ao
encontro deste objectivo falharem, as consequências poderão ser dramáticas, porque
representa a perpetuação da tendência crescente que reforça a dependência em
termos de importação de energia, visto que a produção nacional está na actualidade
limitada às fontes de energia renováveis. A utilização racional e eficiente da energia,
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beneficiando a implementação de projectos que contribuam para um aumento eficaz
da produtividade energética, é um objectivo incontornável.

X. Políticas de Desenvolvimento Institucional e Promoção da
Cidadania

Considerando a caracterização e diagnóstico já realizados no âmbito das dinâmicas de
participação cívica, intervenção e poderes da administração central e local, no âmbito do
ordenamento do território, foram analisados diversos instrumentos.

Da análise realizada foram destacados alguns instrumentos que, quer pela sua posição
hierárquica no âmbito dos instrumentos de desenvolvimento e ordenamento do
território, quer pelo seu peso na determinação das políticas e medidas a adoptar pelos
PMOT, são consideravelmente relevantes para o enquadramento da revisão do Plano
Director Municipal de Beja, presentemente em curso.

Os instrumentos analisados são igualmente aqueles que melhor reflectem as políticas de
desenvolvimento focadas na necessidade de promover as dinâmicas participativas, bem
como numa alteração de fundo na actividade administrativa, quer de âmbito central,
quer local. Pela sua abrangência de aplicação e quadros de referência, destacam-se os
mais adequados à definição e prossecução de políticas de intervenção nas matérias em
causa.
Na óptica institucional são referenciados os diversos instrumentos enquadradores das
políticas.

a. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
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O PNPOT constitui um “(…) instrumento de desenvolvimento territorial de natureza
estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do
território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração
dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de
cooperação com os demais Estados membros para a organização do território da
União Europeia.”

Assim se define o próprio PNPOT, no seu Preâmbulo, numa transcrição fiel da
própria definição legal contida no artigo 26º do Decreto Lei n.º 380/99 de 22 de
Setembro.

O Relatório do PNPOT identifica 24 problemas para o Ordenamento do Território,
de entre os quais cumpre aqui destacar, no âmbito do agrupamento f) (Cultura
cívica, planeamento e gestão territorial), o seguinte:
-“21. Ausência de uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território e
baseada no conhecimento rigoroso dos problemas, na participação dos cidadãos e na
capacitação técnica das instituições e dos agentes mais directamente envolvidos.
(...)
- 23. Dificuldade de coordenação entre os principais actores institucionais, públicos
e privados, responsáveis por políticas e intervenções com impacte territorial.
- 24. Complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da legislação e dos
procedimentos de planeamento e gestão territorial, afectando a sua eficiência e
aceitação social.”

Ao identificar a ambição do PNPOT para o nosso país, pretende-se que este seja, no
horizonte 2005, “uma sociedade criativa e com sentido de cidadania.”

No que respeita a este desígnio do PNPOT, considerando a sua natureza genérica
não espacial, entende o Programa de Acção que o mesmo não se traduz em
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orientações explícitas para o modelo territorial, mas sim no âmbito do Programa de
Políticas.

O Programa de Acção do PNPOT concretiza a estratégia de ordenamento,
desenvolvimento e coesão territorial do país, delineada no Relatório, através de
políticas e directrizes a acatar pelos diversos instrumentos de gestão territorial,
nomeadamente pelos Planos Directores Municipais.

Nos seus objectivos estratégicos inclui-se: “6. Reforçar a qualidade e a eficiência da
gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e responsável dos
cidadãos e das instituições.”

Este objectivo estratégico vê-se concretizado através dos seguintes objectivos
específicos:
- “1. Produzir e difundir o conhecimento sobre o ordenamento e o desenvolvimento
do território.
- 2. Renovar e fortalecer as capacidades de gestão territorial.
- 3. Promover a participação cívica e institucional nos processos de ordenamento e
desenvolvimento territorial.
- 4. Incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do
território.”

Para cada um destes objectivos específicos são preconizadas medidas prioritárias,
das quais destacamos, no âmbito de “renovar e fortalecer as capacidades de gestão
territorial”, as seguintes:
1. “Actualizar e simplificar (...) os procedimentos administrativos com repercussão
no ordenamento do território e no urbanismo, promovendo a sua eficiência e a
melhor articulação entre as várias entidades públicas envolvidas;
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2. “Simplificar o relacionamento dos cidadãos com as entidades com competência
no licenciamento de projectos com impacte territorial, através da concentração
dos serviços e atendimento e de processamento num óptica de balcão único.”
3. “Reforçar as competências municipais em matéria de ordenamento do
território...” – medida a executar ao nível dos PMOT
4. “Desenvolver um programa coerente de actualização e formação especializada
no domínio do ordenamento do território e do urbanismo dirigido
prioritariamente aos agentes da administração pública desconcentrada e das
autarquias locais.”

Para “promover a participação cívica e institucional nos processos de ordenamento
e desenvolvimento territorial”, destacam-se os seguintes aspectos:
1. “Reforçar os mecanismos de acesso à informação no âmbito da elaboração e
divulgação dos instrumentos de gestão territorial (...), com vista a uma maior coresponsabilização e envolvimento da sociedade civil.”
2. “Integrar os princípios e orientações das Agendas 21 Locais nos instrumentos de
gestão territorial e incentivar a cooperação aos níveis local e regional...” –
medida a implementar ao nível dos PROT, dos Planos Intermunicipais de
Ordenamento do Território (PIOT) e dos PMOT
3. “Rever os modelos de acompanhamento, participação e concertação previsto no
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, no sentido de garantir o
maior envolvimento das entidades públicas e das organizações económicas,
sociais, culturais e ambientais desde a fase inicial de definição do conteúdo e das
principais opções desses instrumentos.” – medida a aplicar nos PEOT, nos
PROT, nos PIOT e nos PMOT
4. “Incentivar a organização e a participação qualificada da sociedade civil na
prestação de serviços de interesse geral, promovendo parcerias e redes de base
territorial.”
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Para “incentivar comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do
território” impõe-se: “Desenvolver acções de sensibilização, educação e
mobilização dos cidadãos para uma cultura valorizadora do ordenamento do
território, do urbanismo, das paisagens e do património em geral.”

Importa ainda salientar que, no âmbito do objectivo estratégico “Reforçar a
competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico,
europeu, atlântico e global”, propõe o PNPOT, como um dos objectivos específicos
de concretização, “promover pólos regionais de competitividade e qualificar o
emprego”.

Para se concretizar tal objectivo específico, as medidas preconizadas no Plano de
Acção são, nomeadamente:
1. “Incentivar parcerias locais e implementar mecanismos de contratualização entre
o Estado, as Autarquias Locais, as empresas e outros actores urbanos com vista
ao

desenvolvimento

de

projectos

diferenciadores

nos

domínios

da

competitividade e da inovação.”
2. “Promover redes de cooperação entre cidades vizinhas, para ganhar massa
crítica nos modernos factores de competitividade e estruturar os diversos
sistemas urbanos, recorrendo, nomeadamente, à realização de “contratos de
aglomeração” entre o Estado e as Autarquias Locais e à constituição de parcerias
entre entidades públicas e entre estas e entidades privadas.”

Na concretização dos objectivos supra enunciados, o PNPOT acentua a necessidade
da coordenação das actuações dos diferentes agentes públicos e privados,
nomeadamente através dos Programas de Acção Territorial (PAT), que constituem
instrumentos contratuais de enquadramento da actuação de entidades públicas e
privadas, no âmbito da execução da planificação e ordenamento do território,
previstas na Lei de Bases do Ordenamento do Território e de Urbanismo – Lei n.º
48/98 de 11 de Agosto.
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Os PAT devem, no entendimento do PNPOT, “enquadrar na colaboração públicopúblico e público-privado, os investimentos da administração do Estado no território
do município, articulando-os com os investimentos municipais que lhes devem ser
complementares. De igual modo, deverão enquadrar as grandes operações
urbanísticas da iniciativa de particulares, articulando-as com os objectivos da
política de ordenamento do território e de urbanismo do município.”

Por outro lado, e com grande relevo para o ordenamento do território de base local /
municipal, o PNPOT define um quadro de acções de natureza legislativa e
administrativa que considera essenciais para a concretização dos objectivos e
parcerias tituladas pelos PAT:
“a) Definir, em conformidade com o modelo territorial do PNPOT, os critérios
gerais de classificação de uso do solo a desenvolver nos PMOT;
b) Elaborar critérios de referência para o estabelecimento de Programas de Acção
Territorial;
c) Aperfeiçoar os instrumentos de execução dos planos, promovendo o
desenvolvimento das relações contratuais entre os sectores público e privado;
d) Estabelecer novas formas e participação directa dos privados na elaboração e
execução dos planos de ordenamento;
e) Definir incentivos à urbanização programada e à requalificação dos espaços
urbanos, a desenvolver e concretizar ao nível do planeamento municipal;
f) Definir um sistema de qualidade e certificação do planeamento territorial que
promova a qualificação das práticas de ordenamento do território e do
urbanismo.”

b. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo – PROT
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Para consolidar o sector do turismo, o PROT sublinha a importância de se qualificar
as infra-estruturas de suporte e promover a articulação das entidades.
Relativamente às opções referentes ao sistema urbano e povoamento, na óptica
institucional o PROT prevê “a organização de uma rede de serviços e equipamentos
de âmbito supra-municipal numa lógica de complementaridade, de especialização e
de funcionamento concertado, promove a sustentabilidade da estrutura urbana e a
coesão territorial.”

c. Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável – ENDS – 2015

Importa destacar principalmente o 4º Objectivo ENDS: “Mais equidade, igualdade
de oportunidades e coesão social”

Na óptica do desenvolvimento institucional e promoção da cidadania, a coesão
social aqui considerada deve-se basear “num forte sentido de iniciativa e de
responsabilidade das pessoas e organizações numa sociedade civil participativa,
num Estado Social eficiente, justo e flexível, funcionando com fortes parcerias com
a sociedade civil.”

Nesta definição, os pilares da coesão são o indivíduo, as organizações / empresas, a
sociedade e o Estado.

Atendendo ao actual quadro para o nosso país, o ENDS entende que se mostra
necessário, nomeadamente:
- Para o indivíduo: “Reforçar os meios de desenvolvimento, criando oportunidades
efectivas para a formação de capital humano altamente qualificado e de mais
elevada iniciativa, participação e responsabilidade individual.”
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- Para as organizações: “Estimular e reforçar o serviço público no domínio da
cultura e das artes”
- Para a sociedade: “Reforçar (…) cultura e ética social, associativismo e iniciativas
grupais, confiança, solidariedade, consciência e desígnio colectivo.”; “Promover
uma sociedade em que o Bem-Estar e a Qualidade de Vida de todos orientem a
oferta dos serviços públicos, valorizando as lógicas preventivas e reabilitadoras e
os princípios da subsidariedade e da discriminação positiva.”
- Para o Estado: “Reformar (…) o sistema geral de segurança e acção social e os
sistemas sectoriais de prestação de serviços públicos…”

Em termos de reforço da cidadania afigura-se importante referir que, entre as
prioridades designadas com alcance de ordem estratégica, destaca-se a “Sociedade
inclusiva que promova redes de solidariedade e comunidades dinâmicas”

Para a citada prioridade estratégica são apresentados, como vectores estratégicos
(entre outros): as“ Políticas inclusivas para pessoas com deficiência, grupos de risco
ou desfavorecidos”as “Cidades e comunidades mais amigáveis para a população
idosa” e no 7º Objectivo, “Uma administração pública mais eficiente e
modernizada”.

A ENDS entende que a sustentabilidade do desenvolvimento passa por uma
administração pública capaz de gerir as funções públicas do Estado de forma
eficiente, integrada e flexível, desburocratizada, transparente e integrada na
sociedade. Uma administração virada para o cidadão, para a sociedade, para a
economia nacional, e para a utilidade pública, em oposição à administração
protectora dos interesses individuais do próprio Estado.

De entre as prioridades estratégicas definidas no âmbito da concretização deste
objectivo, destaca-se a “Reestruturação da Administração”.
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Prioridade a concretizar através, entre outros, do vector estratégico - “Reforço da
coordenação, sobretudo a nível regional e dos serviços desconcentrados”.

Os instrumentos chave definidos para a implementação da ENDS são os seguintes:
- QREN – Quadro de Referência Estratégia Nacional;
- PNACE – Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego;
- PNPOT – Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território;
- PNAC – Programa Nacional para as Alterações Climáticas.

d. Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN 2007-2013

No âmbito das “Dotações existentes ou dinâmicas em curso”, o QREN identifica,
ao nível da Administração Pública e Recursos Institucionais, entre outras, a seguinte
fragilidade: a existência de “Défice de instâncias e instrumentos de nível regional
intermédio que assegurem, de forma efectiva e continuada, a coerência e a
articulação entre os vários níveis de intervenção do Estado no território.”

A modernização e reforma da Administração Pública, exigida no âmbito do QREN,
comporta objectivos fundamentais, de entre os quais se destaca:
- “Aumentar a eficácia e a eficiência da actividade administrativa através de
intervenções,

designadamente

e

sobretudo

integradas

em

dinâmicas

de

desenvolvimento regional, sub-regional e local, na melhoria das condições e do
desempenho de funções de interacção com os agentes económicos e com os
cidadãos;”
- “Promover a mobilidade horizontal e vertical na Administração Pública, sobretudo
quando associada à descentralização de competências para a Administração Local;”
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- “Garantir, com eficácia, a qualificação profissional e o reconhecimento das
competências adquiridas pelos funcionários e agentes públicos da Administração
Central, Regional e Local”.

1.3. Quadro de Influências subjacente aos Projectos Estruturantes

a. Aspectos de referência significativos

Em termos de desenvolvimento da estrutura económica, parece-nos persistir um
equívoco ligado à problemática da fragilidade nos domínios da iniciativa e da
estrutura do tecido empresarial e que está relacionado com a perspectiva voluntarista
de se reconhecer exclusivamente que a fraca dinâmica empresarial decorre de um
quadro de falta de capacidade de risco e de empreendimento dos operadores
económicos locais.
Esta perspectiva tem tanto de verdade como de redutora, por isso, a classificámos de
voluntarista, na medida em que embora se reconheça que este constrangimento tem
inclusivamente razões culturais e históricas, só pode ser alterado se emergirem na
economia local novos quadros de desenvolvimento para propiciar o incremento de
actividades económicas.

É neste contexto que assume particular relevância os empreendimentos/projectos
estruturantes. Se os seus efeitos na economia local e regional forem enquadrados por
políticas que construam soluções para o aproveitamento integrado dos recursos
endógenos, então podem contribuir para ultrapassar bloqueios que determinam o
ciclo vicioso, que se traduz no facto de, por um lado, não existir dinâmica
empresarial por não surgirem actividades, por outro lado, não emergirem
oportunidades e, assim, não se desenvolver o tecido empresarial.
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Relativamente aos projectos estruturantes, as vocações futuras do Concelho
dependem, em grande medida, desses projectos, há uma particularidade que é
necessário destacar em relação aos respectivos empreendimentos, diz respeito ao
contexto decisório subjacente à sua concretização.

Esta particularidade redunda numa grande incerteza que afecta, de modo
determinante, a dinâmica de concretização prática dos restantes vectores de
desenvolvimento e, por esta via, afecta incondicionalmente a estratégia de
desenvolvimento e de ordenamento, bem como os pilares vocacionais do Concelho,
em termos futuros.

Estas as consequências decorrentes do facto dos centros de decisão estarem fora do
enquadramento decisional local, ou seja, as decisões fundamentais sobre os
empreendimentos (projectos e obras) não estão inseridas no âmbito de decisão das
instituições da cidade e do concelho.

b.

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

No Plano Estratégico da cidade de Beja, o EFMA foi identificado como Vector
Estratégico de Desenvolvimento para o Concelho por duas razões fundamentais:
- estar localizado na cidade o centro de decisão operativa e de coordenação,
relacionado com a concepção, execução, construção e exploração do projecto e de
todas as obras associadas ao empreendimento;
- constituir Beja o pólo urbano mais importante e central na área de influência da
zona beneficiada pelo sistema de rega.

Estes elementos estratégicos mantêm-se actuais e retomando a questão da vocação
futura da cidade pode-se referir, que ambos os elementos contribuem para o
aprofundamento dos principais pilares vocacionais.
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Apesar da Barragem ser uma realidade, prevalecem fortes incertezas em relação à
utilização dos seus fins múltiplos de forma racional e sustentável, dos quais se
destacam o regadio e o turismo. O futuro de ambos os domínios em causa dependem
dos modelos de exploração de recursos que se pretendem implementar e do
enquadramento empresarial, para que sejam asseguradas a internalização das mais
valias.
Isto, tendo em conta as características de organização do regadio, e o volume de
recursos financeiros necessários para acesso à terra, e ao nível do turismo, são
importantes os modelos de exploração que se generalizarem, dado que podem
beneficiar de modo pouco expressivo os operadores locais e a articulação com o
espaço rural e o território envolvente, se esses modelos assentarem de modo
predominante em conceitos de resourts e de usos mistos, onde a componente
imobiliária pode vir a desempenhar um papel excessivo. Relativamente ao regadio, é
já expressiva a importância das grandes explorações agrícolas, com uma parte
significativa a ser participada por capital estrangeiro, com eventual prejuízo a prazo
para a aplicação local das mais valias e incorporação de valor acrescentado à cadeia
de produção.

c. Aeroporto de Beja

Também neste projecto estruturante a decisão é exterior à cidade. Se se tiver em
consideração que já em 1987 se fazia referência à importância estratégica do
aproveitamento para fins civis da Base Aérea (nos estudos económicos do PDM -1ª
versão), projecto confirmado pelo Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito
de Beja, como importante para o desenvolvimento da região, e posteriormente em
1995 reconhecido pelo Plano Estratégico, como um vector fundamental, pode
concluir-se que o empreendimento foi preterido durante muito tempo.
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Neste plano a utilização da Base Aérea para fins civis foi identificada como uma
oportunidade para a constituição de uma plataforma intercontinental para transporte
de mercadorias e como infra-estrutura potencialmente distribuidora da produção
gerada regionalmente. Na altura não foram considerados outros possíveis usos
relacionados com o transporte massivo de passageiros, também no plano
intercontinental, nem a possibilidade de desenvolvimento de novos sectores
económicos ligados às TIC’S, bem como à indústria de manutenção e de eventual
fabrico e reparação de componentes de aeronáutica.

Este projecto é estruturante, porque se afigura de extrema importância para o
desenvolvimento estratégico da cidade. Permite dar um salto qualitativo ao nível do
desenvolvimento, pelo facto de o referencial enquadratório passar a ser sustentado
por novos factores potenciadores de dinâmicas de crescimento, com profundos
impactes estruturantes ao nível do reforço da base económica da região.

Assim, em termos da configuração da vocação desejável para Beja, os seus reflexos
colocam-se, à partida, como um poderosíssimo factor de reforço da plataforma
logística, concedendo-lhe uma nova dimensão através das possibilidades de
alargamento da base económica.

Apesar do empreendimento ter conhecido uma evolução muito positiva, em termos
de concretização das obras, estamos perante um processo que regista atrasos
significativos, que pode traduzir-se inclusivamente em factor desmotivante para as
entidades empenhadas na sua concretização, e com um tempo de viabilização que
está em vias de se esgotar. Este último aspecto tem um peso fundamental, porque a
competitividade entre territórios e centros urbanos jamais foi tão expressiva como
na actualidade, onde a especialização de serviços e a assumpção de novas funções
urbanas se revestem de uma importância crucial para o desenvolvimento das
regiões.
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Face à importância das economias de escala e de aglomeração e ao efeito
polarizador que exercem sobre o território onde se instalam, quem perder a corrida
por novos serviços fica irremediavelmente preterido nesses processos. Esta
perspectiva é tanto mais importante, quanto o contexto de especialização de serviços
inerente ao surgimento das economias de escala têm como referencial um espaço
sem fronteiras físicas, normativas e económicas. A instalação de uma infra-estrutura
que tem uma área de abrangência considerável inviabiliza o surgimento de outra
infra-estrutura semelhante em qualquer ponto do respectivo território de influência.
Esta a principal razão da oportunidade para a entrada em funcionamento do
aeroporto e do seu tempo se esgotar.

d. Referencial de impactes dos projectos estruturantes, apresentado de modo
sintético e por temáticas de desenvolvimento

População e Demografia
- Fixação da população e atracção previsível de população mais jovem –
rejuvenescimento demográfico.
- Melhoria do padrão habilitacional e formativo da população presente.
- Pressão sobre os núcleos urbanos, podendo traduzir-se na recuperação do edificado
em núcleos urbano-rurais do Concelho.
- Influência externa sobre o contexto sócio-cultural das populações residentes.
- Eventual reforço de auto-estima e de sentimentos auto-identitários.
- Acréscimo da mobilidade.
- Acréscimo do rendimento da população residente.
- Facilidades possíveis ao nível da consolidação e desenvolvimento de determinadas
dinâmicas associadas à economia social, designadamente, actividades sócioculturais, apoio à criança e apoio ao idoso.

Agricultura
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- A renovação do sistema agrário, suporte da agricultura monofuncional, resultante
da implementação do Plano de Rega do Alqueva, constitui um importante factor
para reforço e consolidação da base económica regional, porque possibilita
revitalizar produções já existentes e diversificar usos agro-pecuários, significando
globalmente a diversificação da economia rural.
- Estes importantes impactes poderão reflectir-se muito positivamente na
sustentabilidade do espaço rural, invertendo o processo de desertificação humana e
física que está em curso, se naturalmente for adoptado um modelo produtivo
adequado a estes objectivos.
- A importância para o sector agricultura associada ao Aeroporto de Beja será
decisiva no caso de uso futuro como entreposto internacional de mercadorias,
incluindo a exportação de primores, fruta, hortícolas e outras produções agrícolas
locais e regionais com forte incorporação de mais valias nos mercados externos,
com origem em componentes do EFMA (agricultura monofuncional), mas também
dos produtos de qualidade com origem na agricultura multifuncional. O uso da
infra-estrutura como aerogare de passageiros será importante para a emergência de
uma procura turística destinada aos espaços da agricultura multifuncional e da
agricultura de conservação.

Economia e Emprego

- Reforço da base económica por via da revitalização das actividades existentes e
diversificação com a emergência de novas actividades.
- Dinamização do mercado de trabalho com o aparecimento de novas possibilidades
de emprego, quer indiferenciado, quer qualificado.
- Acréscimo dos níveis de abertura das economias locais ao exterior.
- Atracção do investimento externo e crescimento dos fluxos económicos e
comerciais com o exterior.
- Dinamização do tecido empresarial a nível local, contribuindo favoravelmente para
incremento do empreendedorismo, da confiança no exercício económico e da
capacidade de risco.
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- Dinamização das estruturas de organização ligadas ao sector empresarial,
designadamente com a criação e revitalização de associações e cooperativas.
- Emergência possível de uma nova cultura empresarial entre os empresários locais,
facilitadora de constituição de parcerias.
- Melhor aproveitamento de recursos, equipamentos e infra-estruturas existentes.
- Revitalização de iniciativas e lançamento de novas na área da promoção de
eventos.
- Reforço e incremento de actividades de Investigação e Desenvolvimento
envolvendo parcerias, nomeadamente entre o ensino superior e o tecido empresarial.

Sectores Sociais

- Acréscimo eventual dos níveis de utilização de serviços, infra-estruturas e
equipamentos com reflexos na qualidade da oferta.
- Novas exigências ao nível da melhoria dos serviços de emergência e de protecção
civil.
- Facilidades possíveis ao nível da consolidação e desenvolvimento de determinadas
dinâmicas associadas à economia social.
- Melhoria previsível das condições de vida, por via do reforço da oferta de trabalho
e qualificação do emprego.
- Dinamização possível da estrutura do ensino superior e profissionalizante, com a
eventual criação de novos cursos em domínios técnicos e tecnológicos importantes
para afirmação da cidade e concelho no exterior.

Ordenamento Urbano e Habitação

- Pressão sobre os sistemas, infra-estruturas, equipamentos e serviços urbanos
associados ao domínio residencial e a espaços para instalação de actividades
económicas.
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- Acréscimo de pressões urbanísticas sobre o território com reflexos ao nível dos
instrumentos de ordenamento e gestão territorial.
- Dinamização do mercado imobiliário.

Referencial Geográfico e Acessibilidades

- Reforço da centralidade do concelho.
- Acréscimo da pressão sobre a utilização dos recursos físicos, com consequentes
reflexos ao nível da alteração de uso do solo (EFMA).
- Melhoria das acessibilidades nos planos externo e interno.
- Influências ambientais internas em alguns subsistemas: recursos hídricos e hidrogeológicos, flora e fauna.

Domínio institucional
Qualquer dos projectos estruturantes aqui abordados possui o potencial necessário
para se reflectir favoravelmente na área institucional, quer ao nível das dinâmicas de
participação cívica, quer no que respeita à Administração Central e Local.

O projecto do PROT Alentejo identifica na cidade de Beja quatro grandes vocações:
- “Porta” aeronáutica do Alentejo;
- Dinâmica decorrente do EFMA;
- Pólo de actividades industriais e logísticas;
- Espaço de Alqueva, “Grande Lago”

O mesmo instrumento de ordenamento do território insere a cidade de Beja na rede
das actividades aeronáuticas, posição igualmente adoptada no capítulo 3 do relatório
do projecto do PNPOT.
VERSÃO DE TRABALHO

2ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO

66

TOMO III – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E DE
ORDENAMENTO

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva – EFMA

A localização da sede institucional do EFMA na cidade de Beja deverá funcionar
como um pólo centralizador das dinâmicas institucionais.
Efectivamente, a gestão do empreendimento deverá passar pela cooperação quer
com o sector público, quer com o privado, pela criação de parcerias e consequente
incremento das dinâmicas de intervenção.

O EFMA manifesta um potencial significativo para promover a criação e definição
de plataformas institucionais vocacionadas para a prossecução dos fins do próprio
empreendimento.
O sucesso do projecto do EFMA passa largamente pela colaboração com o nível
local, seja no que respeita à Administração Pública Local, seja na iniciativa privada.
E esta iniciativa só poderá ter uma expressão significativa quando devidamente
enquadrada e organizada em movimentos associativos coesos e estruturados.

O cooperativismo e associativismo locais adquirem, assim, um papel importante
para a concretização dos objectivos do empreendimento.
Esta perspectiva face aos impactes do EFMA é sustentada pelos instrumentos de
ordenamento do território que servirão legalmente de enquadramento ao PDM de
Beja, nomeadamente o PNPOT e o PROT Alentejo.

O PNPOT, no capítulo 3 do relatório, releva o Alqueva enquanto empreendimento
responsável pela transformação de uma parte significativa da paisagem Alentejana,
abrindo novas oportunidades à agricultura, à agro-indústria e ao turismo. Posiciona
assim o EFMA numa posição de impulsionador de toda uma rede de mecanismos de
promoção económica (e não só) da região onde se encontra inserido, nomeadamente
do concelho de Beja.
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Por outro lado, o EFMA pode funcionar como um pólo para a realização de eventos,
o que poderá catalizar uma maior dinâmica participativa quer individual, quer
colectiva, bem como promover parcerias de concretização de diversas metas
relacionadas com o empreendimento e as actividades que este se encontra apto a
sustentar.

Em suma, o EFMA poderá ter um impacte particularmente importante nas
dinâmicas de contexto que condicionarão as estratégias a adoptar no PDM de Beja.

Plataforma logística – Aeroporto de Beja

O projecto do Aeroporto de Beja tem visto a sua concretização sucessivamente
adiada, sendo certo que os próprios instrumentos de ordenamento do território
provenientes da Administração Central têm adoptado uma posição por vezes
contraditória na forma como perspectivam as potencialidades deste aeroporto.

Efectivamente, enquanto que o projecto do PROT Alentejo atribui ao aeroporto
internacional de Beja uma vocação meramente regional e ibérica, já o projecto do
PNPOT integra esta infra-estrutura num quadro não apenas ibérico, mas também
europeu, atlântico e global.

Perspectivando esta infra-estrutura com uma dimensão mais global, surge
perfeitamente justificada a vocação de Beja enquanto pólo de actividades
aeronáuticas.
Mas mais do que esta vocação, é a vertente das acessibilidades para as actividades
económicas que nos parece relevante para a dinâmica participativa.

De facto, é a potencialidade do aeroporto como contributo para reforço da
plataforma logística intercontinental associado ao transporte de mercadorias, bem
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como enquanto infra-estrutura potencialmente distribuidora da produção gerada
regionalmente, que poderá ter um impacto significativo no incremento das
dinâmicas de participação.

Enquanto plataforma logística, o aeroporto necessitará de estabelecer toda uma rede
de relações com diversos sectores empresariais, preferencialmente locais, com o
intuito de viabilizar a actuação das estruturas.

Uma resposta eficaz e eficiente do tecido empresarial local às novas necessidades
que o aeroporto irá criar só será possível com o incremente e consolidação de uma
dinâmica associativa empresarial forte e estruturada, vocacionada para o
crescimento económico sustentado dos respectivos sectores e da economia como um
todo.

Os movimentos associativos terão necessariamente que crescer e adaptar-se à nova
realidade económica e territorial, de forma a servirem de suporte à concretização do
objectivo do aeroporto.
Assim, o aeroporto será seguramente um pólo dinamizador do associativismo, e este
último, por seu lado, sentirá necessidade de se reestruturar e alargar os horizontes,
de forma a revelar-se estar à altura da tarefa.

Por outro lado, a implementação do aeroporto de Beja e a criação de condições para
que o respectivo impacte no movimento associativo empresarial tenha lugar, estão
necessariamente dependentes das políticas adoptadas pela Administração Central,
em sede de ordenamento do território, e pela respectiva concretização ao nível da
Administração Local.

E se é um facto que a perspectiva da autarquia de Beja é consentânea com as
directrizes do PNPOT nesta matéria, preocupa-nos que o próprio relatório do
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PNPOT não posicione a intervenção no aeroporto de Beja no quadro do horizonte
2015, deixando, uma vez mais, em aberto a data para a concretização do tão
aguardado projecto, no plano internacional.

1.4.

Inserção do concelho no espaço económico e social – factores
de afirmação

I. Inserção do concelho no espaço económico e social

Questões prévias
As mais recentes políticas de ordenamento do território (expressas em instrumentos
como o PNPOT) apontam para um impacto das novas tecnologias na estrutura e
funcionamento das instituições, principalmente da Administração Pública, com
reflexos na organização do espaço e das relações entre territórios.

Neste âmbito o Programa de Acção do PNPOT estipula, no seu capítulo 2, entre
outros, o seguinte objectivo estratégico: “5. Expandir as redes e infra-estruturas
avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente utilização
pelos cidadãos, empresas e administração pública”

Este objectivo estratégico concretiza-se através dos objectivos específicos,
nomeadamente: “2. Promover as TIC como instrumento fundamental de
desenvolvimento territorial e de coesão social, generalizando a sua utilização na
difusão de informação e na oferta de serviços de interesse público”
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Para a concretização deste objectivo específico o PNPOT estabelece toda uma série
de medidas prioritárias que irão pressupor alterações radicais no funcionamento das
instituições e nas relações destas quer entre si, quer com a sociedade civil.

Por um lado, pretende-se incrementar a interacção da Administração (seja Central,
seja Local) com a sociedade civil, o que promoverá seguramente uma resposta
reforçada da parte desta e uma maior dinâmica participativa no debate e construção
do futuro comum.
Por outro lado, esta reestruturação do funcionamento das estruturas públicas irá
redimensionar as relações e abordagens aos problemas tradicionais e mesmo aqueles
que a nova realidade irá certamente fazer emergir.

De facto, passaremos de uma noção de “aparelho” Administrativo para uma mais
fluida e funcional noção de “rede” Administrativa.
Ou seja, através da concretização das medidas preconizadas pelas políticas de
ordenamento, serviços públicos, – Centrais e Locais – sector empresarial privado e
mesmo o cidadão individualmente considerado, serão englobados de forma idêntica
num sistema de intercomunicação e cooperação activa, vocacionado para a resposta
rápida e eficaz aos problemas de gestão, pública e privada.

Este sistema “em rede”, sustentado pelas novas tecnologias, irá indubitavelmente
promover uma alteração de procedimentos institucionais, de tempos de resposta e
mesmo de mentalidades.
Esta perspectiva verificar-se-á não apenas através das novas abordagens
tecnológicas e consequentes competências técnicas adquiridas, mas, acima de tudo,
por via de terem sido ultrapassadas barreiras espaciais e divisões locais e regionais
que caracterizam a actual Administração Pública.
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A desconcentração e descentralização operar-se-ão pela via tecnológica, a qual dará
preferência à rapidez da resposta aos problemas, em detrimento da excessiva
burocratização dos serviços públicos – e mesmo privados – que ainda hoje persiste.
Como consequência desta alteração, as dimensões local e regional esbater-se-ão a
uma escala mais global.
Assim, o posicionamento da dimensão local será de maior inserção numa estratégia
global, que pode proporcionar maior dinamismo (e mesmo sustentabilidade) às
regiões.
Nesta óptica, Beja está associada a objectivos de incremento regional inerentes aos
instrumentos de ordenamento como o PNPOT e o PROT.
O município de Beja, pela sua localização estratégica na região do Alentejo, poderá
assumir um papel de particular dinamismo relativamente a esta nova dinâmica de
funcionamento, mantendo de alguma forma o seu papel de sede de Distrito – com
instalação preferencial de determinados serviços da Administração Central – mas
assumindo a nova vocação tecnológica e reestruturando a articulação institucional.
Por outras palavras, beneficiando de uma determinada globalização funcional
subjacente às perspectivas de desempenho da Administração, e de uma consequente
maior proximidade com o sector empresarial privado e com os cidadãos, Beja pode
projectar a sua influência local numa esfera mais alargada, afirmando-se como um
pólo administrativo de referência no Baixo Alentejo.
Também na óptica da própria territorialidade a localização de Beja revela-se
privilegiada.
O PROT Alentejo define um novo modelo de unidades territoriais, inserindo-se Beja
na Unidade Territorial 9 – Terras agrícolas (regadio de Alqueva).
Esta UT9 que engloba vários concelhos, tais como Viana do Alentejo, Alvito,
Vidigueira, Cuba, Ferreira do Alentejo e Beja.
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Este instrumento perspectiva para a UT9 uma nova centralidade na especialização
agro-industrial e em actividades e funções ligadas à silvo pastorícia, caça e pesca
nas águas do Alqueva.
Nesta nova centralidade, com vocação específica em torno do Alqueva, Beja pode
surgir como um pólo aglutinador dos Municípios que integram a mesma unidade
territorial.
A tendência dos operadores nesses Municípios será a de estabelecerem relações
intermunicipais com áreas de características semelhantes.
Como sede de Distrito e local de assento do núcleo decisório do EFMA, é com
naturalidade que a centralidade regional que se procura com as medidas e políticas
que se pretende implementar se veja direccionada para Beja. Esta irá assim assumir
uma vocação de centro regional no âmbito intermunicipal e da própria região
definida pela unidade territorial em causa.

Mas mesmo para além das delimitações dessa unidade territorial, Beja tem
potencialidades para afirmar a sua centralidade com a execução do empreendimento
do aeroporto, desde que a política a adoptar seja a sustentada no PNPOT, ou seja, o
aeroporto como infra-estrutura de âmbito europeu, atlântico e global, não apenas
como porta peninsular, mas sim como verdadeira plataforma logística à escala
global. Desta forma será possível a inserção de Beja numa escala nacional e mesmo
supra nacional.

Já o PNPOT, no capítulo 4 do respectivo relatório, equaciona um modelo territorial
diferente do preconizado pelo PROT Alentejo, estruturado em quatro grandes
vectores de identificação e organização espacial dos recursos territoriais,
designadamente: riscos; recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal;
sistema urbano; acessibilidade e conectividade internacional.
Através desta estruturação do modelo territorial procura-se acabar com as
assimetrias e incongruências dos modelos tradicionais, mais preocupados com a
compartimentação administrativa do território do que com o estabelecimento de uma
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verdadeira classificação funcional para efeitos de ordenamento e desenvolvimento
regional.

Este novo modelo potenciará uma maior identidade regional entre os diversos
territórios, porquanto as características comuns que os identificam assentam numa
base que encontra a sua correspondência no território concretamente identificado,
nas suas necessidades, potencialidades e estádios de desenvolvimento.

O capítulo 2 do Programa de Acção do PNPOT é consagrado ao Programa das
Políticas, através do qual se pretende concretizar os objectivos do Programa, de
acordo com a dimensão territorial previamente definida em torno dos quatro
vectores supra identificados.

Nesta óptica, um dos objectivos estratégicos é o seguinte: “2. Reforçar a
competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico,
europeu, atlântico e global”
Este objectivo estratégico concretiza-se através dos objectivos específicos: “2.
Melhorar os sistemas e infra-estruturas de suporte à conectividade internacional de
Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e global; (...) 4. Promover pólos
regionais de competitividade e qualificar o emprego” .

Para cada um destes objectivos específicos são preconizadas medidas prioritárias,
das quais se destacam as seguintes:
- “Consolidar o papel dos Aeroportos de Sá Carneiro, no Norte, e de Faro e Beja,
no Sul, (...), assegurando boas articulações intermodais com as redes de transportes
terrestres (2007-2010).” com o objectivo de “Melhorar os sistemas e infraestruturas de suporte à conectividade internacional de Portugal”;
- “Incentivar parcerias locais e implementar mecanismos de contratualização entre
o Estado, as Autarquias Locais, as empresas e outros actores urbanos com vista ao
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desenvolvimento de projectos diferenciadores nos domínios da competitividade e da
inovação (2007-2013);
- Promover redes de cooperação entre cidades vizinhas, para ganhar massa crítica
nos modernos factores de competitividade e estruturar os diversos sistemas urbanos,
recorrendo, nomeadamente, à realização de “contratos de aglomeração” entre o
Estado e as Autarquias Locais e à constituição de parcerias entre entidades públicas
e entre estas e entidades privadas (2007-2013).”

As duas últimas com o objectivo de “promover pólos regionais de competitividade e
qualificar o emprego”.

Outro dos objectivos estratégicos é: “3. Promover o desenvolvimento policêntrico
dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão
territoriais”

Este objectivo estratégico concretiza-se através dos objectivos específicos:
- “1. Reforçar os centros urbanos estruturantes das regiões, em particular nas regiões
menos desenvolvidas”;
- “2. Estruturar e desenvolver as redes de infra-estruturas de suporte à acessibilidade
e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de
sistemas urbanos mais policêntricos”.

Para cada um destes objectivos específicos são preconizadas medidas prioritárias
com a tónica na desconcentração e cooperação entre a Administração Central e a
Administração Local.
Através desta breve análise do PNPOT, fácil é concluir que o concelho de Beja
surge com uma centralidade reforçada, não só à escala regional – a qual é
francamente acentuada neste Programa – mas mesmo à escala global conferida pela
importância dada ao projecto do aeroporto de Beja como plataforma logística, como
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elemento essencial à concretização de um projecto de conectividade internacional de
Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e global.

Quer pelos projectos estruturantes do concelho de Beja e seu impacto alargado –
regional, nacional, internacional – quer pelas políticas e medidas ditadas pela
Administração Central para o ordenamento do território, Beja insere-se numa área
mais vasta do que o mero domínio local. Tal centralidade e potencialidades devem
ser reflectidas nas directrizes a adoptar na revisão do respectivo PDM, pensado não
à escala municipal, mas levando em consideração o seu potencial impacto em
relações e operadores que circulam a uma escala muito superior.

População e Demografia

- As tendências demográficas do Concelho acompanham, no essencial, as restantes
áreas geográficas de referência (Baixo Alentejo e Alentejo), à excepção de Beja
(cidade) que regista acréscimo populacional.
- A possibilidade de renovação geracional devido à atracção de população mais
jovem (em idade activa) resultante da entrada em funcionamento do Aeroporto e do
EFMA.
- A proximidade do centro urbano de Beja atenua os efeitos de perda da população,
provavelmente devido às relações de dependência fortes de um núcleo urbano mais
dinâmico e às funções complementares de dormitório que esses agregados urbanorurais acabam por assumir.
- Influência positiva ao nível da fixação da população nos centros urbano-rurais, por
via do incremento da mobilidade de pessoas e bens resultantes da melhoria
expectável da rede rodoviária.

Agricultura
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- O espaço rural do concelho evidencia uma diversidade de paisagens, recursos e
sistemas produtivos traduzindo-se em unidades territoriais representativas do
Alentejo.
- A existência de uma agricultura com três modelos principais: monofuncional
(produtivista), multifuncional e de conservação (extensivos).
- A coexistência de sistemas de produção extensivos, baseados no sequeiro, e
intensivos nas áreas de regadio permite projectar o potencial económico do concelho
no exterior.

Economia e Emprego

- A economia do Concelho evidencia indicadores importantes ao nível sectorial nos
âmbitos sub-regional, regional e nacional, com destaque para o Comércio e
Serviços.
- No plano do tecido empresarial e emprego, o Concelho tem uma posição
claramente de destaque à escala do Baixo Alentejo.
- Globalmente a dinâmica económica do Concelho tem pelo menos dois factores
competitivos quando confrontada com outras unidades geográficas, designadamente
a disponibilidade de ensino superior que permite incrementar a formação e a I&D e
a possibilidade de utilizar a “indústria de eventos”, como meio de promoção e
negócios associada ao Parque de Feiras e Exposições.
- O turismo é nitidamente um sector que possibilita a estruturação de relações
económicas no âmbito inter-regional, podendo o Concelho vir a desempenhar um
importante papel nesse domínio de desenvolvimento.
- A crescente procura de bens e serviços oriundos do espaço rural, associada às
relações de proximidade dos mercados, potenciam o incremento da oferta tendo
como consequência a revitalização e a diversificação da base económica local,
possibilitando também o reforço das relações com o exterior.

Sectores Sociais
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- A identidade cultural, no essencial, é um traço comum do Concelho com as
unidades territoriais de referência mais próxima: Baixo Alentejo e Alentejo.
- No domínio da oferta de serviços sociais, principalmente saúde, o Concelho é
beneficiado ao nível dos sistemas intermédios de apoio, devido à sediação de
serviços de nível distrital em Beja.
- A proximidade a determinados centros de decisão, os que estão desconcentrados
em Beja, sob o ponto de vista administrativo, permite uma relação de vantagem
comparativamente com outros Concelhos.

Sistema biofísico e ambiental

- Qualidade da paisagem rural e urbana.
- Uso múltiplo do espaço rural de conservação (caça, turismo e certificação de
produtos).
- Importância do património natural, que é diversificado e está globalmente
preservado.

Referencial Geográfico e Acessibilidades

- A centralidade do Concelho é notória devido fundamentalmente ao efeito
polarizador da cidade de Beja, quer no âmbito da sub-região Baixo-Alentejo, quer
no âmbito transfronteiriço.
- A melhoria programada das acessibilidades contribui para o acréscimo das
relações do Concelho com o exterior, reforçando inclusivamente a localização de
passagem, facto que traz valores acrescidos, embora de modo difuso.
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- O zonamento diversificado do território do Concelho, de acordo com as diferentes
unidades de paisagem que encerra, constitui um contributo importante no âmbito da
consolidação de relações económicas e sociais com as zonas envolventes.
- Em torno do zonamento característico do Concelho surgem distintos eixos de
interesse que contribuem para a integração de dinâmicas específicas de ordenamento
e de desenvolvimento com as zonas que dispõem de idênticas características, quer
numa relação de vizinhança e proximidade, quer no âmbito de relações territoriais
remotas, ambas construídas na base de enquadramentos, projectos ou áreas de
interesses comuns.
- A diversidade geográfica permite múltiplas afirmações no plano das relações interterritoriais, com reflexos económicos e sociais.

Ordenamento Urbano e Habitação

- O Concelho dispõe globalmente dos melhores indicadores em matéria de dotações
em relação aos principais domínios, designadamente equipamentos, infra-estruturas
e serviços urbanos, quando comparado com as outras unidades de referência (Baixo
Alentejo, Alentejo, País).
- A qualidade habitacional no Concelho, evidenciada através de diversos
indicadores, revela uma situação ligeiramente mais favorável do que a registada nas
restantes unidades de referência, mas com expressão pouco significativa.

Sistema institucional
- Reconhecimento por diversos instrumentos de planeamento e de desenvolvimento
da centralidade de Beja, constituindo um pólo administrativo de âmbito subregional.
- Sediação em Beja de um conjunto de serviços de âmbito sub-regional e regional
ligado a diversas áreas dos sectores público e privado, com impactes na hierarquia
urbana ao nível territorial.
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II. Factores de afirmação do concelho

- Boa apetência para o acolhimento e hospitalidade por parte da população.
- Calma, tranquilidade e serenidade dos espaços naturais e de vivência urbana do
Concelho.
- Património e cultura relativamente preservados, com forte identidade e
especificidade do território.
- Recursos naturais diversificados com elevado valor económico (solo, água,
subsolo, exposição solar, clima)
- EFMA, Aeroporto, Parque de Feiras e Exposições, boa localização e
acessibilidades em estado de desenvolvimento e melhoria.
- Cenários de boa qualidade de vida e uma rede urbana e rural qualificada.
- Ensinos superior e socioprofissional sedeados em Beja.
- Especificidades próprias ao nível de produtos típicos do Concelho.
- Prioridade no financiamento por parte do QREN.
- Afirmação da cidade como centro qualificado para a regular realização de eventos;
- Importante centro de prestação de serviços de saúde;
- Dinâmicas de organização no seio da sociedade civil potenciadoras do
estabelecimento de relações com o exterior;
- A produção agro-industrial intensiva tende a valorizar-se como meio de afirmação
do espaço rural do concelho no exterior.
- A produção agro-alimentar de qualidade constitui uma oportunidade real de
desenvolvimento com projecção no exterior, devido ao peso da tradição e às
características das matérias-primas.
- A produção de serviços agro-ambientais reportada a um espaço rural diversificado
e central afigura-se um factor de afirmação do concelho. Entre os serviços poderão
incluir-se a monitorização dos sistemas intensivos, relativamente ao controlo da
poluição, e a prestação de apoio à exploração integrada de recursos em contextos de
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conservação e preservação ambiental, associados a sistemas extensivos e a zonas de
protecção.
- A disponibilização de actividades de serviços de qualidade, ao nível de funções
centrais, permite a afirmação de uma área de influência abrangente, nomeadamente
todo o Baixo Alentejo;
- A emergência de novos serviços e actividades com impacte nacional e
internacional (associadas aos investimentos estruturantes previstos) constitui um
factor de promoção do concelho no exterior.
- A melhoria da organização e qualificação do tecido empresarial (ao nível das suas
competências, das formas de organização e gestão, da articulação interinstitucional e
formas de governança) possibilita reforçar a projecção do concelho no exterior.
- O desenvolvimento de uma base económica mais integrada, associada à
emergência de fileiras estruturadas (cruzando sectores primário, secundário e
terciário) contribui para aprofundamento do relacionamento de relações com o
exterior no âmbito ds diversas escalas territoriais, particularmente, Baixo Alentejo,
Alentejo e as zonas transfronteiriças de Andaluzia e Extremadura.
- Centralidade institucional e administrativa.
- Expressão institucional e organização de eventos.
- Reforço das estruturas socioeconómicas e desenvolvimento de relações com o
exterior.
- Importância crescente do potencial produtivo e de serviços.

1.5. Determinantes subjectivas

População e Demografia

- O quadro percepcionado sobre a relação entre território e população no Concelho é
marcado pela baixa densidade populacional, o envelhecimento da população, a ausência
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de políticas de incentivo para a fixação da população mais jovem o que constitui uma
condicionante ao desenvolvimento da região. Será necessário colmatar este panorama,
através da criação de uma política direccionada para a renovação geracional e para a
fixação dos recursos humanos na região.

Referencial Geográfico

- O Concelho é percepcionado e identificado através de símbolos fortes, ou por
características que são representativas, podendo traduzir-se numa imagem de marca ou
num elemento importante para a definição do perfil identitário do espaço em referência.
Desta forma, ao concelho de Beja é referenciado com vários atributos representativos,
tais como: Capital de Distrito e Castelo (o que evidencia uma presença forte como
centro administrativo e patrimonial); o Aeroporto de Beja (associada a uma expectativa
manifestada pela população face à oportunidade que o investimento representa ao nível
da melhoria das condições de vida em geral); por último, emergem como imagens de
peso relevante, com carácter funcional, a associação da cidade ao Comércio e Serviços,
à Vida Rural e à Agricultura. Relativamente ao comércio e serviços a situação é
reveladora do papel central e do desempenho de funções urbanas da cidade. Em perda
está a perspectiva rural, o que significa que os níveis de urbanidade já são expressivos.
Apesar disso, a cidade e concelho ainda são percepcionados com uma imagem forte
alicerçada no imaginário ligado à agricultura e ao mundo rural.
- Foi ainda evidenciado que o Concelho apresenta carências/necessidades
principalmente, no que diz respeito às acessibilidades, que condicionam o
desenvolvimento do território.
- Perda de influência da cidade de Beja em termos de centralidade administrativa a nível
regional, como factor de desmotivação.

Economia e Emprego
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- O Concelho é entendido como um espaço com carências ao nível da falta de emprego
que está intimamente ligado à fraca capacidade empresarial.
- Como solução evidenciada para colmatar as necessidades sentidas ao nível do
Concelho emerge a necessidade de implementação de empresas e indústrias, de
conclusão dos projectos estruturantes e de reforço do associativismo.
- O desenvolvimento da região é percepcionado como uma forma de gerar riqueza para
as populações, sendo necessária a criação de emprego, a conclusão dos projectos
estruturantes e investimentos e a criação de novas estruturas.
- Os factores que assumem significado para o desenvolvimento do Concelho são:
crescimento económico e investimento; empenho político e capacidade empreendedora;
desenvolvimento rural e sustentado; associativismo, qualidade, certificação de produtos
e sustentabilidade. No entanto, é importante referir que existe um descrédito assinalável
em relação às políticas governamentais no que diz respeito ao futuro da região.
- Das linhas de orientação estratégica para intervir no meio rural, destacam-se: a
qualificação de recursos humanos; o incremento de actividades, produtos e serviços; a
modernização e a diversificação das empresas e a dinamização de processos de
promoção e de comercialização dos produtos/serviços da região.
- Fraco espírito de empreendimento, de cooperação/associação e de participação dos
agricultores e empresários agrícolas no âmbito do desenvolvimento empresarial.
- Ausências de posturas empresariais e de agressividade competitiva face ao mercado,
sendo o peso do passado de tutela corporativa ainda muito forte.
- Alqueva é considerado um empreendimento importante para o desenvolvimento da
região, uma vez que é apreendido como um investimento fundamental para o
desenvolvimento e para a mudança da agricultura.
- Expectativas aparentemente desajustadas face aos possíveis efeitos imediatos dos
projectos estruturantes (sobrevalorização dos objectivos estratégicos perante as fracas
dinâmicas de aproveitamento das potenciais oportunidades).
- O investimento externo suscita duas realidades interpretativas díspares: uma
concordante, fundamentada no pressuposto de que esse investimento vem contribuir, de
forma positiva, para o desenvolvimento da região; outra discordante, devido às
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debilidades do associativismo e aos fracos reflexos que provoca na criação de emprego,
representando também uma ameaça por parte dos empresários oriundos do exterior,
principalmente espanhóis, com consequências graves para a agricultura e a estrutura
económica da região.
- A interpretação sobre as perspectivas de desenvolvimento em outros sectores de
actividade constitui um âmbito revelador da discrepância de perspectivas prevalecentes
no Concelho, uma vez que, por um lado, é reconhecida a existência de desenvolvimento
(no que se refere ao turismo em espaço rural, ao comércio, às energias renováveis, aos
novos investimentos, à agricultura, à indústria tradicional, à agro-indústria e aos
projectos estruturantes), por outro lado, há um registo claro de que não existe
desenvolvimento, devido à falta de organização, inexistência de investimento e de
pouca indústria e carências registadas ao nível do escoamento dos produtos locais.
- O Aeroporto é entendido simultaneamente como uma plataforma logística e base para
exportação de mercadorias e de trocas comerciais, e também como uma infra-estrutura
estratégica associada ao vértice do triângulo de desenvolvimento regional (ao lado de
Alqueva e Sines).
- Para melhor potenciar os recursos humanos e criar condições à sua fixação, a
preferência centrou-se no reconhecimento da necessidade de investir nos sectores
económicos geradores de emprego, bem como, no incremento do empreendedorismo.
- É de aceitação generalizada que todo o desenvolvimento deve passar pela criação de
emprego, ou seja, se não ocorrer emprego não existe desenvolvimento.
- A mobilidade/flexibilidade representa um meio para aprofundar experiências
profissionais, embora se reconheça que esta realidade laboral conduz à precariedade,
desmotivação e perda de produtividade. Neste contexto existem genericamente dois
pontos de vista a considerar: um que defende o reforço da adaptação das empresas e
organizações, bem como a valorização de empresaras e dos recursos humanos, outro
que defende a prevalência de uma situação de falta de preparação resultante da realidade
funcional das organizações, constituindo a implementação da flexibilidade/mobilidade
um risco.

VERSÃO DE TRABALHO

2ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO

84

TOMO III – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E DE
ORDENAMENTO

- O excesso de burocracia é reconhecido como um grande entrave ao progresso, bem
como, a baixa ou falta de qualificação dos recursos humanos.
- A cooperação entre organizações públicas e privadas tem-se revelado insuficiente para
dar resposta aos desafios do desenvolvimento, contudo é frequente a afirmação de que é
necessário que seja efectuada uma aposta mais eficaz no reforço dessa cooperação e
parceria, para ultrapassar actuações divergentes e fomentar interesses comuns.
- A ausência de lideranças locais e regionais é uma percepção notória. O papel da
liderança na promoção do desenvolvimento apresenta-se como uma questão de grande
importância para as organizações, sobretudo no que se refere a questões relacionadas
com a identificação estratégias, a organização e a coordenação de actividades. Para que
haja liderança, a interpretação é de que o líder deverá ser considerado o rosto das
organizações, devendo este reunir capacidade de decisão e prosseguir interesses e
objectivos, de forma a contribuir para a cooperação e união de esforços e dinâmicas,
assumindo-se como elemento motivador e de confiança no seio das organizações.
- O factor considerado mais influente no âmbito do desenvolvimento reporta-se à
capacidade de empreendimento ao nível local. Por outro lado, os registos vão no sentido
de também destacar, por ordem de importância: o empenho político regional/nacional; a
existência de uma estratégia adequada à promoção do desenvolvimento; a relevância de
lançar e procurar novas oportunidades para lançamento de actividades; o empenho
político a nível local; os apoios financeiros diversos e o reforço das condições para
consolidar as actividades já existentes.
- Os sistemas de incentivos são reconhecidos como importantes, mas insuficientes, ou
com deficiências na sua aplicação, ou ainda como sistemas excessivamente
burocratizados, mal divulgados, com atrasos nos pagamentos e que atingem uma franja
muito estreita dos potenciais beneficiários. Como perspectiva, surgiu a necessidade da
sua integração numa estratégia de desenvolvimento e gestão que colmatasse todas as
lacunas existentes.
- O papel das entidades bancárias na promoção do desenvolvimento é reconhecido como
pouco expressivo, pois são-lhes atribuídas pouca influência, face ao que seria de esperar
no desenvolvimento ao nível local, visto estarem orientadas apenas para o lucro e para o
sector de consumo.
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- Capacidade de empreendedorismo pouco incrementada e fraca propensão para a
assumpção do risco.
- Em relação à facilidade em empreender, surgem duas ideias antagónicas: por um lado,
é reconhecido que na actualidade é mais fácil empreender, devido ao facto de existir
mais informação, meios tecnológicos, estudos, apoios e oportunidades, facilitando o
acesso aos mercados, por outro lado, há uma interpretação de que hoje é mais difícil a
tarefa de empreender, devido à falta de ajudas, aos impostos, às elevadas taxas de juro, à
burocracia e ao facto da economia se encontrar mais globalizada e competitiva.
- O fracasso nos negócios não é considerado maioritariamente como um estigma social
ao empreendedorismo, pois deverá ser sempre encarado como uma nova oportunidade
para empreender. No entanto, também há o registo de que é ainda considerado um
estigma social ao empreendedorismo, devido às experiências negativas serem
consideradas desprestigiantes, pela má aceitação do falhanço no seio das comunidades
locais. Outros factores entendidos como bloqueios ao empreendedorismo reportam-se à
perda de motivação que conduz à auto-marginalização e estigmatização, aos apoios
insuficientes, à escassez de bons exemplos e ao receio de assumir o risco.

Sectores Sociais

- Há a sensibilidade de que o concelho poderá contribuir para o desenvolvimento da
região com as seguintes potencialidades/recursos: cultura, desporto, turismo nas suas
múltiplas vertentes (como aposta de desenvolvimento, em termos de potencialidades do
território) e lazer.
- De registar ainda a prevalência de insuficiências ao nível da compreensão e aceitação
do conceito de património e da necessidade de adopção de medidas de salvaguarda e de
protecção/preservação, bem como deficiente apreensão da importância da preservação
dos recursos patrimoniais como oportunidades de desenvolvimento e como legado a
deixar às gerações futuras.
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- Entendimento generalizado de que as políticas de protecção assumem um papel
eminentemente restritivo face ao incremento de actividades

e promoção do

desenvolvimento.
- No Concelho são identificadas algumas carências/necessidades principalmente, em
relação à falta de recursos humanos qualificados, e também no que se refere ao sector da
saúde (equipamentos e serviços).
- Para responder às necessidades afigura-se imprescindível desenvolver mais
intensamente as qualificações dos recursos humanos, com particular relevância para o
reforço das componentes da formação profissional, para que se possa combater a
desertificação e aumentar a qualidade de vida nos meios rurais. Mas também será
necessária a construção de infra-estruturas e equipamentos, sobretudo ligados às
práticas desportivas.
- O conceito de desenvolvimento é entendido como tendo por base a dimensão do
emprego e a geração de riqueza, mas também como bem-estar e qualidade de vida para
as populações.
- Como linhas de orientação estratégica para o desenvolvimento rural evidenciam-se:
Melhoria, qualificação e revitalização das organizações/estruturas associativas a nível
local e Preservação e valorização do património natural e ambiental.
- A formação profissional é percepcionada como não estando adequada às exigências de
desenvolvimento, visto revelar-se desajustada às realidades locais e regionais;
assumindo as deficiências de ordem estratégica e de planeamento, incluindo a ausência
de objectivos realistas e pragmáticos. Este panorama traduz-se numa desarticulação
entre a oferta formativa e o mercado de trabalho.
- Registos que evidenciam insuficiências ao nível dos dirigentes e instituições
relativamente ao reconhecimento da importância e da necessidade de formação
permanente, particularmente orientada para o mercado e a inovação.
- Os recursos humanos são percepcionados como não estando devidamente aproveitados
na região, devido à conjugação de vários factores, designadamente: dificuldades
inerentes à escassa oferta de emprego, migração da população e desadequação das
qualificações profissionais. Para que seja ultrapassada esta lacuna, foi assinalada a
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necessidade de potenciar os recursos humanos, através da adequação da formação
profissional específica às realidades locais/regionais.
- Quebras sensíveis nos níveis de auto-estima, de auto-confiança e de credibilidade face
aos processos de desenvolvimento foi igualmente evidenciado.
- Fraco grau de motivação por parte da população excluída (particularmente entre
jovens e desempregados) e fraca sensibilização para a necessidade de obtenção de
qualificações e competências constitui uma característica inventariada.
- O factor humano é reconhecido como imprescindível para o desenvolvimento de uma
sociedade em todas as suas vertentes.
- O associativismo é importante para promover o progresso na região, uma vez que
através deste é mais fácil atingir objectivos comuns. Assim, a sua importância é
reconhecida, sobretudo, ao nível do desenvolvimento do mundo rural como contributo
para a promoção de actividades.
- A sociedade actual estigmatiza as actividades físicas/não intelectuais, uma vez que é
reconhecido que são objecto de interpretações depreciativas, não as valorizando nas
suas várias vertentes, o que conduz à respectiva desvalorização social, com
consequências ao nível da prevalência de distorções sócio-profissionais.
- É atribuído elevada relevância ao nível do protagonismo das entidades intervenientes
no território, nomeadamente no que diz respeito à importância da cooperação/parcerias
para fomentar o desenvolvimento.

Ordenamento Urbano e Habitação

- O registo dominante dá a entender que existe no essencial: bom ambiente urbano;
espaço físico preservado; condições aceitáveis de habitabilidade; património
conservado; significativa identidade das populações com o património (natural e
construído).

Domínio Institucional
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- A falta de articulação e cooperação entre a Administração Pública e as instituições
privadas constitui, sem dúvida, uma das características assinaladas como mais
marcantes ao nível institucional. Ao mesmo nível se salienta a falta de dinâmica
organizativa e interventora do movimento associativo.
- Dificuldades de articulação interinstitucional, nos planos interno e externo (tanto no
sector privado, envolvendo o associativismo, como entre instituições públicas).
- Percepção manifestada de que as instituições locais/regionais têm uma capacidade de
resposta limitada face às exigências de desenvolvimento. (principalmente nos domínios
económico e criação de emprego)
- Registos significativos reconhecendo a existência de dinâmicas e posturas corporativas
sobretudo por parte do movimento associativo, com características predominantemente
de natureza reivindicativa, condicionando mudanças necessárias à implementação de
abordagens conducentes ao desenvolvimento de áreas técnicas orientadas para o apoio e
incremento de actividades dos associados.
- Fraco espírito de cooperação, de participação e de organização.

1.6. Identificação dos grandes desafios de desenvolvimento e de

ordenamento

- Fixação e eventual atracção de população, com a inversão da tendência do duplo
envelhecimento.
- Melhoria das qualificações formativas e habilitacionais da população.
- Modernização mantendo o traço identitário das comunidades locais, preservando e
aprofundando a diferença num contexto de compatibilização da modernidade com a
tradição e as características essenciais da cultura local/regional.
- Desenvolvimento da economia de base social com sistemas de protecção e segurança
social tendencialmente precarizados (principalmente ao nível financeiro).
- Qualificação do espaço rural com políticas de saúde centralizadoras.
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- Preservação da identidade e valores (materiais e imateriais) no contexto de abertura ao
exterior dos espaços urbano e rural.
- Promoção da “urbanidade” e oferta de amenidades que possibilitem a fixação de
estratos populacionais fundamentais à revitalização da cidade.
- Combate à desertificação e à poluição com quadros de exploração intensiva no
domínio da agricultura produtivista (conservação e preservação dos recursos biofísicos
na agricultura intensiva).
- Reforço da multifuncionalidade de forma a evitar a desertificação humana e o
abandono do espaço rural.
- Melhoria da organização e qualificação do tecido empresarial agrário
- Qualificação das estruturas empresariais e associativas dos agricultores adaptando-as
às novas formas de gestão da agricultura e do espaço rural.
- Atracção do investimento externo compatibilizando-o com perspectivas de
desenvolvimento sustentável.
- Dinamização empresarial e reforço da capacidade empreendedora e da aptidão para a
assumpção do risco.
- Melhoria dos níveis de organização com o aprofundamento e reforço do movimento
associativo e cooperativo, nos domínios da produção, prestação de serviços técnicos,
comercialização, organização empresarial, etc.
- Reforço da capacidade de atracção e dinamização do investimento (externo e interno)
num contexto de graves dificuldades socioeconómicas.
- Racionalização e concretização dos investimentos estruturantes existentes e previstos
(nomeadamente aeronáuticos, rodoviários, ferroviários) face a constrangimentos
patentes ao nível da iniciativa empresarial.
- Incremento do empreendedorismo e da capacidade de assunção de risco inserido num
contexto cultural com dificuldades em romper com estigmas do passado.
- Integração harmoniosa das actividades económicas em termos ambientais, urbanísticos
e sociais.
- Valorização das competências e recursos institucionais existentes (activos ou
inactivos) face às novas dinâmicas de desenvolvimento. – por exemplo, incorporação
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dos saberes tradicionais nos processos económicos, adaptando-os a novos contextos,
recuperando e criando novas competências, no caso dos sectores mais “tradicionais”.
- Promoção de estruturas, organizações e competências inovadoras, para possibilitar o
incremento da inovação e a promoção do desenvolvimento local.
- Estabelecimento de equilíbrios paisagísticos entre a paisagem urbana e rural, entre a
paisagem agrícola e natural.
- Desenvolvimento de sistemas agrícolas intensivos preservando os recursos hídricos
em quantidade e qualidade, essencialmente na região correspondente à unidade
territorial 9-Terras Agrícolas (PROTA).
- Reabilitação da rede de corredores ecológicos (sebes, galerias ripícolas, matos,
bosquetes, orlas e outros) que se identifiquem como potenciadores da rede estruturante
(Estrutura Ecológica Municipal).
- Compatibilização de usos intensivos do turismo de média e grande escala com a
conservação ambiental.
- Concretização de acções de protecção e valorização dos recursos naturais num
contexto de fraca participação cívica e défice de sensibilidade e de envolvimento activo
em processos de defesa do ambiente.
- Desenvolvimento, promoção e incentivo à participação publica nas diversas Acções
Territoriais.
- Manutenção dos serviços e sistemas urbanos associados às infra-estruturas de suporte
à qualidade de vida (água, esgotos, recolha e tratamento de resíduos, electricidade) em
níveis financeiros que não ponham em causa o nível de vida e o poder de compra das
populações residentes.
- Abertura equilibrada ao exterior de forma a salvaguardar centros de decisão de nível
local/regional.
- Crescimento da cidade mantendo padrões convivênciais e traços culturais e autoidentitários fortes;
- Promoção do marketing territorial do Concelho com apelos simultâneos à
modernidade e à tradição, intensificação do investimento e preservação dos valores
patrimoniais, quer naturais, quer construídos.
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- Incremento de eventos como oportunidade para o desenvolvimento institucional.
- Consciencialização do cidadão para a necessidade e relevância da participação cívica
num contexto adverso de alienação geral.
- Definição de plataformas institucionais para obtenção de massas críticas e economias
de escala como suporte estrutural e organizacional aos processos de desenvolvimento.
- Desconcentração de competências como oportunidade para a realização de parcerias
num contexto político institucional indefinido e numa cultura demasiado centralista.

Como nota relevante importa destacar:
1- A implementação dos projectos considerados estruturantes para o desenvolvimento
de Beja, bem como a concretização eficaz das vocações apontadas para o concelho e,
mais concretamente para a cidade, estará em larga medida dependente da participação
da sociedade em geral, nomeadamente da capacidade do sector associativo para
responder, de forma eficaz, aos novos desafios – sejam eles tecnológicos, organizativos,
estruturais ou de mercado.
2- Sem pôr em causa a intencionalidade manifestada sobretudo no PNPOT, também se
salienta alguma perda de influência a nível regional, atendendo ao posicionamento
estratégico de Beja nas políticas nacionais e regionais de ordenamento do território
(especialmente no PROT Alentejo).
3- Sem prejuízo da “regionalização” que esses instrumentos pretendem operar, a tónica
regional no grande Alentejo é sempre desviada noutras direcções, relegando-se Beja
para um papel mais localizado e em paridade com outros Municípios que apresentam
vocações quase exclusivamente locais.
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2. QUADRO DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

2.1 – Domínios de Intervenção Estratégica
2.2 – Pilares vocacionais
2.3 – Linhas de Orientação Estratégica
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2.1. Domínios

de intervenção estratégica

Para efeitos do presente trabalho os domínios de intervenção estratégica são entendidos
como temáticas fulcrais e estruturantes segundo as quais devem enquadrar-se os
protagonismos dos agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento, de modo a
proporcionar, de modo assumido, intervenções com impactes estratégicos ao nível das
dinâmicas de transformação do território.

As temáticas são identificadas a partir de campos de acção que servem de referenciais
de actuação e que aglutinam, de forma coerente, com sentido estratégico e por universos
de intervenção, grupos de factores afins, constituindo suportes à promoção de iniciativas
que são, por sua vez, compagináveis com problemáticas específicas que condicionam o
desenvolvimento do território (espaço rural e urbano).

Dadas as particularidades do Concelho de Beja e considerando os traços mais marcantes
das problemáticas de desenvolvimento, foram identificados, como suporte ao
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enquadramento de actuação dos diversos actores, os seguintes Domínios de Intervenção
Estratégica:
I – Sustentabilidade do espaço rural;
II – Funcionalidades do espaço urbano;
III – Dotação de competências, capacitação e inovação;
IV – Reforço, diversificação da base económica e articulação com o exterior.

I – SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO RURAL

A agricultura, apesar de ser um sector em perda de importância relativa no conjunto
dos sectores económicos, constitui o principal factor estruturador do espaço rural.
Assim, importa destacar três tipologias básicas de espaço rural, correspondentes aos
três tipos de agricultura em vias de afirmação efectiva no território do concelho. A
agricultura produtivista, alicerçada na produção massiva de bens agrícolas e
pecuários (matérias-primas e produtos finais) e orientada para o mercado, que
estrutura o espaço agrícola intensivo inerente à área de regadio.

A agricultura extensiva baseada em sistemas produtivos de sequeiro, onde poderá ter
lugar a pluriactividade associada à produção de bens e serviços e à obtenção de
produtos de qualidade, sendo enquadrada por nichos de mercado específicos. O
terceiro tipo corresponde ao espaço de conservação, suportado por uma agricultura
multifuncional, no fundamental orientada para a produção de serviços, com uma
estrutura organizada a partir de uma agricultura compatível com as dinâmicas de
preservação do património natural. Nesta área do território o turismo em espaço
rural deverá ter um destaque especial, por tendencialmente congregar um conjunto
de serviços e produtos locais, reforçando principalmente o pendor económico do
sector agrícola.
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Naturalmente que cada tipologia do espaço rural tem as suas especificidades
próprias, contudo, há uma característica marcante comum aos três tipos, relacionada
com o facto da promoção do desenvolvimento no espaço rural ocorrer também com
a preocupação de incrementar a exploração e o aproveitamento dos recursos naturais
do território de forma racional. É nesta óptica de análise que a temática federadora
da intervenção no espaço rural, independentemente das tipologias em causa, cingese à sua sustentabilidade. Assim, a sustentabilidade do espaço rural é, em termos de
planeamento, percepcionada como um domínio de intervenção estratégica.

II – FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO URBANO

Na sequência dos estudos de planeamento e de ordenamento realizados no âmbito da
revisão do PDM foi destacado, por diversas vezes, o importante papel da cidade no
processo de desenvolvimento do território do Concelho.

Deste modo, quer o reconhecimento da centralidade de Beja, e o efeito de
polarização que exerce sobre o território que integra, quer a importância relativa que
decorre da definição da hierarquia urbana (na óptica político-administrativa) aos
níveis regional e nacional, importa perspectivar a cidade segundo as bases da sua
matriz estrutural. É neste contexto de análise que é necessário equacionar as
diversas temáticas de desenvolvimento, assumindo particular relevância o seu
desempenho funcional nas áreas do património, cultura, ensino e qualidade de vida,
por constituírem referenciais de desenvolvimento importantes, como eixos básicos
de suporte para incremento de dinâmicas que têm reflexos, directa ou
indirectamente, sobre os processos de transformação subjacentes aos sectores sociais
e económicos. Há ainda uma outra dimensão que o desempenho funcional assume e
que importa referir, nomeadamente relacionada com o estado de evolução do espaço
urbano, por traduzir os níveis de desenvolvimento emergente e por constituir um
indicador fiável relativo às condições e qualidade de vida. Nesta linha de análise a
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problemática da adequação e das necessidades de equipamentos, as exigências em
relação aos diversos serviços, o enquadramento externo e as relações com territórios
próximos ou distantes, constituem áreas de planeamento importantes, devido à
relevância que têm nos processos de desenvolvimento.

Este sentido metodológico determina que se identifique as funcionalidades do
espaço urbano como um domínio de intervenção estratégica.

III – DOTAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, CAPACIDADE E INOVAÇÃO

As competências e a capacitação técnico-profissionais e organizacionais são
pressupostos fundamentais com vista à promoção do desenvolvimento. O
crescimento económico é uma questão básica que se coloca ao desenvolvimento do
Concelho, para isso é necessária iniciativa e desempenho empreendedor por parte
dos agentes económicos e sociais, entendidos individualmente ou enquanto
estruturas ou organizações. Para desbravar o presente e construir o futuro as
competências são indispensáveis. Não há iniciativa empresarial sem conhecimentos
técnicos e tecnológicos compatíveis com o exercício competitivo das actividades
económicas. Não há iniciativa social, nomeadamente de natureza organizacional,
sem capacidade para ultrapassar bloqueios inerentes: a referenciais culturais
inibidores do desenvolvimento e passadistas; a imobilismos retrógrados; a estigmas
e temores na assumpção do risco; a estereótipos ancorados em rotinas e em posturas
conservadoras; entre outras condicionantes que impedem o desenvolvimento.

A inovação aplicada aos sistemas económicos e sociais é fundamental para obter
ganhos de competitividade e racionalizar o aproveitamento dos recursos existentes
no território, permitindo ainda reformular processos de trabalho e procedimentos,
por forma a aumentar a produtividade e promover a melhoria permanente dos
produtos e serviços.
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Estas as justificações principais para considerar-se a dotação de competências,
capacitação e inovação como um domínio de intervenção estratégica.

IV- REFORÇO, DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÓMICA E ARTICULAÇÃO
COM O EXTERIOR

A promoção do crescimento económico no concelho implica necessariamente
desenvolver as actividades inerentes à estrutura económica existente e incrementar
novas actividades e negócios, permitindo consolidar e diversificar o tecido
económico local.
Os projectos estruturantes são importantes âncoras que proporcionam o reforço das
actividades actuais e permitem gerar dinâmicas de diversificação, através da
emergência de novos negócios.

Ao nível do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), a
implementação do sistema de rega irá despoletar seguramente um processo de
reconversão dos sistemas agrários tradicionais, conducente a uma estrutura
económica associada ao regadio.
Face à influência estrutural que o EFMA irá exercer sobre as funções do território, é
previsível também a qualificação dos sistemas extensivos, por via da acentuação dos
níveis de especialização funcional, surgindo um aproveitamento mais racional dos
recursos agro-pecuários, e o desenvolvimento de novas áreas de serviços de apoio à
economia do regadio. Assim, é provável que nos centros urbanos que integram
directamente o espaço rural (ou seja nas aldeias do concelho) se intensifique a
instalação de serviços complementares de apoio à agricultura, constituindo um
factor importante de dinamização das economias urbano-rurais. Naturalmente que a
uma escala superior, na cidade desenvolver-se-ão igualmente actividades de serviços
ligadas ao sector primário.
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Mas, é sobretudo no âmbito dos impactes subjacentes à entrada em funcionamento
do Aeroporto de Beja que o peso da influência sobre as economias urbanas será
mais notória, assim como os efeitos estruturantes sobre a base económica local
também serão mais fortes, conduzindo a processos de diversificação de actividades e
consequentemente à diversificação do tecido empresarial.

Ambos os projectos têm a possibilidade de gerar externalidades com reflexos
positivos ao nível do reforço e consolidação da base económica local, sendo já
perceptíveis alguns sinais importantes, nomeadamente no plano da revitalização do
sistema agrário e do tecido empresarial, através do incremento de novas culturas no
espaço rural, particularmente no domínio da olivicultura, com a instalação de novas
estruturas empresariais e empresários vindos do exterior para desenvolver aqui as
suas actividades económicas.
A dinamização da economia, quer a partir do incremento das actividades existentes,
quer por via da criação de novas actividades e, deste modo, com a concretização de
processos de diversificação, os fluxos e as relações com o exterior tendem a
intensificar-se, contribuindo para o reforço da imagem e da projecção do concelho,
especialmente da cidade, no exterior.

Face ao exposto, facilmente pode concluir-se que a perspectiva descrita de reforço,
diversificação da base económica e articulação com o exterior, deve ser entendida
como um importante suporte ao desenvolvimento com efeitos gerais extensivos à
base económica de todo o território, sendo por esta razão considerada como um
domínio de intervenção estratégica.

2.1. PILARES VOCACIONAIS

O território do Concelho de Beja, em termos de desenvolvimento económico e social e
de ordenamento, está muito condicionado pelas dinâmicas urbanas que ocorrem na
cidade, não só como sede de concelho, mas principalmente como centro sub-regional e
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regional. No entanto, o espaço rural do concelho, face à sua localização e efeitos do
EFMA, será seguramente alvo de importantes alterações que poderão traduzir-se em
especificidades marcantes e em dinâmicas de transformação fortíssimas. Neste sentido,
os pilares vocacionais identificados, comparativamente com os definidos no Plano
Estratégico da cidade, são em número superior e mais abrangentes sob o ponto de vista
sectorial e territorial, ocupando o espaço rural, para além da cidade, um papel
igualmente importante ao nível das definições estratégicas.

Com a especialização da cidade o que se pretende, no fundamental, é dotá-la de
condições básicas, no exercício das actividades urbanas e na sua ligação com o território
que polariza, para a diferenciar principalmente da rede urbana regional e nacional. Isto
significa naturalmente que, para além das funções e serviços que um centro urbano de
nível distrital deverá ter, onde não estão incluídas as funções e serviços básicos de nível
urbano e de proximidade (relação concelhia), importa equacionar funções e serviços,
estruturados a partir de um referencial territorial mais amplo, marcadamente
diferenciadores de outros que têm existência em centros urbanos inseridos nesse
contexto espacial, com possibilidade de gerarem novas dinâmicas de desenvolvimento
para a cidade.

Com base no Plano Estratégico, pelo facto da maior parte das formulações de ordem
estratégica se manterem actuais, e de acordo com alguns compromissos, de natureza
política, assumidos por agentes institucionais, nomeadamente, pela Administração
Central, é possível arriscar um referencial estratégico suportado por especializações
próprias que assumem perfis e trajectórias de desenvolvimento definidos que marcarão
uma identidade singular e diferenciadora para a cidade e por arrastamento para o
concelho, independentemente do espaço rural dispor de particularidades expressivas
que, só por si, justificam a definição de pilares vocacionais.
Assim, depois de um enquadramento contextualizado aos elementos de referência
estratégica abordados, é possível avançar com uma vocação estratégica para a cidade e
concelho de Beja alicerçada nos seguintes pilares fundamentais:
- UMA PLATAFORMA LOGISTICA;
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- UM PÓLO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS;
- UM CENTRO DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO;
- UM CENTRO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS DO BAIXO ALENTEJO;
- UMA AGRICULTURA DE TIPO EMPRESARIAL E COMPETITIVA ASSOCIADA A ALQUEVA;
- UM ESPAÇO RURAL CENTRAL, MULTIFUNCIONAL, DE VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E
HUMANIZADO.

1) Elementos de justificação para a afirmação de Beja como plataforma logística

A afirmação da cidade de Beja como um pólo fundamental da distribuição de bens e
serviços na região Sul do país, e em particular na sub-região do Baixo Alentejo, e a
tendência de reforço da cidade como um nó importante das rotas logísticas que
atravessam esta região constituem perfis que consubstanciam um dos pilares
fundamentais de afirmação vocacional do concelho, associado à posição geográfica
da cidade e às melhorias registadas em torno dos equipamentos e acessibilidades à
cidade, que potenciam claramente o desenvolvimento deste papel, não obstante um
quadro recente de “asfixia” progressiva do espaço económico sub-regional.

Nos últimos anos tem vindo a assistir-se a três grandes tendências, com impacto ao
nível das actividades económicas e do tecido empresarial local, as quais são aqui
apresentadas pela importância face à situação actual de desenvolvimento,
designadamente:

i) a consolidação da afirmação local dos operadores de distribuição;
ii) o reforço dos factores locacionais como factor determinante para a escolha de
Beja no âmbito de processos de instalação para desenvolvimento de actividades
empresariais;
iii) o “afunilamento” do espaço económico para o exercício de novas actividades a
nível local ou para consolidação das existentes.
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Considerando na área da distribuição as funções que a cidade actualmente dispõe,
facilmente se pode concluir que Beja constitui o grande centro sub-regional de
natureza logística, num quadro de numa relação de proximidade estrita com o
território que geograficamente polariza, e em relação ao qual tem vindo a consolidar
e a reforçar a sua centralidade (tendo em conta inclusivamente as dinâmicas
demográficas e económicas das últimas décadas). Neste âmbito, o destaque vai
simultaneamente para uma base logística de abastecimento e para uma rede logística
de distribuição de bens e serviços, tanto na vertente do grande consumo, como na
estruturação de circuitos e relações empresariais de natureza comercial.

Estas dinâmicas características não são contudo suficientes para ofuscar a falta de
oportunidades para o exercício de actividades económicas no Concelho, permitindo
afirmar que prevalece ainda um quadro de afunilamento do espaço económico que
limita a diversificação e a consolidação de actividades económicas de base local.
Este aspecto, que é marcante (embora semelhante a muitas outras regiões do interior
do país), decorre, entre outros, de dois elementos fundamentais, designadamente:
 o papel das grandes cadeias de distribuição e as dificuldades de afirmação
crescentes das empresas locais (impossibilitadas de combater as vantagens
associadas à exploração de economias de escala das grandes cadeias);
 o reordenamento funcional de cadeias de serviços que favorecem prestadores de
nível nacional, principalmente no âmbito das empreitadas e das contratações em
série, onde as empresas locais são em muitos casos preteridas. A título de exemplo
pode referir-se os empreiteiros que prestam serviços para os operadores de infraestruturas e de serviços públicos, que são empresas nacionais, quando há uns anos
eram agentes locais.

Para se obter uma perspectiva mais realista das dinâmicas emergentes, e do quadro
de potencialidades para a afirmação de uma função logística competitiva por parte
da cidade de Beja, detalham-se seguidamente alguns aspectos com reflexos na
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estrutura económica que constituem condicionantes ao desenvolvimento e
qualificação empresarial nesta área.

É condição fundamental para abordar as dinâmicas empresariais reconhecer que o
epicentro desta temática se encontra no surgimento de novas actividades e na
possibilidade de manutenção das existentes, dado que nos inserimos num contexto
geral que se confronta com mutações cada vez mais rápidas - basta pensar no ciclo
de vida da maior parte dos produtos, que é cada vez mais breve, por serem alvo de
uma dinâmica de transformação poderosíssima imposta pelo mercado e pelo
desenvolvimento das tecnologias.
Por outro lado, a mobilidade dos produtos atingiu patamares jamais observados, de
nível efectivamente global, facto que contribui para o crescimento de verdadeiras
plataformas logísticas em locais que revelam centralidades adequadas ao
desenvolvimento de sistemas de distribuição e de serviços associados.

A conjugação destes dois factores imprime dinâmicas fortes de desenvolvimento
com consequências ao nível do reordenamento funcional e com reflexos no âmbito
do reenquadramento do espaço económico de influência, sobretudo dos centros
urbanos.

Em termos de actividades económicas, estes factores condicionam as dinâmicas de
aparecimento ou desaparecimento de actividades – processos contraditórios em
função das viabilidades locacionais -, mas geram sempre contextos básicos onde a
qualificação empresarial (bem como a dotação em recursos humanos qualificados e,
cada vez mais, a oferta de serviços de apoio qualificados) é fundamental para o
aproveitamento de oportunidades, significando, nuns casos o desenvolvimento de
novas actividades e noutros a manutenção das existentes.

É neste âmbito de análise que se afigura de extrema importância, para a avaliação
das oportunidades associadas ao desenvolvimento de uma plataforma logística em
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Beja, como pilar vocacional, referir cinco factores importantes que podem ter um
papel importante ao nível das condicionantes básicas que determinam as dinâmicas
de desenvolvimento e qualificação empresarial.

a) A afirmação local e regional dos operadores de distribuição e reforço dos
factores vocacionais para o desenvolvimento de actividades

No contexto sub-regional (Baixo Alentejo) a cidade de Beja constitui o principal
centro de consumo, não tanto pelo que representa em termos de massa critica de
população (e portanto de consumidores), mas porque reúne uma centralidade
funcional que integra um vasto território, cuja influência já transcende os limites do
Baixo Alentejo.
Isto significa que dispõe de economias de aglomeração, nas relações e
interdependência de serviços, quer a nível empresarial, quer a nível do consumidor
comum, que potenciam a localização de actividades para funções centrais de nível
relativamente elevado.

Por outro lado, a situação geográfica da cidade, equidistante de Lisboa e de Sevilha
(importantes centros de consumo com aproximadamente 2 milhões e 1 milhão de
consumidores), do litoral e interior, tanto na relação Norte/Sul como Este/Oeste,
bem como a melhoria recente de algumas acessibilidades rodoviárias (incluindo
algumas expectativas de investimentos futuros em termos de acessibilidades
rodoviárias e ferroviárias) tende a reforçar a centralidade de Beja, sobretudo em
relação aos sectores de distribuição em grande escala.

É exemplo do primeiro aspecto referido a afirmação local das grandes/médias
superfícies comerciais e o surgimento de novos estabelecimentos na área comercial
e de serviços (“franchizados” ou não), e a manutenção de uma rede de comércio e
serviços especializada.
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Relativamente ao segundo aspecto, reforço dos factores locacionais para o
desenvolvimento de actividades, têm vindo a instalar-se em Beja empresas de
distribuição, sobretudo nos ramos de comércio alimentar e bebidas, e a procura tem
vindo a crescer, testemunhada pelos contactos desenvolvidos por operadores no
GAD.

Esta tendência poderá traduzir, aliada a outros factores, importantes sinais que
venham a contribuir para ultrapassar barreiras prevalecentes ao nível da fraca
dinâmica empresarial e da fragilidade do tecido empresarial, condição para o
incremento de centros logísticos, quer de abastecimento, quer de distribuição,
associados à plataforma logística.

b) A renovação do sistema agrário resultante da implementação do Plano de Rega
do Alqueva, constitui um importante factor que contribui para o incremento de
centros logísticos especializados, que reforça a afirmação da cidade como
plataforma logística, bem como possibilita a consolidação da base económica
regional, porque dá expressão à revitalização de produções já existentes e à
diversificação

de

usos

agro-pecuários,

significando

globalmente

a

intensificação das economias de proximidade nos espaços rural e urbano.

Assegurar a transformação e comercialização das produções do EFMA constitui um
pressuposto estruturante que conduz a um novo padrão de actividades de índole
logístico.
A contribuição do EFMA para a constituição de “Beja como Plataforma Logística”
ao nível da componente do regadio vai seguramente desenvolver-se a partir de novas
áreas de prestação de serviços independentemente do modelo de produção a adoptar.
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Na actualidade as formas de organização dos processos produtivos são muito
exigentes, principalmente face aos factores mais competitivos. Neste sentido,
desenvolver-se-ão processos técnicos e tecnológicos altamente especializados que
têm por base um referencial de segmentação de serviços em todas as fases da
exploração dos perímetros de rega.
A relação com o mercado, quer ao nível do abastecimento técnico-material, quer ao
nível do escoamento, também exigirá um domínio de intervenção muito
especializado. A tendência ao nível do agricultor (organizado sob forma de empresa
ou não) será cada vez mais de se assumir como um gestor de oportunidades e de
recursos, deixando para outras entidades mais especializadas as actividades mais
operativas inseridas em domínios de serviços de apoio à produção.
Este sistema de organização vai permitir a emergência de “nuvens” de prestadores
de serviços em regime de contratação junto dos gestores dos perímetros e dos
operadores produtivos, indispensáveis a uma exploração rentável dos recursos solo e
água. Até na monitorização ambiental será necessário a existência de prestadores de
serviços altamente especializados, em resposta às necessidades de um serviço
qualificado.
Naturalmente que estes operadores de serviços privilegiam a sua instalação nos
centros urbanos, devido à sua natureza e às economias externas e externalidades ali
existentes. Neste sentido, Beja tem condições para reforçar a componente de
serviços constituindo um contributo para, no plano interno, aprofundar a sua base
económica como uma plataforma logística de apoio ao território que polariza.

c) O Aeroporto, por via da utilização da Base Aérea para fins civis, foi igualmente
identificado no Plano Estratégico como uma oportunidade para a constituição
de uma plataforma intercontinental para transporte de mercadorias e
passageiros e como infra-estrutura potencialmente distribuidora da produção
gerada regionalmente.
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Assim, o Aeroporto constitui uma das oportunidades mais significativas, porventura a
de maior relevo, devido aos impactes directos que poderá gerar no desenvolvimento
da economia urbana da cidade. Os âmbitos identificados associados ao
empreendimento

têm

vindo

a

ser

sucessivamente

reequacionados,

sendo

imprescindível manter o uso como entreposto internacional de mercadorias, incluindo
a exportação de primores e outras produções agrícolas locais e regionais com forte
incorporação de mais valias nos mercados externos, com origem em componentes do
EFMA. Novas valências colocam-se ao nível do transporte de passageiros, sobretudo
com voos “charters”, o desenvolvimento de actividades associadas às novas
tecnologias de informação e comunicação e, ainda, o incremento de áreas ligadas à
manutenção de aeronaves, constituindo domínios de desenvolvimento de actividades
que, directa ou indirectamente, reforçam a vocação da cidade como plataforma
logística.
Deste modo, em termos da configuração da vocação desejável para Beja, os seus
reflexos colocam-se à partida como um poderosíssimo factor de reforço da plataforma
logística, concedendo-lhe uma nova dimensão através das possibilidades de
alargamento da base económica.

d) O tecido industrial, apesar de no Plano Estratégico lhe ter sido reconhecida
pouca importância económica, é, no entanto, considerado um sector essencial
para a recriação da base económica da cidade, nomeadamente, através do
significado que pode representar para a sua diversificação e para o
desenvolvimento da fileira agro-industrial (nomeadamente ao nível de unidades
de pequena ou média dimensão, em torno dos clusters fundamentais para a
afirmação competitiva da cidade).
Neste sentido, o tecido económico ou empresarial insere-se numa lógica estratégica
por aquilo que representa enquanto base sustentável para promoção de processos de
desenvolvimento, principalmente nos planos económico e social, e quanto aos
reflexos que podem assumir tendo em conta o seu contributo complementar para a
afirmação de Beja como plataforma logística.
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e) Uma oferta ampla de serviços de apoio, fortemente localizados em meio
urbano, é finalmente um último vector fundamental para a afirmação de uma
plataforma logística como pilar vocacional para o desenvolvimento da cidade
de Beja.

Sem a proliferação de um conjunto extenso e dinâmico de pequenas unidades
económicas (sejam públicas ou essencialmente privadas ou de carácter associativo),
que sustentem e apoiem a actividade desenvolvida pelos restantes actores
económicos a sustentação de qualquer cluster, e nomeadamente de uma plataforma
logística centrada na cidade, ficaria claramente comprometida.
É essencial a densificação do tecido de serviços de apoio na cidade, seja aqueles
directamente ligados à actividade económica (serviços às empresas, dos mais
variados tipos, permitindo eventualmente a externalização e partilha de certas
funções por parte dos agentes económicos de cada sector), permitindo a redução de
custos de “contexto” e a exploração de economias de escala e gama conjuntas por
parte dos agentes económicos, seja igualmente aqueles que se associa, ao consumo
final das famílias e que serão essenciais nas suas preferências locativas, e
determinantes nas suas decisões (ao longo do ciclo de vida) em relação à sua fixação
e permanência ou não na cidade.
Transversalmente a todos estes aspectos, salienta-se ainda a necessidade do
desenvolvimento de uma base económica mais integrada (e, portanto, também de
uma maior colaboração e articulação inter-institucional), associada à emergência ou
ao desenvolvimento de fileiras ou clusters mais estruturados (cruzando sectores
primário, secundário e terciário), que estará obviamente no

cerne do

desenvolvimento de actividades deste tipo, como serão as associadas à logística e à
distribuição.
Globalmente e em síntese, podemos salientar que a afirmação deste pilar vocacional
permite:
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-

Quebrar o isolamento da cidade (e aumentar a integração territorial subregional);

-

Recriar e valorizar a base económica da cidade;

-

Valorizar o espaço e as funções da cidade, melhorando a sua atractividade e o
bem-estar oferecido às suas populações.

2) Elementos de justificação para a afirmação de Beja como pólo para realização
de eventos

a) Dinâmicas existentes no âmbito da realização de eventos e respectivos
impactes
Tomando como referencial o conjunto de iniciativas e eventos levados a efeito,
destacam-se, em traços gerais, alguns âmbitos que contribuíram, ou podem vir a
contribuir, para minimizar o efeito de um ponto fraco extremamente importante
relacionado com o elevado grau de isolamento da cidade e do concelho.
Com o Parque de Feiras e Exposições e os eventos realizados a projecção no
exterior da cidade tem vindo, de modo lento mas gradual, a reforçar-se, quer a nível
nacional, quer a nível transfronteiriço, onde se destacam as iniciativas OVIBEJA,
MovélDecor – Feira do Móvel (única a Sul do País) e a própria RuralBeja, com a
prossecução de determinadas iniciativas de âmbito regional e nacional.

No domínio do desporto também têm sido desenvolvidas iniciativas que dão,
sobretudo à cidade, visibilidade, destacando-se a participação na Volta ao Alentejo
em bicicleta, a passagem da Volta a Portugal também em bicicleta, Provas de BTT,
com participantes de todo o País, provas de carros antigos e de todo o terreno,
provas de atletismo e estágios que são realizados em Beja, em distintas modalidades
desportivas, fruto das infra-estruturas desportivas existentes.
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Na área da cultura há a destacar diversos eventos com projecção a nível nacional,
designadamente relacionados com a leitura e o livro, a animação juvenil, os
encontros de associativismo, o festival de banda desenhada, o encontro de
contadores de estórias, etc.
Com os investimentos feitos pela Administração Central e pelo Município na
reabilitação do Cineteatro “Pax Júlia” e com a sua entrada em funcionamento, a
cidade passou a ter, com regularidade, uma agenda cultural de âmbito sub-regional,
que se reflecte na tipologia de eventos que são concretizados, constituindo este
equipamento, devidamente dinamizado, um factor de promoção de eventos com
vista à afirmação de Beja no exterior.

b) Infra-estruturas e equipamentos instalados

A oferta de equipamentos sociais e infra-estruturas existentes ao nível da cidade e
concelho constitui um ponto forte de grande importância para a afirmação do pilar
vocacional associado a Beja como pólo para a realização de eventos
A existência de espaços qualificados para a realização de actividades socioculturais
e desportivas, as infra-estruturas e equipamentos de ensino superior, a
disponibilidade de espaços diversificados para a realização de feiras e exposições e a
existência de boas acessibilidades e de uma boa localização, no plano nacional,
constituem factores, globalmente e em si mesmos, importantes para a afirmação
deste perfil vocacional.
Assim, é de todo o interesse o aproveitamento destes meios como recursos para o
desenvolvimento e aprofundamento da sua importância estratégica.
Neste sentido, estes factores potenciadores de desenvolvimento mantêm a sua
relevância constituindo importantes eixos de investimento material e imaterial e
referenciais de interesse estratégico como suportes a opções relevantes para
promoção de processos de desenvolvimento integrado.
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O reconhecimento no PROTA da centralidade da cidade permite implementar
enquadramentos estruturais, a partir dos quais é possível desenvolver entre os
municípios da sub-região sinergias e complementaridades no âmbito da organização
de eventos, reservando-se à iniciativa de Beja a organização de eventos de nível
supra-municipal, reforçando, assim, a sua vocação para a realização de eventos. Por
outro lado, a estruturação em rede dos núcleos urbanos de igual valência hierárquica
vem possibilitar, nos planos regional ou nacional, acomodar economias de escala na
organização de eventos, através, por exemplo, da contratação conjunta de artistas e
outros protagonistas ou agenciadores de eventos, ficando mais barato a sua
concretização. Estas são formas de projecção da cidade no exterior e
desenvolvimento de iniciativas conducentes ao reforço deste pilar vocacional da
respectiva cidade e concelho.
A oferta qualificada de ensino, só por si, é um importante suporte indutor para a
realização de eventos.
O espaço qualificado da cidade e a agregação de funções urbanas são traços
marcantes de Beja que facilitam a afirmação deste perfil vocacional.

c) O contexto global de desenvolvimento e a afirmação deste perfil vocacional

Face ao contexto de desenvolvimento técnico e tecnológico associado ao EFMA, os
seus reflexos no reforço de “Beja como pólo para a realização de eventos” são
importantes, porque por associação terão lugar na cidade iniciativas de diversas
matizes, designadamente:
- encontros para divulgação de novos processos técnicos e de tecnologias;
- reuniões de negócios no âmbito dos operadores de serviços;
- exposições de produtos e equipamentos tecnológicos;
-

certames temáticos relacionados com o regadio, numa lógica de divulgação
das potencialidades do sector, ou de sub-sectores;
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-

conferências, colóquios e acções de formação de âmbito regional, nacional e
mesmo internacional.

Estes alguns eventos que podem ser à priori identificados, para os quais a cidade
dispõe de infra-estruturas e equipamentos para a sua realização com qualidade.
O Aeroporto de Beja terá naturalmente efeitos muito positivos ao nível da afirmação
de Beja como pólo para a realização de eventos de natureza económica (negócios);
técnica e tecnológica, cultural, desportiva e social.
A existência de um parque de feiras e exposições e de uma entidade gestora é
fundamental para a realização de eventos, contudo até ao momento ainda não foi
possível ancorar quatro ou cinco eventos com a envergadura da OviBeja. Assim
como está em curso a consolidação de uma agenda de eventos com realizações
periódicas e sistemáticas com forte impacte no exterior. Esta realidade emergente
coloca obviamente dificuldades ao processo de afirmação deste pilar vocacional,
com reflexos de causa e efeito, por exemplo, ao nível da capacidade de alojamento
instalada, sendo um facto o seu esgotamento efectivo em eventos mais expressivos,
revelando forte atractividade.
Assim, apesar de não constituir hoje um factor estrangulador à realização de
eventos, o alojamento assume e tende a assumir crescente influência no futuro.
Idêntica situação se coloca com a capacidade de restauração existente na cidade.
Neste sentido, importa genericamente articular esta problemática com a do turismo,
de forma a serem alcançadas economias complementares e, sobretudo, diminuir a
sazonalidade, ou pelo menos a irregularidade, que já é uma característica da procura
e do funcionamento das unidades de alojamento instaladas.
Beja é referenciada como um centro possuidor de importante valor patrimonial e
inserido numa vasta região com uma identidade cultural que constituem factores que
concedem à cidade uma individualidade própria.
Perante este contexto de base, com potencialidades relevantes, o desafio centra-se
naturalmente na criação de um conjunto de produtos, associados a uma imagem
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forte, devidamente elaborada e divulgada, que assumam peso estratégico no
desenvolvimento da cidade, ao nível dos eventos.
Esta abordagem afigura-se igualmente importante para aprofundamento e
enquadramento de dinâmicas que visem transformar um calendário de eventos num
suporte estruturado que lance as bases de afirmação do pilar vocacional.
De um modo mais abrangente, é fundamental a articulação com dois aspectos
fulcrais que são pressupostos determinantes para a afirmação competitiva do
concelho, designadamente:
a) a necessidade de integração com actividades dos clusters económicos com
potencial competitivo na região, sem separações artificiais do que serão actividades
agrícolas, industriais ou de serviços (isto é, entendendo as cadeias de valor da
produção destes bens como um continuum, ou seja, como um todo integrado, onde
estes eventos podem assumir um papel fundamental, para a difusão de saber, a
produção, ou a distribuição e promoção desses bens);
b) a consolidação de um quadro de oferta de eventos que consubstancie, não só a
realização de iniciativas de âmbito nacional ou regional, na perspectiva acima
referida, mas que contemple uma oferta regular e densa de eventos (particularmente
de índole cultural, de lazer, etc), de âmbito mais sub-regional ou local, que
permitam a satisfação local de um conjunto de necessidades da população local e
envolvente, e que dessa forma, contribuam para o aumento do grau de atractividade
da cidade (em termos residenciais e económicos), nomeadamente no que concerne à
fixação e manutenção de recursos humanos mais qualificados (e exigentes),
essenciais para o desenvolvimento da cidade.

O turismo de eventos, congressos, etc, é outro segmento que pode ser aproveitado e
para o qual já existem também condições mínimas de acolhimento.
Também este sector se relaciona com este pilar vocacional, mas também com
impactes significativos ao nível da afirmação de “Beja como centro qualificado de
ensino e investigação” devido à interacção que a componente das conferências e
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congressos poderá ter. Obviamente que a criação do aeroporto facilitaria todos estes
processos de desenvolvimento.
Perante o referencial enunciado, afigura-se de grande importância a articulação
desta perspectiva da “cidade de eventos”, de modo transversal com os diversos
clusters estruturantes da actividade económica do concelho, enquadrando o
desenvolvimento de uma “marca” para a cidade, associada a uma estratégia coerente
e integrada de marketing regional.

Importa ainda referir que entender Beja como pólo para a realização de eventos
ajusta-se à preocupação de desenvolvimento sustentado, sendo que este âmbito tem
impactes significativos ao nível do aproveitamento de potencialidades e recursos
locais, sobretudo se devidamente articulados com os efeitos induzidos pelos
projectos

estruturantes,

dando

expressão

aos

vectores

estratégicos

de

desenvolvimento fundamentais para o concelho. Em síntese e também segundo o
Plano Estratégico, o Ensino Superior assume particular importância para a
concretização deste pilar vocacional, bem como a cultura e o ambiente, o turismo e
o tecido económico e empresarial. Assim, a concretização de projectos nestas áreas
de intervenção conduz à afirmação deste pilar vocacional.

3) Elementos de justificação da afirmação do Centro de Ensino e de Investigação
como Pilar Vocacional de Beja

a) Questões gerais relacionadas com o ensino superior e profissional

No Plano Estratégico já se fazia menção à necessidade de valorização e qualificação
do ensino e do sistema de investigação.
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As razões aludidas pelo Plano sobre a importância estratégica deste domínio
reportavam-se ao contributo para a fixação populacional, para a modernização do
tecido económico e para o acréscimo dos níveis de cooperação com o exterior.
Estes âmbitos mantêm-se actuais, no entanto, há que referir que persistem muitos
obstáculos ao papel que o ensino superior pode representar ao nível da
modernização do tecido económico.
Estes obstáculos reportam-se à débil cultura institucional que impossibilita a
concretização de objectivos relacionados com a abertura do ensino à comunidade e,
por parte dos empresários, à fraca importância que é reconhecida à investigação e
formação técnica, como contributos efectivos para a promoção do desenvolvimento
de processos de modernização. Há que apostar numa cultura de cooperação e
interacção entre os ensinos superior e profissional e o tecido económico, como
forma de promoção do desenvolvimento e como contributo que vem facilitar a
sustentabilidade das instituições de ensino e de investigação aplicada.
Em termos do papel que o ensino assume no contexto dos pilares vocacionais da
cidade é óbvia a sua importância para concretização do desiderato de Beja se
assumir como centro qualificado de ensino e investigação.
Neste âmbito o ensino profissional (principalmente se tiver um forte pendor
tecnológico) é igualmente importante e fundamental, devido ao papel que pode
desempenhar de apoio ao desenvolvimento e qualificação do tecido e actividade
empresarial, bem como contributo para a projecção da cidade no exterior, através da
sua afirmação como segmento de prestação de serviços ao território da sub-região.

b) Importância do ensino e da investigação no processo de desenvolvimento do
Concelho

O ensino superior e profissional, bem como o desenvolvimento de um sistema
de investigação, devidamente organizado e estruturado numa óptica aplicada, para
responder às exigências de desenvolvimento local e regional, tendo em conta as
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realidades económica, social e física, representa um importante contributo para
contrariar os aspectos negativos que caracterizam o Concelho, designadamente:
- o elevado grau de isolamento em que se encontra;
- a existência de uma base económica regional frágil e pouco diversificada;
- a prevalência de uma fraca dinâmica e qualificação empresarial;
- a manutenção das tendências de desertificação física e humana.

A qualidade do ambiente urbano, a oferta de equipamentos sociais e de infraestruturas a existência de algumas economias de escala ao nível da cidade e a
localização do Concelho podem traduzir-se em factores de relevância para
afirmação deste pilar vocacional.

Estes factores serão uma mais-valia importante a explorar - não obstante a reduzida
dimensão populacional da cidade, factor que é contrariado pela dimensão territorial,
propiciando a localização de actividades associadas a este pilar - que terão de ser
inequivocamente relacionados com uma estratégia coerente de articulação com
aqueles que são (ou serão) os clusters produtivos dominantes na região,
evidenciando vantagens competitivas marcantes, associados a algumas actividades,
designadamente agrícolas, agro-industriais, aeronáutica, etc.

A dinâmica de renovação do sistema agrário, resultante da implementação do Plano
de Rega do Alqueva, constitui um importante factor para reforço e consolidação da
base económica regional, porque possibilita revitalizar produções já existentes e
diversificar usos agro-pecuários, significando globalmente a diversificação da
economia rural, traduzindo-se numa oportunidade para qualificar o ensino e
empreender processos de investigação/inovação aplicada.
Se se atender às implicações estruturais necessárias à renovação do sistema agrário,
facilmente podem ser identificadas novos desafios relacionados, por exemplo, com
o aprofundamento e desenvolvimento de novos sistemas culturais e de exploração
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racional e sustentável de recursos, incluindo a transformação, beneficiação e
comercialização, constituindo domínios para os quais o ensino especializado e a
investigação/inovação são pressupostos relevantes de sucesso.
Há que dar consistência e conteúdo estratégico às intervenções relacionadas com
esta componente de desenvolvimento, porque o que existe, na prática, são ideias ou
acções soltas, no essencial desinseridas de um contexto estratégico global, muitas
vezes desencadeadas de forma isolada, sem capacidade de afirmação e com
impactes insignificantes ao nível da qualificação e desenvolvimento do ensino e da
construção de um modelo de investigação/inovação aplicada.
Os factores locacionais do Concelho, entendidos na perspectiva de potencialidades
de desenvolvimento, para reforçar centralidades e economias de escala, com as
vertentes transfronteiriça e sub-regional, são uma evidência enquanto oportunidade
ao nível da prestação de serviços associados, quer ao ensino, quer ao apoio técnico,
onde a investigação e a inovação constituem assumidamente substratos de extrema
relevância.
Assim, a oferta qualificada de ensino e a criação de dinâmicas de investigação e de
inovação aplicadas reforçam âmbitos importantes de especialização urbana da
cidade. Para isso, importa consolidar o binómio oferta/procura de ensino, não só a
nível regional, como a nível nacional.
Por outro lado, em função das perspectivas de desenvolvimento regional,
designadamente com a execução gradual do EFMA nas diversas vertentes, afigurase importante aprofundar uma linha de especialização também para a investigação e
prestação de serviços às actividades existentes e àqueles que previsivelmente irão
emergir na sequência da concretização dos projectos estruturantes. Neste âmbito o
Instituto Politécnico fez um estudo de natureza estratégica para perspectivar o
desenvolvimento das suas vertentes formativas e de investigação. Foi um importante
esforço que seguramente não foi secundado pela necessidade de criação de uma
plataforma institucional que envolvesse a EDIA, os Municípios, outros
estabelecimentos de ensino (superior e profissional) e os representantes do tecido
económico e social.
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Esta plataforma possibilitaria mais facilmente congregar os diversos esforços e
actuações que, de forma directa ou indirecta, poderiam confluir para o ajustamento
das necessidades formativas e de investigação às realidades e perspectivas futuras
nos domínios económico e social. Com este objectivo surgiu recentemente uma
entidade de investigação, designada por “CEABAL”, ao nível das bio-tecnológicas.
O Aeroporto de Beja constitui uma das oportunidades mais significativas,
porventura a de maior relevo, devido aos impactes directos que poderá gerar no
desenvolvimento da economia urbana da cidade. Neste domínio de desenvolvimento
o ensino e a investigação e a inovação têm um papel muito importante como suporte
para o aparecimento de iniciativas empresariais e criação de dinâmicas de
diversificação de actividades.

Neste sentido, globalmente o ensino e a investigação/inovação pode representar um
factor significativo como contributo para:
-

Recriar a base económica da cidade;

-

Valorizar o espaço e as funções da cidade.

c) Perspectivas de desenvolvimento do ensino e da investigação/inovação

Face às oportunidades de desenvolvimento da vertente de serviços, é previsível um
impacte significativo do EFMA e do Aeroporto no reforço de “Beja como centro
qualificado de ensino e investigação”, em que os ensinos superior e técnicoprofissional assumam particular destaque, ao nível da qualificação de recursos
humanos especializados, em dois planos distintos:
- como meio de satisfação de necessidades de RH inerentes a empresas que venham
a instalar-se em Beja;
- no desenvolvimento de competências que fomentem a criação de actividades.
Naturalmente que a investigação, de acordo com as características do ensino que se
dispõe, assume igualmente particular importância, sobretudo associadas às
VERSÃO DE TRABALHO

2ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO

118

TOMO III – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E DE
ORDENAMENTO

tecnologias de produção e de rega, através de especializações ao nível da ESA e da
ESTIG, esta última devido à crescente importância das TIC’S no incremento de
processos produtivos.
Estas questões afiguram-se de extrema importância, pelo que deverão ser
atempadamente

equacionadas

e

aprofundadas

para

aproveitamento,

com

objectividade e sentido estratégico, dos principais efeitos indutores do EFMA e dos
seus reflexos transformadores ao nível das bases económicas local e regional, quer
em contextos urbanos, quer em espaços rurais.
Face à importância crescente da mobilidade e da interligação em rede entre
territórios, o aeroporto poderá servir igualmente para aprofundamento de funções
em Beja que conduzam ao seu reforço, enquanto centro qualificado de ensino e
investigação. Há na actualidade muitos domínios de investigação que são
estruturados de forma descentralizada e em rede, permitindo o envolvimento de
diversos centros de ensino e investigação, com ganhos significativos ao nível das
economias dos espaços envolvidos, por via do aproveitamento de recursos e
interacções cientifica e técnica que permite incorporar várias perspectivas e
componentes do saber. Assim, este quadro de organização global do trabalho
constitui uma importante oportunidade de desenvolvimento, principalmente da
cidade.
Tendo em consideração a hierarquia urbana estabelecida recentemente em
instrumentos de política de desenvolvimento e de ordenamento, o aproveitamento de
complementaridades com o sistema de ensino/formação a nível regional explorando a diferenciação e articulando esta oferta, em particular, com a oferta
formativa de outras cidades (nomeadamente Évora e Faro) -, afigura-se de extrema
importância para a valorização, afirmação e sustentabilidade do respectivo pilar
vocacional.
Para afirmação desta vocação é relevante a necessidade de articulação institucional,
em particular em relação ao ajustamento da relação entre procura e oferta de
competências. Assim, afigura-se fundamental incrementar processos de cooperação
entre as instituições de formação (superior, em particular IPB, e não superior) e as
principais associações empresariais e agentes económicos do concelho, de forma a
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explorar as possibilidades de criação de soluções institucionais que permitam tirar
partido dessa articulação. Seria igualmente importante, p.ex. em sectores como o
aeronáutico, a colaboração institucional envolvendo entidades de âmbito nacional ou
internacional, de modo a explorar formas potenciais de colaboração e de
desenvolvimento, a nível local, de interfaces entre empresas, sistemas de formação e
tecnologias.
Importa ainda referir que este âmbito permite congregar diversos esforços e
actuações que, de forma directa ou indirecta, poderão confluir para o ajustamento
das necessidades formativas e de investigação às realidades e perspectivas futuras
nos domínios económico e social.
A resposta às necessidades de qualificação do ensino e do sistema de investigação
constitui um importante contributo para a fixação populacional, para a
modernização do tecido económico e para o acréscimo dos níveis de cooperação
com o exterior.
Entende-se como fundamental que, por um lado, a cultura institucional abra o
ensino à comunidade e, por outro, que os empresários reconheçam a investigação e a
formação técnica como factores imprescindíveis à concretização de processos de
modernização. Assim, é essencial investir numa cultura de cooperação e de
interacção entre o ensino superior e o tecido económico, como forma de promoção
do desenvolvimento e como contributo que facilitará a sustentabilidade das
instituições de ensino e de investigação. A investigação deve ser eminentemente
aplicada, ou seja, em termos de conteúdos e escalas de concretização por forma a
estar adequada às realidades e exigências do tecido económico e social da região.
Este pilar vocacional tem reflexos na estruturação de outro pilar, designadamente
“Pólo para a realização de eventos”.

4) Elementos de justificação para a afirmação de Beja como Centro
Administrativo e de Serviços do Baixo Alentejo
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A actividade económica da cidade de Beja, claramente terciarizada, está actualmente
centrada essencialmente na prestação de serviços à sub-região envolvente (sejam
públicos sejam privados), claramente dominantes na estruturação da economia e do
emprego locais, de entre os quais se destacam, com uma importância fundamental,
as actividades do comércio e dos serviços públicos.
Esta polarização desenvolve-se de modo natural e deve-se a dois motivos
fundamentais:


por um lado, devido à fragilidade de outras actividades económicas,
nomeadamente de clusters centrados na produção e transformação de bens
materiais, facto que afecta a generalidade das cidades médias do interior
português;



por outro lado, as transformações estruturais ocorridas nas sociedades
contemporâneas ao nível das formas de organização e da natureza das
actividades económicas, em que o peso dos serviços é, em termos de criação de
valor e emprego, crescentemente dominante, determinam que as lógicas de
análise referentes à estrutura e incremento destas actividades facilmente se
tornam obsoletas, principalmente se se atender que a distinção entre agricultura,
indústria ou serviços (ou entre produção de bens materiais ou imateriais), tem
pouco significado prático, porque estas actividades tendem a ser menos
dissociáveis. A produção de qualquer bem ou serviço contém, na sua cadeia de
valor, uma parcela, cada vez mais significativa, de “serviços” incorporados, que
assumem uma parte, progressivamente, mais relevante do valor desses produtos
(e consequentemente, do valor criado e distribuído na economia, incluindo no
emprego, em particular no espaço urbano, mesmo nas cidades mais
“industrializadas”).

Será portanto natural (e extremamente importante) a assunção dos serviços, dos
mais variados tipos, como pilares estruturantes do desenvolvimento de uma cidade
ou região. Isto tanto faz sentido para os serviços que podemos englobar
directamente nos clusters específicos em que se suporta a base económica de cada
espaço, como igualmente no conjunto de serviços transversais (às empresas e aos
utilizadores finais) que estruturam grande parte das actividades económicas e sociais
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nas cidades contemporâneas e que garantem qualidade de vida e bem-estar às
pessoas (desde a saúde e educação ao entretenimento e lazer, desde a administração
pública e à oferta de serviços de apoio – como limpeza, ou segurança - à estética ou
ao comércio especializado).
Neste quadro, será impensável não considerar as funções que Beja desempenha (e
nas quais se tem vindo crescentemente a destacar) como centro prestador de serviços
(tanto públicos como privados) e de funções centrais, para todo um hinterland
envolvente e funcionalmente dependente desta cidade (a diversas escalas,
obviamente, para funções centrais de diversos âmbitos, a nível regional e subregional). Estas actividades são fundamentais para a afirmação competitiva da
cidade, estruturando grande parte da sua base económica e potenciando qualidade de
vida e funções centrais exigidas cada vez mais pelos residentes, sendo consideradas
como fundamentais para a sua vida quotidiana e portanto encaradas como essenciais
para a sua permanência a longo prazo na cidade.
Num quadro em que os clusters que suportaram tradicionalmente a base económica
da cidade estão a atravessar uma necessária reestruturação, havendo possibilidades
de afirmação de outras actividades, embora algumas ainda bastante embrionárias (e
em grande parte dependentes de alguns investimentos estruturantes com carácter
essencialmente exógeno), a actividade económica na cidade tem crescido
claramente, face à envolvente; isto acontece pois a cidade tem vindo a polarizar a
actividade económica de âmbito sub-regional, em particular serviços dos mais
variados tipos, face a todo o Baixo Alentejo, embora não tenha desenvolvido muitas
funções mais especializadas (perdendo até bastantes funções centrais para Évora ou
outros pólos urbanos regionais, que importa eventualmente desenvolver, explorando
redes de complementaridades com esses pólos).
A este propósito, e se relembrarmos a identificação efectuada no diagnóstico de um
conjunto de 7 grandes clusters de actividades com potencial de desenvolvimento na
cidade no âmbito económico: Actividades agrícolas e agro-industriais; Logística;
Aeronáutica; Turismo; Lazer, entretenimento e cultura; Serviços de proximidade e
“urbanidade”, às famílias e às empresas; Atendimento social de proximidade;
(articulados com actividade transversal, ao nível dos serviços de apoio, dos serviços
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públicos, da pequena actividade industrial, construção e obras públicas, do sistema
de educação e formação, da I&D, etc.); pode-se destacar claramente a importância
para a cidade de Beja da prestação de serviços e funções centrais superiores em
todos eles, mas particularmente, naquilo que mais interessa no que concerne a este
pilar vocacional, isto é em relação aos 4 últimos (sejam serviços e funções prestadas
no âmbito da administração pública, nacional, regional e local, sejam prestadas por
agentes privados ou pelo 3º sector).
Neste quadro, e tendo em conta a importância fundamental destas actividades na
economia local, gostaríamos de destacar um conjunto de 4 aspectos fundamentais
para a afirmação deste pilar no perfil vocacional da cidade, ou seja, para a clara
afirmação de Beja como centro administrativo e de serviços do Baixo Alentejo.

Em primeiro lugar, a questão da expressão da situação de uma certa relatividade que
comporta face à posição que a cidade ocupa na(s) hierarquia(s) urbana(s) (por muito
flexível e não determinista que esta seja), e consequentemente o significado
referente à capacidade de desenvolver determinados tipos de funções. Com efeito,
importa destacar um aspecto associado a estas noções de polarização, hierarquia de
funções centrais e áreas de influência, sendo que Beja tem um nível de destaque
sub-regional no seio de um sistema urbano mais amplo, dinâmico e em permanente
transformação, o qual implica adaptações permanentes, tanto no que concerne à
escala sub-regional (onde a cidade tem conseguido afirmar-se, gerando dinâmicas
crescentemente polarizadoras nas últimas décadas), como à escala regional ou
nacional (onde, pelo contrário, a posição não tem sido de afirmação permanente,
embora haja áreas ou campos onde este potencial possa ser claramente explorado).
Neste quadro, é importante para a cidade a exploração do potencial de inserção em
redes, de forma a possibilitar a construção de massas críticas que permitam a
existência de funções centrais mais especializadas ou qualificadas; a partilha de
recursos e estruturas entre agentes, bem como a exploração de complementaridades
com outros centros urbanos poderá ser a chave para a dinamização de certos
serviços e funções centrais, de âmbito eventualmente até supra-regional, através da
formação e exploração de massas críticas e do aproveitamento de recursos
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qualificados, em áreas específicas, onde a cidade consiga obter vantagens
competitivas relevantes:

Um segundo aspecto, intimamente associado ao anterior, reporta-se ao facto de a
ligação da cidade com o exterior passar pela articulação dos recursos endógenos
com a capacidade de exploração de factores exógenos (seja tanto na vertente da
valorização dos sectores tradicionais, como na da diversificação e consolidação de
novos sectores). Neste quadro, a capacidade de inserção externa dos agentes locais e
a possibilidade de colaboração entre os agentes e recursos endógenos afigura-se
fundamental. A dimensão de articulação institucional e de estabelecimento de
soluções de colaboração entre agentes será assim crucial, bem como a dimensão
política e institucional, a qual é igualmente extremamente relevante: questões como
a da regionalização e da formação de comunidades intermunicipais; o papel das
associações de desenvolvimento regional; a concertação inter-institucional públicopúblico e público-privado, a capacidade de lobbying, por exemplo, serão factores
fundamentais para a afirmação da cidade e das funções que esta desempenha para os
diversos hinterlands (e, particularmente, no que concerne aos serviços da
administração pública).

Um terceiro aspecto a destacar prende-se igualmente com a prestação de funções
centrais por parte da administração pública e com os dilemas associados à
localização de serviços públicos. Dois dilemas poderão aqui ser destacados:
Um primeiro é o dilema entre eficiência e equidade, que está inevitavelmente
sempre patente na definição de uma rede de equipamentos ou serviços públicos,
bem como na necessidade de decisão (técnica, mas também e essencialmente
política) a ele associada. O trade off entre o aumento da dispersão territorial de um
equipamento e os custos da sua provisão (associado ao alcance desse bem e ao custo
que o utilizador tem de afectar para aceder a esse bem) é não só intuitivamente por
todos partilhado, como igualmente tradicionalmente assumido na decisão política e
na análise académica e científica. Não deixa no entanto por isso de dispensar a
necessidade de uma opção, que mais do que técnica é, em última instância, política,
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e se articulará eventualmente com os níveis de expressão de interesse territorial
protagonizados. Se pensarmos, a título ilustrativo, na implementação de
equipamentos de proximidade, este dilema coloca-se claramente, ao confrontarmos
lógicas nacionais em que um concelho da periferia de uma área metropolitana (por
exemplo Sintra) terá quase tanta população como uma região que ocupa quase 1/3
do território do país (Alentejo): a possibilidade de utilizar um critério cego como o
nº de utentes (remetendo para uma maior eficiência) na definição da rede será aqui
dificilmente equacionável face a outros critérios (como por exemplo a distância que
um utente teria de percorrer para aceder ao respectivo equipamento – remetendo
para a equidade) tendo em conta a grande disparidade das duas situações.
Um segundo dilema de fundo é o que se verifica entre cooperação e competição, e
que está intimamente relacionado com a já referida necessidade de formação de
massas críticas e com a necessidade de articulação em redes para poder sustentar a
existência e o funcionamento de certos equipamentos, garantindo massas críticas,
em termos de competências, de recursos, de mercados, de índole institucional, etc.,
que permitam gerar uma dimensão mínima necessária à sua exploração. Por
exemplo, se pensarmos na profusão de equipamentos culturais ou desportivos (ou
outros), que têm florescido com a descentralização de competências e o acesso a
recursos financeiros que têm permitido a dotação da generalidade dos concelhos do
país de equipamentos de boa qualidade, embora inquestionável na óptica da
promoção do bem-estar das populações, tem gerado múltiplas situações em que na
prática a gestão desses equipamento debate-se com bloqueios, face às dificuldades
de mobilização de recursos e competências a nível local para o seu funcionamento
(estruturas técnicas, existência de produções, etc.), ou mesmo face simplesmente aos
seus elevados custos de manutenção.
O fomento da inserção em redes, para a construção de massas críticas que permitam
a existência de funções mais especializadas / qualificadas e o aproveitamento
comum de recursos e competências (por exemplo, itinerância de espectáculos ou
produções, partilha de staff técnico, complementaridade ao nível da própria dotação
em equipamentos) necessita claramente de ser mais explorado, de forma a evitar
situações deste tipo que acabam por não configurar equipamentos que na prática
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sejam utilizados e não aproveita à qualidade de vida e bem-estar das populações
locais.
A articulação entre os diversos interesses territoriais expressos a níveis de
intervenção pública distintos (o interesse regional, o interesse municipal, o interesse
nacional, ou outros) é aqui fundamental, sendo imprescindível a procura de
mecanismos (mais) eficientes de articulação da actuação política a estes diversos
níveis.
Finalmente, um último aspecto essencial para o entendimento e fundamentação
deste pilar vocacional da cidade, associa-se com o impacto que estas actividades têm
ao nível da qualidade de vida, da vitalização urbana e, no fundo, do
desenvolvimento da cidade nas suas diversas dimensões (económica, social,
ambiental, de participação cívica das populações). Com efeito, a afirmação de Beja
como centro administrativo e de serviços do Baixo Alentejo é um aspecto
fundamental, como já se referiu, para a dinamização e sustentabilidade da cidade,
não só pelo peso social e económico que estas actividades (mais do que quaisquer
outras) representam actualmente para o tecido social da cidade, como, sobretudo,
pelo potencial e pelo papel determinante que estas actividades (tanto públicas como
privadas) têm para a fixação da população local e para a promoção da urbanidade,
factor crucial para as vivências e os estilos de vida da maior parte da população
actual. Com efeito, existe uma clara associação destas actividades económicas com
a revitalização do tecido urbano e a promoção da urbanidade (pequeno comércio,
lazer e cultura) gerando, por um lado, amenidades que permitam fixar e manter a
população (e, em particular, a retenção de recursos humanos qualificados), e por
outro o papel fundamental que desempenham para a requalificação e redinamização
urbanística de certas áreas da cidade. A sua importância estratégica para a economia
da cidade tende a ser sistematicamente subvalorizada face à sua fraca visibilidade
nos documentos de análise e de estratégia sobre a cidade (bem como às lógicas
tradicionais de análise económica), mas estas são actividades cujo impacto, social,
económico e urbanístico na cidade pode ser bem maior do que aquele que
usualmente é considerado, particularmente em cidades com as características de
Beja.
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5) Elementos de justificação para a afirmação no Concelho de Beja de uma
agricultura de tipo empresarial competitiva e associada a Alqueva

Na nota de apresentação do Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento
Rural afirma-se que “A última grande reforma (da PAC), iniciada em 2003,
constituiu um novo marco: o modelo de apoio ao sector, mais intervencionista e
regulamentador, vai-se transformando num outro em que as orientações
determinantes são fixadas pelo mercado. Este novo enquadramento comunitário, de
crescente liberalização das regras, vem ainda acompanhado de maiores exigências
sobre a qualidade, segurança alimentar e ambiente, inseridos num contexto
internacional cada vez mais concorrencial.

A agricultura portuguesa, desde a produção à indústria, está, pois, confrontada,
com uma situação, mais exigente e rigorosa, mais complexa e menos proteccionista.
Para fazer face a esta mudança de paradigma é necessário compreendê-lo, aceitálo e procurar agir neste novo quadro de referência.

É neste contexto, após avaliação do estado do sector, apresentada de forma mais
desenvolvida e fundamentada, que a linha de força da estratégia para os próximos
anos aposta no desenvolvimento das nossas potencialidades para criar mais
riqueza, através duma melhor e mais eficiente utilização dos recursos naturais,
humanos e financeiros.”

Está neste contexto implícito a necessidade de proceder ao desenvolvimento de uma
agricultura competitiva, de base empresarial, com dimensão adequada para vencer
os problemas decorrentes da concorrência em mercados cada vez mais globalizados.
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O concelho de Beja apresenta, ou apresentará num futuro próximo, um conjunto de
recursos agrários significativos com grande potencial para a implementação de uma
agricultura desse tipo.

Em geral, durante as últimas décadas do século passado a produção agrária
experimentou um processo acelerado e sustentado de concentração empresarial. Este
processo, também denominado ajuste estrutural, caracteriza-se pela diminuição do
número de explorações agrícolas e pelo incremento da dimensão das que
permanecem em actividade. Outro aspecto relevante da produção agrária refere-se
ao desenvolvimento da tecnologia, com especial ênfase na mecanização dos
processos produtivos e na consequente diminuição do número de trabalhadores
agrícolas empregados. Todos estes processos de ajustamento são consequência da
necessidade de redução dos custos de produção, indispensável ao aumento de
competitividade, imposta esta pela lei da concorrência em mercados dos produtos
agro-alimentares de produção em larga escala, cada vez mais globalizados. Parte
significativa dos produtos agrários apresenta características do tipo “comodity”.
Para concorrer nestes mercados globalizados só é competitiva uma agricultura
intensiva, de larga escala, mecanizada, com organização comercial desenvolvida, no
fundo, uma efectiva agricultura empresarial.
Que argumentos apresenta o concelho de Beja para desenvolver este tipo de
agricultura?
Apresenta um leque significativo de recursos, todos eles necessários, mas não
suficientes: solo, água e unidades com dimensão, proximidade dos mercados e infraestruturas necessárias para a exportação.
O concelho de Beja possui uma extensa área de solos de grande potencial agrícola,
incluídos, por isso, na Reserva Agrícola Nacional, são afamados de há longa data os
Barros de Beja.
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Com a implementação, num futuro próximo, do regadio, com a utilização de água
proveniente da Barragem do Alqueva, aumentará significativamente o potencial
desses solos. A transformação do sequeiro em regadio trará uma maior expressão e
competitividade à agricultura empresarial de larga escala.
Em relação à média nacional, o concelho de Beja caracteriza-se por apresentar uma
estrutura fundiária em que predominam, em termos de área, as propriedades de
dimensão superior a 100 ha, o que explica que predominem no concelho, também
em termos de área, as unidades produtivas de média e grande dimensão. Estrutura
essa que é indispensável para a produção agrícola intensiva, mecanizada e
empresarial, produzindo a custos competitivos.
Produzir em larga escala implica ter acesso a mercados com dimensão para absorver
a oferta acrescida de produtos. O concelho de Beja está localizado relativamente
perto dos mercados de Lisboa e do Algarve. Com a implementação da Plataforma
Logística, ligada ao Aeroporto, e pela proximidade do TGV, Beja ficará dotada de
infra-estruturas essenciais que permitirão criar fluxos significativos de exportação
de bens com origem na agricultura de regadio, de base empresarial.

Como foi referido este tipo de agricultura, pelos maiores consumos de químicos que
acarreta, tem de ser acompanhada de maiores exigências sobre a qualidade,
segurança alimentar e ambiente, inseridos num contexto internacional cada vez mais
concorrencial. Os consumidores nacionais e internacionais são cada vez mais
exigentes quanto à segurança alimentar. O público, em geral, está cada vez mais
informado e mais exigente relativamente à degradação ambiental e à conservação da
natureza e dos recursos naturais. Nesse sentido, especial atenção deve ser dada ao
aquífero existente no subsolo dos Gabros de Beja. É manifestamente necessário
adoptar um código de boas práticas agrícolas de regadio.
O concelho de Beja possui um conjunto significativo de recursos agrários
necessários à implementação da produção agrícola de massa e competitiva. Esses
recursos são necessários, mas não suficientes por si só. O potencial desses recursos
só se manifestará de forma satisfatória se surgirem empresários que entendam e
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aceitem estes novos paradigmas, a adaptação e o desenvolvimento de uma nova
organização do sector é outra condição imprescindível.

6) Elementos de justificação para a afirmação no Concelho de Beja de um
espaço rural central, multifuncional, de valor patrimonial e humanizado

Tem sido constatado que, em parte cada vez mais significativa dos espaços rurais,
está a reduzir-se a sua função de produção agrícola, a qual tem sido, essencialmente,
o fornecimento de bens alimentares.
Em parte desses espaços mantem-se uma produção extensiva, centrada em bens de
qualidade destinados a nichos específicos de mercado, a consumidores de renda
mais elevada. A esse tipo de agricultura está associado o paradigma da
multifuncionalidade dos sistemas, ou seja para além de bens de consumo agroalimentar emerge uma gama variada de serviços e bens de tipo ambiental e social
que a sociedade, em geral, valoriza cada vez mais. Estes bens e serviços com origem
na multifuncionalidade dos sistemas podem, e devem, constituir recursos para o
desenvolvimento rural.
Noutra parte daqueles espaços, em que o património natural está mais preservado, a
relação da sociedade com o território rural centra-se sobretudo na gestão ambiental
desses espaços. Os valores patrimoniais destes espaços justificam as políticas e os
recursos públicos de apoio à sua conservação.
Naqueles outros espaços, defende-se que as politicas de apoio sejam sustentadas
pelo seu carácter multifuncional.

No Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural afirma-se que “Na
agricultura e floresta portuguesas ainda existe um potencial de crescimento e
desenvolvimento por explorar. Ele existe sob a forma de condições naturais de
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produção com vantagens competitivas, da sua inserção no espaço comunitário, do
conhecimento e existência duma riqueza no saber fazer, a que cresce uma situação
ambiental rica e variada.
O consumo evoluiu, é mais diversificado e exigente procurando, além de produtos
indiferenciados a preços competitivos, uma gama de produtos com maior qualidade
e diferenciação.”

No PROTA explicita-se que no Alentejo se deve “Desenvolver o modelo de
produção agro-florestal com base nas fileiras estratégicas regionais, garantindo a
utilização racional dos recursos disponíveis e promovendo a diversificação das
produções e a multifuncionalidade da exploração agrícola.
Aumentar a atractividade das zonas rurais, com base na multifuncionalidade do
espaço rural através de uma dinamização integrada dos sectores que podem
contribuir para a revitalização económica, para a valorização e sustentabilidade
ambiental, e para uma melhoria global da qualidade de vida.

a) Promover o desenvolvimento equilibrado e sustentado dos espaços rurais e dos
recursos naturais.

O Concelho de Beja integra três unidades territoriais distintas, que de forma
simplificada, foram definidas no PROTA como, Campos do Baixo Alentejo, Terras
Agrícolas (Regadio do Alqueva) e Sistema do Guadiana. As opções e linhas de
orientação estratégicas para estas unidades territoriais são substancialmente
diferentes pelo que o emprego do termo “espaço rural” obriga à concretização da
unidade a que nos referimos, de forma a homogeneizar conceitos
Tendo em vista a identificação de traços característicos em que se baseiam as
estruturas agro-ambientais, subdividimo-los em: -comuns às três unidades; ou
específicos a cada uma delas.
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Aplica-se à generalidade dos espaços a necessidade de preservação dos sistemas
naturais/culturais e a utilização sustentável dos recursos.
O PROTA refere que a “estratégia para uma gestão sustentável dos espaços rurais
e dos recursos naturais assentará em objectivos específicos tais como: manter a
actividade agrícola ou florestal em zonas com condicionantes ou desvantagens
naturais; preservar os recursos naturais e a paisagem no âmbito da actividade
agrícola e florestal; tornar a floresta mais estável e resistente aos agentes bióticos e
abióticos; incentivar os sistemas florestais e agro-florestais compatíveis com o
ambiente e promover a eco-eficiência.”

Relativamente à conservação dos recursos naturais surgem como prioritárias as
medidas de preservação e/ou recuperação dos recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, considerando-se este recurso como “estratégico e estruturante”. A
complementaridade da utilização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos
deve ser encarada como essencial e a sua gestão optimizar “no espaço e no tempo as
potencialidades hídricas de cada sistema aquífero, de acordo com a procura
prevista”. Uma vez que o principal aquífero do sul de Portugal encontra a sua maior
extensão no território do Concelho de Beja, a gestão do mesmo deverá ser encarada
como um pilar do desenvolvimento rural.

O PROTA refere ainda que “O desenvolvimento de um sistema territorial de
estabilidade ecológica que estabeleça ou aumente a conectividade, melhora a
qualidade da paisagem do ponto de vista da biodiversidade, ao aumentar a
resiliência dos habitats/ecossistemas e ao facilitar a adaptação das populações,
criando sistemas de suporte de vida mais estáveis e perenes”. Dado que o concelho
de Beja integra áreas protegidas, nomeadamente integradas no Parque Natural do
Vale do Guadiana, e Rede Natura, para além de outras de elevada importância para a
conservação da natureza, a criação de uma estrutura ecológica municipal deverá
contribuir para “(...)assegurar a estrutura dinâmica dos ecossistemas a fim de
beneficiar os serviços que estes providenciam, nomeadamente, na alimentação
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(agricultura), no controlo da erosão, na manutenção do ciclo hidrológico e nos
serviços culturais (turismo) “
A manutenção e valorização da biodiversidade deverão ser conseguidas com a
articulação dos programas de gestão dos sistemas naturais (Áreas Protegidas e Rede
Natura) e as oportunidades das actividades produtivas.

Tendo-se apresentado sumariamente os aspectos comuns às unidades territoriais em
questão, importa agora concretizar o que de específico cada uma dessas unidades
encerra.

As unidades territoriais, Campos do Baixo Alentejo, Terras Agrícolas (Regadio do
Alqueva) e Sistema do Guadiana, foram nas últimas décadas, sujeitas a rápidas
transformações dos sistemas de uso do solo. As alterações decorrentes da política de
desenvolvimento agrícola introduziram modelos de exploração, para os quais ainda
não se iniciou um processo de ajuste em mecanismos de compensação ambiental
capazes de corrigir e/ou minorar os aspectos negativos. De entre as três unidades,
será eventualmente a área de Terras Agrícolas aquela sobre a qual incidem
transformações mais aceleradas pela alteração de sistemas de sequeiro a regadio. O
acréscimo de produtividade do sistema agrícola bem como os apoios previstos no
Programa de Desenvolvimento Rural, permitem a implementação de investimentos
na agricultura ou silvicultura com objectivos de requalificação e ou valorização
ambiental. Relativamente à unidade territorial Terras Agrícolas devem ser
reintroduzidas as estruturas ecológicas e reposta a capacidade funcional da
paisagem.

O Sistema do Guadiana, engloba três subunidades, sendo o limite nascente do
concelho de Beja um corredor natural definido pelo sistema ribeirinho da
subunidade 5C- Vale do Baixo Guadiana e afluentes. Como espaço estruturante da
rede ecológica regional é considerado “com grande vocação potencial para turismo
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ecológico e de natureza.(...) A ocupação agro florestal deverá ser compatível com o
controle dos processos associados à desertificação.”
A unidade Campos do Baixo Alentejo, encontra-se na zona sul do concelho de Beja.
Para esta unidade territorial, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo
Alentejo abrange a zona designada por Campo Branco. Os objectivos específicos
desta unidade são a “implementação e incrementação das funções de silvo
pastorícia, caça e pesca nas águas interiores, conservação dos habitats, de espécies
da fauna e da flora e de geomonumentos, e de protecção”. Parte da área da Zona de
Protecção Especial de Castro Verde integra território do concelho de Beja. Nesta
área a Conservação de Habitats aponta como “Ocupação Cultural Dominante”,
sistemas Agro-florestais de Conservação Ambientalmente Equilibrados”

b) Consolidar o Alentejo como destino turístico, associado a uma oferta selectiva
e ajustada com as características ambientais, naturais e patrimoniais,
desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e
identidade.”

O concelho de Beja inclui extensas áreas que não vão ser reconvertidas ao regadio
manifestamente por falta de potencial.
Que recursos existem nesses espaços e qual o seu potencial para o
desenvolvimento? Podemos agregar os seus recursos em 4 grandes grupos:
1 - Montados de azinho, olivais tradicionais, áreas de terra limpa e pastoreio para
raças pecuárias autóctones;
2 – Paisagens e Espaços de conservação: limite com Castro Verde e Parque do
Guadiana Médio;
3 – Património rural construído: aldeias, pequenas localidades, montes e assentos de
lavoura;
4 – “Património social”; Saber fazer tradicional e Produtos de qualidade, alguns com
protecção comunitária. Culinária, pão, produtos transformados.
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Os diversos tipos de património aqui considerados permitem, de forma mais ou
menos integrada, produzir bens e/ou serviços destinados a 2 tipos distintos de
consumos; bens agro-alimentares com atributos de qualidade e/ou valor nutricional
específicos diferenciados, e consumos associados ao lazer; visitas de recreio, caça e
pesca.

Na gestão dos recursos incluídos nos grupos 1, 3 e 4 deverá estar implícita a
utilização ou uso compatível com a conservação. Já os recursos incluídos no grupo 2
reclamam que a ênfase seja posta na conservação, portanto um uso em
conformidade.
A conservação da avifauna nas planícies do Campo Branco necessita do uso do solo
pelo cultivo de cereal em rotações longas.
O uso das raças autóctones, do montado de azinho, das terras limpas e do olival
tradicional para fins produtivos deverá ter sempre em conta os condicionalismos
inerentes à respectiva preservação.
A preservação do património social envolve a transmissão dos saberes às gerações
futuras.
Em geral, os recursos que estamos a considerar são do tipo patrimonial que
implicam a noção da existência de um valor legado, ou seja, de transmissão
intergeracional.
Face à localização geográfica do concelho de Beja e atendo às facilidades na
acessibilidade ao território o espaço rural é simultaneamente central e
multifuncional das as suas características constitutivas. Estes atributos concedem ao
espaço rural do concelho natureza estratégica relativamente ao desenvolvimento
local. É com este sentido que o espaço rural do concelho pode ser considerado como
um pilar vocacional de desenvolvimento.
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2. 2. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

Tendo em atenção o que representam as Linhas de Orientação Estratégica (LOE) na
estrutura da estratégia para o desenvolvimento da cidade e do concelho,
nomeadamente, em relação às orientações que revelam maior motricidade ao nível dos
processos de mudança, foram identificadas as linhas de orientação estratégica que
correspondem a traços marcantes de intervenção ajustados, em princípio, à realidade e
às perspectivas de desenvolvimento para o território em causa.

Assim, as LOE, atendendo às áreas de formulação e ao seu conteúdo, prefiguram
âmbitos claros de intervenção para em torno

das vocações da cidade serem

alcançadas dinâmicas conducentes à concretização, no futuro, das perspectivas actuais
de desenvolvimento e de ordenamento, constituindo eixos fulcrais de actuação para
alcançar os propósitos estratégicos definidos previamente. Tendo em consideração um
quadro de especialização, com reflexos na rede urbana estruturada nos planos
nacional, regional e, eventualmente, internacional e transfronteiriço (dada a
proximidade de Espanha e as oportunidades que o centro urbano de Beja dispõe para
alargar a sua área de influência àquele território), a estratégia referenciada nas LOE
tem de ser compaginável com um quadro efectivo de concretização exequível e
realista.

Em termos económicos e sociais, é importante identificar áreas fundamentais de
acção que sejam baseados nos pressupostos vocacionais da cidade e concelho e que
sirvam de enquadramento para desencadear apostas válidas ao nível do
desenvolvimento deste território.
É neste contexto de abordagem dos processos de desenvolvimento que assume
particular relevância a identificação das Linhas de Orientação Estratégica, que são:
I- Projectar Beja no exterior e quebrar o isolamento do Concelho;
II- Revitalizar e diversificar a base Económica do Concelho;
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III- Valorizar, de modo sustentável, o território e reforçar a identidade do
Concelho;
IV- Qualificar o espaço urbano e dinamizar as funções da cidade;
V- Valorizar os Recursos Humanos, desenvolver as capacidades organizacionais e
promover o desenvolvimento social.

I- PROJECTAR BEJA NO EXTERIOR E QUEBRAR O ISOLAMENTO DO
CONCELHO

O sentido de qualquer intervenção que se identifique com esta linha de orientação
visa, no essencial e a diferentes níveis, potenciar formas de afirmação,
relacionamento e cooperação com o exterior.

Num contexto de abertura crescente da economia e sociedade ao exterior, assume
particular relevância que as interdependências (relações e impactes locais) e os
quadros de intervenção que concedem projecção à cidade e concelho sejam
abrangidos pelo sistema de planeamento. Em primeira instância esta LOE
concretiza-se com base na dinâmica e vitalidade da estrutura económica e social,
ocupando o comportamento dos seus agentes papel de realce, bem como o estado de
desenvolvimento e o nível de maturidade das actividades que têm lugar no território.
Apesar desta determinante fundamental, a LOE deverá igualmente corresponder a
uma atitude proactiva subordinada a uma perspectiva de intervenção, assumida
plenamente pelos agentes locais, e estruturada com base na identificação de
objectivos, medidas e acções precisas e na definição dos meios necessários e dos
modos de concretização. Neste sentido, todas as componentes de intervenção
contribuem, directa ou indirectamente, para a concretização desta linha de
orientação estratégica.
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Como factor de integração, importa referir um instrumento estruturante de grande
relevância para o enquadramento das iniciativas a desenvolver no âmbito desta
LOE, trata-se do marketing territorial.

O marketing territorial não se limita à criação de uma imagem ou à disponibilização
de recursos para a promoção, é muito mais do que isso.
Para alcançar este patamar de intervenção é necessário que a estrutura económica e
social responda adequadamente aos desafios, significando estar organizada segundo
pressupostos determinados para “alimentar” o sistema de promoção e marketing. No
domínio económico a qualidade dos produtos e serviços, as quantidades disponíveis,
a política de preços, a forma de apresentação no mercado, a capacidade para atrair
investimento, a organização das relações económicas com o exterior, a criação de
imagem ou imagens fortes e mobilizadoras, entre outros pressupostos, constituem
factores que condicionam a promoção e o maketing.

Em termos culturais, a valorização e divulgação da cultura e património locais, a
realização regular de eventos, a qualidade dos produtos culturais e a abrangência dos
seus conteúdos são aspectos fundamentais para projectar o concelho no exterior e
quebrar o seu isolamento.

No âmbito do ensino e investigação, outro domínio de projecção e promoção
externa, importa realçar: o reforço dos níveis de visibilidade da cidade, enquanto
centro de ensino superior nacional e regional; a promoção e o fortalecimento das
relações nacionais e internacionais, a partir dos estabelecimentos de ensino da
cidade; a melhoria e qualificação do ensino superior. Estes são alguns aspectos de
ordem sectorial, que justificam e condicionam esta LOE.

II- REVITALIZAR E DIVERSIFICAR A BASE ECONÓMICA DO CONCELHO
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Esta linha de orientação assenta na promoção das vantagens competitivas ao nível
das actividades económicas, incrementando o tecido empresarial e qualificando os
serviços, bem como deve basear-se no aproveitamento das oportunidades inerentes
aos impactes dos projectos estruturantes e das dinâmicas e tendências de procura
afirmadas ao nível dos mercados de bens e serviços.
Há perspectivas estruturais subjacentes ao desenvolvimento técnico e tecnológico,
quer nas áreas da produção e dos serviços, quer nos domínios do consumo, cultura e
lazer, que condicionam equilíbrios ao nível da organização económica das
respectivas actividades, constituindo um factor de dinamização que, em grande
medida, é responsável por desencadear o desenvolvimento de sectores de actividade
existentes ou a criação de novos sectores.
Assim, é plausível que no primeiro caso (incremento de actividades existentes)
ocorram principalmente processos de consolidação empresarial e revitalização da
economia local e que no segundo caso (criação de novas actividades) tenham lugar
processos de diversificação da base económica do concelho. De igual forma se
podem traduzir os impactes dos projectos estruturantes, provocando o incremento de
novas actividades e, portanto, o desenvolvimento de novos sectores económicos, ou
a promoção e aprofundamento de actividades e fileiras já existentes. Associado ao
EFMA e, consequentemente, com o reordenamento funcional do espaço agrícola, é
dado como certa a emergência de novas actividades ligadas ao regadio e à
racionalização da exploração no âmbito do sequeiro e dos espaços de conservação.
Relativamente ao aeroporto, para além de potenciar algumas actividades já
existentes, o seu papel é determinante na criação de uma base económica
determinada pelo desenvolvimento de novas áreas de negócio.

O investimento externo assume nestes âmbitos particular significado (EFMA e
Aeroporto) fundamentalmente ao nível da criação de actividades. Com os
pressupostos actuais há uma relação que está estabilizada entre os âmbitos de
desenvolvimento empresarial e o processo de criação de riqueza, condicionado a
economia local, que tende para a estagnação. Ao invés, com os pressupostos
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inerentes aos empreendimentos estruturantes as relações económicas alteram-se, os
horizontes e âmbitos de desenvolvimento de actividades alargam-se, imprimindo à
base económica uma dinâmica de mudança assente na criação de riqueza inserida
em processos de diversificação.

A cultura, entendida na perspectiva de produção de bens e serviços culturais e na
óptica de sector subsidiário do desenvolvimento, pode representar um factor de
diversificação com efectivação económica directa, através da oferta própria de
produtos ou, de modo indirecto, por incorporação de riqueza em cadeias de valor
associadas a outros sectores, designadamente o turismo.

O ensino e a investigação, desde que sintonizados para a promoção do
desenvolvimento local, revestem-se de particular relevância no âmbito da
revitalização e diversificação da base económica. A adequação curricular e o
fomento de uma cultura incentivadora do empreendedorismo e da assumpção do
risco assumem importância fundamental para disponibilizar recursos humanos
habilitados para apoio ao desenvolvimento do tecido empresarial. A promoção da
investigação é condição necessária para a constituição de competências de apoio à
inovação aplicada a processos produtivos tradicionais ou ao desenvolvimento de
novos produtos, num contexto de realismo económico e tecnológico tornando as
intervenções objectivas e eficazes.

Deste modo, para a assumpção clara de protagonismos nestas áreas de intervenção fundamentais para a promoção do desenvolvimento -, importa, para além da
definição do seu conteúdo, conceder-lhe importância de orientação estratégica.

III- VALORIZAR DE MODO SUSTENTÁVEL, O TERRITÓRIO E REFORÇAR A
IDENTIDADE DO CONCELHO
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Na actualidade, face às grandes ameaças que pairam sobre o ambiente, assegurar
processos de desenvolvimento minimamente sustentáveis é uma exigência superior
que se coloca ao planeamento e ao ordenamento do território. Independentemente
das opções estratégicas, o aproveitamento sustentável e racional dos recursos do
território é, sem margem para dúvidas, um factor de orientação estratégica que deve
estar sempre presente. Quando se equaciona a sustentabilidade nos processos de
desenvolvimento local está a adoptar-se inquestionavelmente uma perspectiva de
planeamento mediatista e um referencial temporal de longo prazo. Este âmbito de
abordagem abre campo à possibilidade de entender as diversas problemáticas de
desenvolvimento com interpretações da realidade profundamente comprometidas
com formulações sobre quadros de desenvolvimento desejáveis no futuro. Esta
percepção de planeamento é, sob o ponto de vista metodológico, um dado com uma
tal dimensão qualitativa que permite equacionar, de forma adequada, problemáticas
diversas, acentuando preocupações comuns associadas a um conceito mais
abrangente de sustentabilidade. Esta postura interpretativa predispõe o sistema de
planeamento para abordar as componentes de desenvolvimento considerando, com
carácter decisivo, a sua importância ao longo do tempo, isto é aquilo que
representam actualmente, em função da realidade do passado para as perspectivar no
futuro.
É neste sentido que é oportuno equacionar a identidade do concelho, como factor
distintivo de desenvolvimento, com o objectivo de preservar e promover valores que
se revelam fundamentais na construção do futuro, tendo em consideração que a
diferença num mundo globalizado (cada vez mais padronizado) constitui, em si, um
elemento fundamental que potencia o desenvolvimento do território.
Esta a verdadeira dimensão da sustentabilidade, através da qual o conceito de
desenvolvimento é necessariamente integrado e multifacetado, em que as temáticas
sociais e culturais desempenham um papel importante no âmbito do sistema de
planeamento, ao lado das temáticas económicas e ambientais.
Assim, a abordagem de planeamento assume a importância e estabelecer equilíbrios
entre as diversas componentes de desenvolvimento para se alcançar um nível
aceitável de sustentabilidade.
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Numa primeira instância, desde logo, impõe-se a

articulação

entre o

desenvolvimento e o ordenamento, tendo em atenção o crescimento económico
necessário à melhoria das condições de vida no concelho, sem pôr em causa os
valores ambientais e patrimoniais do território. A justiça social (incorporando as
problemáticas da acessibilidade a bens e serviços e do sistema distributivo da
riqueza) constitui um domínio inalienável que, ao lado da cultura, permite qualificar
as condições de vida no território, ponto fulcral para que o desenvolvimento seja
sustentável.
A promoção do ordenamento e da qualificação do espaço urbano, a preservação de
valores e a dinamização de processos de aproveitamento racional de recursos no
espaço rural são questões básicas de suporte à sustentabilidade. Naturalmente que a
perspectiva multi-geracional e o compromisso com o futuro são questões essenciais
que determinam a preservação e valorização da identidade social, cultural e
territorial do concelho.
Há ainda a referir que o património natural do concelho é vulnerável ás múltiplas
intervenções humanas, por ser sensível em vários domínios, principalmente ao nível
do solo e dos recursos hídricos de profundidade. São assinaláveis os processos de
desertificação e a diminuição do caudal dos aquíferos, e o seu estado de
contaminação é já uma realidade, representando já estados de precariedade efectiva
no âmbito dos frágeis equilíbrios biofísicos e ambientais que ocorrem no território
do concelho.
Estas algumas das razões nucleares que justificam adoptar como linha de orientação
estratégica: Valorizar, de modo sustentável, o território e reforçar a identidade do
Concelho.

IV –

QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO E DINAMIZAR AS FUNÇÕES DA

CIDADE
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De acordo com os instrumentos de planeamento de nível superior, particularmente o
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), a cidade de
Beja constitui um pólo sub-regional, cuja centralidade integra o território do Baixo
Alentejo. Na actualidade o contexto externo é extremamente competitivo,
aplicando-se este principio ou paradigma também aos territórios, o que significa que
para um espaço económico ou social se desenvolver há a necessidade da sua
afirmação competitiva ao nível da disputa por recursos, particularmente financeiros,
aproveitamento de oportunidade e atracção de investimentos de empresas e de
centros de decisão.
Com o reconhecimento da centralidade territorial e funcional da cidade registar-se-á,
em princípio, um efeito indutor que permite reforçar os níveis de competitividade de
Beja, em termos de influência externa. Esta condicionante de ordem administrativa,
política e institucional, tem um efeito estruturador constituindo um factor de
afirmação da cidade, se os seus agentes reconhecerem esta realidade como mais um
pressuposto estratégico para promoção do desenvolvimento. Para responder a estes
desafios são importantíssimas a qualificação do espaço urbano e a dinamização de
funções do núcleo urbano.
Num plano mais abrangente, o desenvolvimento de um território faz-se
estabelecendo interacções a diferentes escalas, o Baixo Alentejo e sobretudo o
concelho de Beja necessita da cidade para se afirmar enquanto espaço de
desenvolvimento, e a cidade necessita igualmente do território para reforçar e
consolidar as suas economias urbanas. Neste sentido, as interacções da cidade com o
território que integra constitui simultaneamente causa e efeito de desenvolvimento,
na medida em que o território promove-se se existir um centro urbano agregador em
desenvolvimento, e o pólo urbano dinamiza-se se se inserir num território que
registe níveis aceitáveis de desenvolvimento. Para isso, ao nível da estratégia da
cidade é fundamental reconhecer a qualificação do espaço urbano e a dinamização
das suas funções como um factor de consolidação do desenvolvimento.
As condições de vida e os seus níveis de qualificação representam também um
factor de atractividade e de afirmação da cidade. Para satisfazer estes pressupostos
afigura-se de extrema importância proporcionar funções urbanas adequadas à
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satisfação de tais requisitos, bem como dispor de um espaço urbano devidamente
qualificado.
Estas são algumas das razões que justificam adoptar esta perspectiva de intervenção
como linha de Orientação Estratégica.

V–

VALORIZAR

OS

RECURSOS

HUMANOS

E

AS

CAPACIDADES

ORGANIZACIONAIS E PROMOVER A EMPREGABILIDADE

A valorização dos recursos humanos para além de ser uma aposta forte do QREN e
das políticas sectoriais do actual Governo, constitui igualmente condição
indispensável para a promoção do desenvolvimento a nível local. Os recursos
humanos deverão ser considerados simultaneamente como sujeitos e objectos dos
processos de desenvolvimento, na medida em que são agentes activos nos processos
de mudança e são reconhecidamente os principais destinatários do desenvolvimento.
Neste sentido, a valorização dos recursos humanos é um requisito de ordem
estratégica como factor de promoção humana no âmbito do desenvolvimento, e
assume também particular significado como componente indicativa das condições e
qualidade de vida das populações. Mas, o reconhecimento da valorização dos
Recursos Humanos também implica a sua acepção como instrumento basilar de
desenvolvimento porque os processos de mudança têm necessariamente que ser
protagonizados por agentes humanos qualificados e activos, devidamente
reconhecidos, notabilizados, mobilizados e envolvidos nos respectivos processos de
mudança. Para a dinamização do desenvolvimento local impõe-se um contexto
subjectivo favorável à mudança, cujas condições estruturantes passam pela
motivação dos recursos humanos a afectar, o que significa igualmente a necessidade
de promover a empregabilidade e a qualificação do emprego. Os contextos
estabilizados no âmbito das relações humanas são, em princípio, mais propícios à
dinamização de processos de desenvolvimento, devido ao sentido pró-activo,
comprometido e empenhado da componente humana, traduzindo-se num factor
facilitador da mudança.
A valia humana nos processos de transformação não assenta apenas na qualidade
das competências dos indivíduos, mas também na forma e qualidade dos meios de
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enquadramento dos recursos humanos, enquanto plataformas organizadas e
orientadas para a promoção do desenvolvimento. É com base nesta perspectiva de
abordagem que importa equacionar as capacidades, competências e recursos
organizacionais enquanto factores relevantes para efeitos de desenvolvimento. Uma
das componentes de planeamento consideradas no âmbito do PDM, é justamente a
componente do desenvolvimento institucional, que integra a temática dos recursos e
competências organizacionais. Esta é mais uma dimensão da natureza multifacetada
e integrada que caracteriza o conceito de desenvolvimento utilizado nos estudos de
revisão do PDM.
Assim, para se alcançar determinados níveis de desenvolvimento é necessário que os
recursos organizacionais acompanhem a evolução e reforcem as respectivas
capacidades e competências, para enquadramento das dinâmicas de suporte aos
processos de transformação. Um território mais desenvolvido significa que as suas
organizações e instituições são mais evoluídas, competentes e melhor preparadas
para responder aos desafios da mudança.
É nesta perspectiva de análise que importa considerar a valorização dos recursos
humanos, a promoção da empregabilidade e o fortalecimento das capacidades
organizacionais como uma linha de Orientação Estratégica.

2.2. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Os objectivos de ordem estratégica foram apurados a partir da conjugação dos três
referenciais que compõem o quadro de orientação estratégica (domínios de
intervenção estratégica, pilares vocacionais e linhas de orientação estratégica),
considerando em “pano de fundo” os elementos de síntese de diagnóstico mais
relevantes (apreendidos entre os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças) e
os elementos de referência e de enquadramento da estratégia.
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A título ilustrativo apresenta-se na página seguinte um esboço alusivo à composição
de partida que serviu de base à definição dos trinta objectivos estratégicos,

ESPAÇO RURAL CENTRAL,
MULTIFUNCIONAL, DE VALORIZAÇÃO
PATRIMONIAL E HUMANIZADO

INCREMENTO DA AGRICULTURA DE TIPO
EMPRESARIAL E COMPETITIVA
ASSOCIADA A ALQUEVA.

CENTRO ADMINISTRATIVO E DE
SERVIÇOS DO BAIXO ALENTEJO.

CENTRO DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO

PÓLO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

PLATAFORMA LOGISTICA

identificando-se igualmente a respectiva listagem com as designações dos objectivos.

SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO
RURAL
FUNCIONALIDADES DO ESPAÇO
URBANO
DOTAÇÃO DE COMPETÊNCIAS,
CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO
REFORÇO, DIVERSIFICAÇÃO DA
BASE ECONÓMICA E
ARTICULAÇÃO COM O
EXTERIOR

GRANDES LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
1- QUEBRAR O ISOLAMENTO DO CONCELHO
2- RECRIAR A BASE ECONÓMICA DO CONCELHO
3- VALORIZAR DE MODO SUSTENTÁVEL O TERRITÓRIO E REFORÇAR A IDENTIDADE DO CONCELHO
4- QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO E DINAMIZAR AS FUNÇÕES DA CIDADE
5- VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVER AS CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS

I- IDENTIFICAÇÃO DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

1- Promover o Aeroporto enquanto plataforma intercontinental de mercadorias.
2- Acrescer os níveis de visibilidade da cidade de Beja, enquanto centro
universitário e promover o fortalecimento das relações nacionais e internacionais
dos estabelecimentos de ensino superior da cidade.
3- Desenvolver Beja como pólo de valorização e divulgação da cultura e
património regionais.
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4- Promover a utilização de equipamentos e serviços associados à realização de
eventos.
5- Potenciar a divulgação da produção agro-alimentar regional nos circuitos
nacionais e internacionais.
6- Desenvolver e melhorar a rede de acessibilidades rodo-ferroviárias.
7- Promover o desenvolvimento da fileira agro-alimentar por forma a aproveitar as
transformações que irão ocorrer nos sistemas culturais da região derivados do
EFMA.
8- Promover o desenvolvimento das agro-industrias.
9- Fomentar o desenvolvimento de relações comerciais, no âmbito agro-alimentar,
aos níveis nacional e internacional.
10- Promover o aproveitamento do Aeroporto de Beja como centro distribuidor da
produção agro-alimentar originada principal no EFMA.
11- Promover o desenvolvimento de empresas de apoio à função aeroportuária.
12- Promover a diversificação do tecido empresarial.
13- Fomentar o desenvolvimento dos ensinos superior e técnico-profissional,
nomeadamente nas áreas de apoio à actividade económica.
14- Apoiar o desenvolvimento qualificado de actividades e equipamentos ligados ao
turismo.
15- Minimizar os efeitos negativos inerentes à intensificação do uso do solo.
16- Conservar a estrutura ecológica nos espaços de uso extensivo.
17- Criar

condições

para

a

recuperação

de

estruturas

ecológicas

e

reposição/conservação da capacidade funcional da paisagem.
18- Assegurar a gestão e optimização, no espaço e no tempo, das potencialidades
hídricas do Concelho de Beja, em particular do aquífero dos gabros.
19- Preservar e valorizar os patrimónios natural e cultural.
20- Preservar e desenvolver os valores sócio-culturais mais marcantes da identidade
do Concelho.
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21- Promover actividades culturais que reforcem a identidade do Concelho.
22- Promover a qualificação do sector dos serviços.
23- Alargar áreas e promover o ordenamento do espaço destinado às actividades
económicas.
24- Melhorar a oferta de bens e serviços socioculturais.
25- Desenvolver e qualificar os equipamentos hoteleiros e de restauração
potenciando o aproveitamento da localização do Concelho.
26- Promover a qualidade do espaço urbano.
27- Fomentar o nível de qualificação do ensino.
28- Fomentar o desenvolvimento da investigação aplicada às necessidades
socioeconómicas aos níveis local e regional.
29- Promover a modernização das empresas e do tecido empresarial.
30- Promover a economia social.

II- ANÁLISE DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Na página seguinte, sob a forma de quadro, apresentam-se os projectos e as suas
presumíveis

inter-relações

com

os

elementos

de

estratégia

definidos,

designadamente: domínios de intervenção estratégica; pilares vocacionais e linhas
de orientação estratégica. O método adoptado foi em tudo semelhante ao
enquadramento metodológico utilizado para a hierarquização das componentes, a
única diferença reside no facto de não terem sido considerados níveis para
apuramento do grau de intensidade das inter-relações, mas apenas a indicação de
existência ou não de relação. Caso se presuma que exista indica-se o 1, caso
contrário não se indica qualquer valor. Assim considerando a totalidade das
interacções pode-se p.ex. concluir que o objectivo com maior expressão de inter-
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relações é o objectivo nº 29 e o que dispõe de menos peso de relações é
respectivamente o nº 16.
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Análise das interrelações entre os objectivos e os elementos de estratégia definidos
INSERÇÃO NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

1- Promover o Aeroporto enquanto plataforma
intercontinental de mercadorias.
2- Acrescer os níveis de visibilidade da cidade de Beja,
enquanto centro universitário e promover o fortalecimento
das relações nacionais e internacionais dos estabelecimentos
de ensino superior da cidade.

CMB /EDAB
/Privados

1

3- Assumir-se como pólo de valorização e divulgação da
cultura e património regionais.

CMB /
Associações
/Privados
CMB /
Associações
/Privados
CMB /EDIA
/Associações
/Privados

4- Promover a utilização de equipamentos e serviços
associados à realização de eventos.
5- Potenciar a divulgação da produção agro-alimentar
regional nos circuitos nacionais e internacionais.
6- Desenvolver e melhorar a rede de acessibilidades rodoferroviárias.
7- Promover o desenvolvimento da fileira agro-alimentar
por forma a aproveitar as transformações que irão ocorrer
nos sistemas culturais da região derivados do EFMA.

CMB /IPB
/outras
entidades

1

1

8- Promover o desenvolvimento das agro-industrias.

CMB /EDIA
/Associações
/Privados

1

9- Fomentar o desenvolvimento de relações comerciais, no
âmbito agro-alimentar, aos níveis nacional e internacional.

CMB /EDIA
/Associações
/Privados

1

10- Promover o aproveitamento do Aeroporto de Beja como
centro distribuidor da produção agro-alimentar originada
principal no EFMA.

CMB /EDIA
/EDAB
/Associações
/Privados
CMB /EDAB
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados

13- Fomentar o desenvolvimento dos ensinos superior e
técnico-profissional, nomeadamente nas áreas de apoio à
actividade económica.

CMB /IPB
/Estabtos
/Associações

14- Apoiar o desenvolvimento qualificado de actividades e
equipamentos ligados ao turismo.

CMB /RTPD
/Associações
/Privados
CMB /EDIA
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados

15- Minimizar os efeitos negativos inerentes à intensificação
do uso do solo.
16- Conservar a estrutura ecológica nos espaços de uso
extensivo.
17- Criar condições para a recuperação de estruturas
ecológicas e reposição/conservação da capacidade funcional
da paisagem.
18- Assegurar a gestão e optimização, no espaço e no tempo,
das potencialidades hidrícas do Concelho de Beja, em
particular do aquífero dos gabros.
19- Preservar e valorizar os patrimónios natural e cultural.
20- Preservar e desenvolver os valores sócio-culturais mais
marcantes da identidade do Concelho.
21- Promover actividades culturais que reforcem a identidade
do Concelho.
22- Promover a qualificação do sector dos serviços.
23- Alargar áreas e promover o ordenamento do espaço
destinado às actividades económicas.
24- Melhorar a oferta de bens e serviços socioculturais.
25- Desenvolver e qualificar os equipamentos hoteleiros e de
restauração potenciando o aproveitamento da localização do
Concelho.
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1

1

3

30

1

1

4

28

CMB /EDIA
/Associações
/Privados

1

1

1

1

4

29

1
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1

1

6
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1
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24

1
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27

9

5

CMB
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados
CMB
/Associações
/Privados

1

29- Promover a modernização das empresas e do tecido
empresarial.

CMB
/Associações
/Privados

1

1

1

1

1

CMB /RTPD
/Associações
/Privados

CMB /IPB
/Associações
/Privados
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28- Fomentar o desenvolvimento da investigação aplicada às
necessidades socioeconómicas aos níveis local e regional.
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V
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1

27- Fomentar o nível de qualificação do ensino.

30- Promover a economia social.

1

1

1

V
5

CMB
/Associações
/Privados

CMB
/Associações
/Privados
CMB/ IPB

26- Promover a qualidade do espaço urbano.

V
4

1

CMB /EDIA
/Associações
/Privados

12- Promover a diversificação do tecido empresarial.

V
3

1

1

EP /REFER
/CMB

11- Promover o desenvolvimento de empresas de apoio à
função aeroportuária.

V
2

Soma

V
1

OBJECTIVOS

LINHAS DE
ORIENTAÇÃO

DOMÍNIOS
ESTRATÉGICOS

ORDEM

PILARES
VOCACIONAIS

Entidades
Responsáveis
pela
concretização

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

9

1

1

8

10

1

8

11

8

12

1

7

18

1

1

8

13

1

1

10

1

8

14

1
1

1

1

1
1

CMB
/Associações
1
1
1 1 1
1
1
1
/Privados
Soma impactes 12 17 8 17 12 16 8 21 4 15 17 18 14 19 10
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Legenda:
Pilares Vocacionais: V1 CENTRO LOGÍSTICO
V2 PÓLO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
V3 CENTRO DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO
V4 CENTRO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS DO BAIXO ALENTEJO.
V5 INCREMENTO DA AGRICULTURA DE TIPO EMPRESARIAL E COMPETITIVA ASSOCIADA A ALQUEVA.
V6 ESPAÇO RURAL CENTRAL, MULTIFUNCIONAL, DE VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E HUMANIZADO
Domínios de Intervenção Estratégica: D1 SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO RURAL
D2 FUNCIONALIDADES DO ESPAÇO URBANO
D3 DOTAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO
D4 REFORÇO, DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÓMICA E ARTICULAÇÃO COM O EXTERIOR
Linhas de orientação Estratégica: L1 QUEBRAR O ISOLAMENTO DO CONCELHO
L2 RECRIAR A BASE ECONÓMICA DO CONCELHO
L3 VALORIZAR DE MODO SUSTENTÁVEL O TERRITÓRIO E REFORÇAR A IDENTIDADE DO CONCELHO
L4 QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO E DINAMIZAR AS FUNÇÕES DA CIDADE
L5 VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVER AS CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS
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3. QUADRO DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA

3.1 – Programas de Intervenção
3.2 – Medidas, acções e projectos
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Com base no quadro de orientação estratégica, ou seja, articulando os domínios de
intervenção estratégica, os pilares vocacionais e as linhas de orientação estratégica com
os objectivos identificados é possível identificar e definir os projectos, medidas e acções
que, no fundo, traduzem o Quadro de Intervenção Estratégica.
Para facilitar o enquadramento operacional foram igualmente identificados programas
de intervenção que constituem os grandes eixos que estruturam o enquadramento para
concretização da estratégia definida.
Neste sentido, seguidamente apresentam-se os programas de intervenção e os projectos,
medidas e acções.

3.1- PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO

Foram identificados sete programas de intervenção que agregam os projectos, medidas e
acções, cujas designações são compostas por uma sigla e uma identificação, que
corresponde aos traços gerais dos respectivos conteúdos.
Os programas identificados são os seguintes:
- PAES – Programa de Animação Económica e Social;
- PRU – Programa de Regeneração e Qualificação Urbana;
- PPA – Programa de Promoção Ambiental;
- PPM – Programa de Promoção e Marketing;
- PDA – Programa de Desenvolvimento Institucional e Administrativo;
- PDQ – Programa de Desenvolvimento de Qualificação;
- PDC – Programa de Desenvolvimento Cultural e Desportivo.
No quadro seguinte apresentam-se os programas e o serviço do Município mais
vocacionado para proceder à sua implementação ao acompanhamento.
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Instrumentos Intermédios de Planeamento

Envolvimento Interno

PAES - Programa de Animação Económica e Social
PRU - Programa de Regeneração e Qualificação Urbana
PPA - Programa de Promoção Ambiental
PPM - Programa de Promoção e Marqueting

GAD GAS
DAU GAD
DAU DZV DSU
GAD GIRP DSC

PDIA - Programa de Desenvolvimento Institucional e Administrativo

GMA GAD GGI

PDQ - Programa de Desenvolvimento de Qualificações
PDC - Programa de Desenvolvimento Cultural e Desportivo

GAS GAD DRH
DSC GAS

3.2- MEDIDAS, ACÇÕES E PROJECTOS

Foram identificadas 98 iniciativas descritas como projectos, medidas ou acções, em
termos de conteúdo de realização.

Procedeu-se a um exercício simples de apuramento das inter-relações entre as
iniciativas e os três factores que compõem a estratégia de desenvolvimento,
designadamente, domínios estratégicos, pilares vocacionais e linhas de orientação
estratégica, na perspectiva da sua inserção, enquanto elementos que condicionam a
concretização da estratégia, através da existência ou não de relação entre as iniciativas e
os factores estratégicos. Com base nos dados apurados foi possível determinar
genericamente o grau de importância de cada iniciativa, ao nível da concretização da
estratégia definida. Como resultado pode referir-se que:
- Promover e divulgar o potencial natural e patrimonial no exterior, apoiar o aumento e
diversificação da oferta hoteleira e de restauração e aproveitar os valores patrimoniais
da cidade na dinamização de actividades turísticas e culturais correspondem às acções
com maior expressão na concretização da estratégia;
- Introduzir práticas de compostagem em contextos domésticos, introduzir a energia
solar nas instalações e edifícios do Município, a reconversão da frota de viaturas do
Município para consumo de combustíveis alternativos, constituem iniciativas que geram
menos dependência ao nível da concretização da estratégia.
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Há outra leitura possível, relacionada com o apuramento do nível de dependência de
cada factor da estratégia em relação ao Quadro de Intervenção proposto, concluindo-se
que:
- no âmbito dos Pilares Vocacionais, o Centro Administrativo e de Serviços do BaixoAlentejo implica maior número de iniciativas para a sua concretização do que o Centro
de Ensino e Investigação;
- no âmbito dos Domínios da Intervenção, as funcionalidades do espaço urbano tem
uma expressão significativa de iniciativas propostas, enquanto que a sustentabilidade do
espaço rural regista um número significativamente inferior de iniciativas para a sua
concretização;
- no âmbito das Linhas de Orientação Estratégica, qualificar o espaço urbano e
dinamizar as funções da cidade evidencia uma relação forte com as iniciativas a
promover, no campo oposto regista-se que para quebrar o isolamento do concelho são
necessárias menos iniciativas.
Esta avaliação permite obter uma dimensão, em termos comparativos, dos níveis de
esforço que cada factor de ordem estratégica dispõe.
Nas páginas seguintes apresenta-se o quadro intitulado “Inserção na estratégia de
desenvolvimento dos projectos, medidas e acções”, através do qual é possível fazer uma
leitura mais aprofundada sobre as interdependências entre as iniciativas e os elementos
estratégicos definidos. Por outro lado, no mesmo quadro estão identificados os tipos de
iniciativas, distribuídos pelas figuras de projecto, medida ou acção, e as entidades
envolvidas na respectiva concretização.
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Quadro - INSERÇÃO NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DOSPROJECTOS, MEDIDAS E ACÇÕES
V

D

L

Introduzir a energia solar nas instalações e edifícios do
Município

Medida

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB

1

1

Introduzir práticas de compostagem em contextos domésticos

Acção

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB/
Associações

1

1

Reconversão da frota de viaturas do Município para consumo
de combustíveis alternativos

Projecto

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB

1

1

Proceder à elaboração de normas de boas práticas construtivas

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

Renovação/beneficiação da rede de iluminação pública

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

Promovera reabilitação de habitações municipais

Medida

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

Prestar apoio técnico à reabilitação de habitações

Medida

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

Instalações municipais - edifícios sede e departamento técnico

Projecto

PDIA - Programa de
Desenvolvimento
Institucional e Administrativo

CMB

1

1

Centro Escolar - Sta Maria

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

CMB/
Adm.Central

1

1

Centro Escolar - Santiago

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

CMB/
Adm.Central

1

1

Centro Escolar - S.João Baptista

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

CMB/
Adm.Central

1

1

Ampliação escola de S.Matias

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

CMB/
Adm.Central

1

1

Ampliação escola de N.SraNeves

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

CMB/
Adm.Central

1

1

Ampliação da ciclovia

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

2

Ampliação do Parque Urbano

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

2

Aproveitar as águas pluviais e outras para rega de espaços
públicos

Acção

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB

1

1

2

Concretizar o Plano de Pormenor "João Barbeiro"

Medida

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2

Concretizar o Plano de Pormenor da Mouraria

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2
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Responsáveis
pela execução

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1
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1
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Quadro - INSERÇÃO NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DOSPROJECTOS, MEDIDAS E ACÇÕES (cont.1)
D

L

DESIGNAÇÃO

PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO

Entidades
Responsáveis
pela execução

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Soma

V

CONTEÚDO
DE
REALIZAÇÃO

Concretizar o Plano de Pormenor da Rua de Lisboa

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2

Concretizar o Plano de Pormenor do Bairro da Esperança

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2

Conservatório - Núcleo do Sítio do Museu Imperial

Acção

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB/
Conservatório

1

1

2

Construção da Circular Interna

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

2

Construção de parques de estacionamento

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2

Criar o Instituto de Cultura Alentejana

Acção

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB/
Associações

Criar uma Orquestra de Câmara

Acção

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB/ Privados

Garantir a qualificação hoteleira e de restauração no Concelho

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

Instalação do laboratório de arquelogia

Projecto

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB

1

1

2

Recuperação dos troços da muralha de Beja

Medida

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ IPPA

1

1

2

Requalificação do Flávio dos Santos e envolvente

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2

CMB - Balcão único de atendimento

Projecto

PDIA - Programa de
Desenvolvimento
Institucional e Administrativo

CMB

Obras de valorização integrada nas freguesias rurais

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/JF

Centro Histórico - Rede de banda larga

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/
Operadores
Privados

Projecto piloto de recolha de resíduos sólidos

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/AMALGA

Estrada municipal - Beringel/StaVictória

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1 1

2

Estrada municipal - Penedo Gordo/Beeringel

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1 1

2

Estrada municipal - Beja/Baleizão/Selmes

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1 1

2

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1 1

2

Estrada municipal - Salvada/Quintos

VERSÃO DE TRABALHO
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1

1

CMB/
PlanicieDourada/
Privados

1

2

1

2

1

1

1

1

1 1

2

2

2

1

1

2

1 1

2
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D

L

PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO

Entidades
Responsáveis
pela execução

Renovação de redes de águas e de pluviais em freguesias
rurais - Beringel

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/JF

1

1

2

Renovação de redes de águas e de pluviais em freguesias
rurais - Baleizão

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/JF

1

1

2

Renovação de redes de águas e de pluviais em Beja

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/JF

Renovação de redes de águas e de pluviais em freguesias
rurais - NªSrªNeves

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/JF

Estrutura viária do Bairro da Esperança

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

2

Largo dos Duques - Requalificação do espaço

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

2

Variante urbana de Beja

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

1

1

2

Sinalização informativa

Projecto

PPM - Programa de
Promoção e Marqueting

CMB

1

Concretizar o Plano de Pormenor "Rua Capitão João Francisco
de Sousa"

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

Construção da Biblioteca Municipal e do Museu de Arte
Contemporânea

Projecto

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB

Criação do Centro Regional de Produções Artesanais

Projecto

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

Elaborar e executar o Plano de Valorização do Rio Guadiana

Acção

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB

Fomentar o nível de qualificação do ensino superior

Acção

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

IPB/ CMB

Incrementar a articulação dos operadores turísticos do
Concelho

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

Instalar redes de pluviais em freguesias rurais

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

Melhorar a mobilidade urbana e qualificar a rede viária urbana

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

Promover a especialização em rega da Escola Superior Agrária

Acção

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

IPB/ COTR

Promover a formação profissional nas áreas técnicas de
regadio e gestão agrícola

Medida

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

IPB/ COTR/
CEBAL/
Privados
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1

1

1

1

CMB/
Associações

2

1

1

2

1

3

1

1 1

1

1

1

CMB/
PlanicieDourada/
Privados

1 1

1 1

1

1

3

1

3

1

1

3

3

1

1

3

1

1

1

2

1

1
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3

1

3

1

1

3

1

1

3
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Quadro - INSERÇÃO NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DOSPROJECTOS, MEDIDAS E ACÇÕES (cont.3)
D

L

DESIGNAÇÃO

Promover a oferta de Ensino Superior da Cidade no exterior

Acção

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

Promover a utilização do Aeroporto de Beja para fins
aeroespaciais

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/ EDAB

Promover o desenvolvimento de serviços culturais na cidade

Medida

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB/
Associações/
Privados

Promover o Festival Cultural do Alentejo/Andaluzia

Medida

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB/
PlanicieDourada/
Associações

1

Beneficiação do Pavilhão multi-usos

Projecto

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB

1

Rede intermunicipal de ecopistas

Projecto

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

Requalificação da Piscina Municipal e Pavilhão Municipal

Projecto

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB

Rever o Plano Parcial de Urbanização do Núcleo Central
Histórico

Acção

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB

Beneficiação do Pavilhão multi-usos

Projecto

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

CMB

Rede intermunicipal de ecopistas

Projecto

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB/ Municípios

1 1

1

Criação da Quinta Pedagógica

Projecto

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB/
Associações/
IPB

1 1

1

Criar a rede concelhia de museus

Medida

PDC - Programa de
Desenvolvimento Cultural e
Desportivo

Fomentar o desenvolvimento de empresas de apoio à função
aeroportuária

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/ EDAB/
Associações/
Privados

Fomentar o desenvolvimento do ensino politécnico,
nomeadamente nas áreas de apoio às actividades económicas

Acção

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

IPB/
Associações
Empresariais

Integar a Cidade numa rede de Cidades Mediterrânicas

Medida

PPM - Programa de
Promoção e Marqueting

Pomover eventos no âmbito do Parque de Feiras e Exposições

Medida

PPM - Programa de
Promoção e Marqueting

Programa de Educação Ambiental

Projecto

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

Promover a experimentação e demonstração de novas culturas

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

IPB/ COTR/
CEABAL/
Privados

Promover a instalação de serviços de apoio à distribuição e
escoamento de produções agro-alimentares

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/ EDAB/
Privados

1

Promover a utilização do Aeroporto de Beja para fins comerciais

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/ EDAB/
Privados

Promover a utilização para fins cívis da BA de Beja, enquanto
plataforma intercontinental de mercadorias

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

Promover a utilização para fins cívis da BA de Beja, enquanto
plataforma intercontinental de mercadorias

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

Reivindicar novas funções no âmbito da Região Alentejo

Acção

PDIA - Programa de
CMB/ Entidades
Desenvolvimento
locais
Institucional e Administrativo

Edifício da Rua do Sembrano
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Projecto

PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

Entidades
Responsáveis
pela execução

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5

IPB

1

1

1

1

1

3

1

3

1 1

3

1

1

1 1

1

1

1

1

1

CMB

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

3

1

4

1

1

1

1

4

4

1 1

CMB/
Associações/
Ensino

4

4

1

1 1

CMB/ AMDB/
ADEMO/ Outras 1 1
entidades

1

3

1 1

1

1

CMB/ ACOS/
ExpoBeja/
Outros agentes

3

1

1

3

1 1

1

CMB/ Municípios

Soma

V

CONTEÚDO
DE
REALIZAÇÃO

4

1 1

1

1

4

1

1

1 1

4

1

1

1

4

1

1

1 1

4

CMB/ EDAB/
Privados

1

1 1 1

4

CMB/ EDAB/
Privados

1

1 1 1

4

CMB

1

1

1

1

1

1

4

1 1

4
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D

L
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Entidades
Responsáveis
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Criar o Núcleo do Sítio do Museu Imperial no Conservatório

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/
Conservatório

Conclusão da construção e equipar o "Campus" Universitário

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

Constituir uma reserva de espaço para desenvolvimento de
actividades económicas

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

Construção das instalações definitivas para a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão

Projecto

PDQ - Programa de
Desenvolvimento de
Qualificações

CMB/ IPB

Incremantar a estrutura ecológica municipal

Acção

PPA - Programa de
Promoção Ambiental

CMB

Instalação do Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB

1 1

1 1

Integrar a Cidade de Beja numa rede de Cidades Universitárias
de pequena/média dimensão

Acção

PPM - Programa de
Promoção e Marqueting

CMB/ IPB

1 1

1

Promover a diversificação do tecido económico

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/
Associações/
Instituições
financeiras

1

1 1

1

1

Promover o desenvolvimento da fileira agro-alimentar como
meio de aproveitar as tranformações que irão ocorrer nos
sistemas culturais da região derivados da rega proporcionada
pelo EFMA

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

EDIA/ Privados

1

1

1

1

1

5

Projecto

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

EDIA

1

1

1

1

1

5

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/
Associações/
Privados

Projecto

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/ Privados

Ampliar e requalificar da rede viária municipal

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB

Apoiar o aumento e diversificação da oferta hoteleira e de
restauração

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/
PlanicieDourada/
Privados

1

Apoiar o desenvolvimento de actividades e equipamentos
ligados ao turismo de natureza e cinegético

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/
PlanicieDourada/
Associações

1

Aproveitar os valores patrimoniais da Cidade na dinamização de
actividades turísticas e culturais

Acção

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/
PlanicieDourada/
Associações/
Privados

1

Promover a qualificação do sector dos seviços

Medida

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

CMB/ NERBE/
ACDB/ Privados

Realização de um estudo de avaliação de necessidades de
infraestruturas e serviços de apoio à distribuição de produções
do Alqueva

Projecto

PAES - Programa de
Animação Económica e
Social

EDIA

Promover e divulgar o potencial natural e patrimonial no exterior

Acção

PPM - Programa de
Promoção e Marqueting

Realização de um estudo de mercado para distribuição de
produtos frescos

Promover a modernização do comércio tradicional

Ampliação de áreas destinadas às actividades económicas

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1

CMB/ IPB

CMB/ EDAB/
Privados

CMB/
PlanicieDourada/
Associações/
Privados
PRU - Programa de
CMB/
Regeneração e Qualificação
Associações/
Urbana
Privados

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

1

4

1 1

5

1

5

1 1

5

1 1

1

5

1

5

1

5

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1 1

1 1 1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

6

1

7

1

6

1

1

1 1 1

1

7

1

1

1

1

1 1

6

1 1

1

1

6

1

1

1

Soma
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CONTEÚDO
DE
REALIZAÇÃO

1

1 1 1

1 1

1

8

1

1

1

3

Ensombramento das Portas de Mértola

Projecto

Implementação do Plano de Pormenor da Mouraria

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

1

3

Projecto de reabilitação e qualificação da zona da Estação

Projecto

PRU - Programa de
Regeneração e Qualificação
Urbana

CMB/ Privados

1

1

1

3

Soma impactes

16 22 20 33 29 40 22 51 28 40 17 28 42 59 45

Legenda:
V1 CENTRO LOGÍSTICO
V2 PÓLO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
V3 CENTRO DE ENSINO E INVESTIGAÇÃO
V4 CENTRO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS DO BAIXO ALENTEJO.
V5 INCREMENTO DA AGRICULTURA DE TIPO EMPRESARIAL E COMPETITIVA ASSOCIADA A ALQUEVA.
V6 ESPAÇO RURAL CENTRAL, MULTIFUNCIONAL, DE VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E HUMANIZADO
D1 SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO RURAL
D2 FUNCIONALIDADES DO ESPAÇO URBANO
D3 DOTAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO
D4 REFORÇO, DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÓMICA E ARTICULAÇÃO COM O EXTERIOR
L1 QUEBRAR O ISOLAMENTO DO CONCELHO
L2 RECRIAR A BASE ECONÓMICA DO CONCELHO
L3 VALORIZAR DE MODO SUSTENTÁVEL O TERRITÓRIO E REFORÇAR A IDENTIDADE DO CONCELHO
L4 QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO E DINAMIZAR AS FUNÇÕES DA CIDADE
L5 VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVER AS CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS

VERSÃO DE TRABALHO
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