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Introdução geral 

 

Este relatório preliminar, da responsabilidade do Dinâmia – Centro de Estudos sobre a 

Mudança Socioeconómica, enquadra-se no âmbito da 1ª fase (Diagnóstico) de revisão 

do Plano Director Municipal do concelho de Beja, tendo como objectivo geral uma 

caracterização, numa lógica prospectiva e de diagnóstico, da situação do concelho no 

que concerne às questões associadas ao domínio de análise “Economia”. 

Este texto enquadra-se num grupo de relatórios de diagnóstico sectoriais, que no seu 

conjunto contribuem para o diagnóstico geral do concelho, o qual foi conceptualizado e 

organizado num conjunto de componentes parcelares (e portanto inevitavelmente 

“artificiais”) pela equipa responsável pela revisão do plano. Assim sendo, resultará da 

análise aqui apresentada um carácter obrigatoriamente parcelar e uma necessidade de 

articulação com as outras componentes de diagnóstico consideradas, a qual será 

desenvolvida em fases posteriores deste trabalho de revisão do PDM do concelho de 

Beja. 

Note-se nomeadamente que a necessidade de articulação e de cruzamentos é sentida 

com particular acuidade em zonas de fronteira e interacção com outras áreas temáticas 

(p.e., área social, turismo, agricultura), nas quais foram identificadas componentes (e 

estabelecidas as respectivas “fichas de diagnóstico” parcelares) com particulares 

afinidades com um diagnóstico socioeconómico. Questões como as associadas ao 

sistema de aquisição de competências, às actividades económicas ligadas ao apoio 

social e aos serviços às famílias (entretenimento e lazer, serviços pessoais, etc.), às 

actividades agrícolas (com um peso essencial – tanto simbólico como efectivo - na 

estrutura económica da região), ou às actividades turísticas, entre muitos outros 

exemplos, estarão nesta situação. Estes serão portanto aspectos ainda a beneficiar 

necessariamente de uma integração com as restantes componentes e a ser alvo de 

aperfeiçoamentos em relatórios posteriores. 
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Destaque-se ainda que há neste relatório uma opção marcada por uma lógica de 

caracterização virada mais para o diagnóstico e para a reflexão prospectiva do que 

propriamente para (mais) uma caracterização “sectorial” extensiva das diversas sub-

componentes da economia e dos diversos sectores de actividade, de carácter 

essencialmente descritivo. 

Esta opção é justificada não só face ao vasto manancial existente de estudos e 

caracterizações (muitos deles bastante recentes) que têm por alvo seja a cidade seja a 

região (e ao valor da reflexão acumulada e de todo o know-how existente sobre a 

situação do concelho), como igualmente face às características de um instrumento como 

o PDM e de um trabalho de revisão de um utensílio que, não obstante a sua componente 

estratégica, se afigura ainda essencialmente como regulamentador em termos da 

afectação de usos do solo, e portanto com um carácter de planeamento mais “físico” e 

de ordenamento do território. 

Finalmente, gostaríamos de destacar que, como será natural, sendo este um relatório de 

progresso, está obviamente ainda aberto a contributos e a interligações com os restantes 

relatórios desenvolvidos no seio da equipa técnica do plano, bem como obviamente às 

sugestões e contribuições da comissão de acompanhamento respectiva.  

Este primeiro relatório está dividido em duas partes. 

Na parte A, efectua-se uma abordagem mais integrada às questões económicas no 

concelho de Beja, que sirva de pano de fundo à reflexão necessária para a revisão do 

PDM e a elaboração de propostas. Havendo já diversos instrumentos de planeamento de 

carácter estratégico, esta parte não se pretende substituir a eles, nem sequer propor mais 

uma nova caracterização económica do município, mas simplesmente enunciar algumas 

questões que prospectivamente devam ser consideradas como pano de fundo para 

propostas a efectuar em sede de revisão do PDM. 

Na parte B é sistematizada a análise segundo um modelo de fichas de diagnóstico 

adoptadas por toda a equipa para as diversas componentes identificadas como cruciais 

para traduzir os vários domínios de análise, neste caso concreto do domínio da 

“Economia”, para um conjunto de 15 componentes, previamente definidas pela equipa 

de revisão, cujo primeiro diagnóstico ficou a cargo deste domínio. 
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Como acima foi referido, o principal objectivo desta parte A do relatório é proceder a 

uma caracterização genérica, numa perspectiva de diagnóstico, da situação do concelho 

de Beja no que concerne às dinâmicas económicas. 

Neste sentido, parte-se de um breve enquadramento, de cariz mais conceptual, sobre as 

questões da competitividade e do desenvolvimento regional nos dias de hoje (parte 1) 

para se seguir uma discussão breve sobre o peso e o posicionamento de Beja no 

contexto regional e nacional (ponto 2) e para se passar posteriormente a uma 

caracterização prospectiva mais específica do concelho, numa lógica do diagnóstico dos 

principais problemas a ter em consideração nas propostas a efectuar em sede desta 

revisão do PDM (ponto 3). Finalmente (no ponto 4) aprofunda-se a análise de um 

conjunto de 15 componentes que foram seleccionadas pela equipa para análise no 

âmbito do domínio “economia”, no âmbito da repartição do 1º trabalho de síntese da 

situação do concelho em fichas diagnóstico (abrangendo as 49 componentes 

previamente identificadas), o qual está a ser desenvolvido em conjunto por toda a 

equipa de revisão do plano. 

 

 

A reflexão sobre as dinâmicas económicas da cidade de Beja e sobre as possibilidades 

competitivas da sua base produtiva não pode deixar de ser feita num quadro de análise 

mais abrangente, que reflicta as preocupações sobre os fenómenos de reestruturação por 

que passa a economia e a organização das actividades produtivas nas sociedades 

contemporâneas, bem como os desafios que estas levantam à competitividade territorial.  

Neste ponto introdutório, iremos então determo-nos muito sinteticamente numa breve 

panorâmica do quadro (um pouco mais conceptual) de contextualização da análise, 

tentando enquadrar os desafios que uma cidade, como Beja, de média/pequena 

dimensão no contexto do sistema urbano nacional (e mesmo regional?), poderá ter pela 

1. INTRODUÇÃO: COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
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frente num contexto de transformação estrutural das lógicas de competitividade 

territorial e da organização das actividades económicas e das práticas sociais. 

 

A. Globalização, competitividade territorial e especialização flexível; 

factores endógenos e exógenos na base do desenvolvimento local 

Neste quadro, há que enquadrar o trabalho de planeamento territorial que aqui se 

desenvolve num contexto de mudanças estruturais da organização económica nas 

sociedades contemporâneas, nomeadamente as decorrentes do aprofundamento dos 

processos de globalização, do aprofundamento da integração económica internacional, e 

das transformações da própria natureza e da organização dos processos produtivos. 

No contexto da actual realidade de globalização a capacidade competitiva de cada 

território passa cada vez mais pela oferta de condições específicas e diferenciadas que 

tornem esse território atractivo para a ocorrência da actividade económica, seja ela a 

produção, a distribuição ou o consumo dos bens e serviços. Com efeito, o processo de 

globalizarão em curso, já não é só caracterizado pela internacionalização exponencial 

dos fluxos comerciais e de factores produtivos entre os diversos espaços económicos, 

nem pela generalização de agentes económicos (empresas, associações e movimentos 

cívicos, entidades reguladoras, etc.) que funcionam numa lógica transnacional, 

ultrapassando as fronteiras nacionais de forma a melhor atingirem os seus objectivos 

(sejam estes o lucro, a preservação ambiental ou a regulamentação, por exemplo). A 

tudo isto acresce cada vez mais uma tal interligação no funcionamento das actividades 

económicas a nível (cada vez mais) global, que a actuação de um agente económico 

qualquer, num ponto do mundo, pode ter efeitos inesperados na actividade quotidiana 

de um outro agente do outro lado do globo. Cada vez mais, com a redução da fricção da 

distância e dos custos a ela associados, decorrentes do progresso tecnológico e de uma 

progressiva compressão espacio-temporal, a acessibilidade aos bens e serviços se torna 

mais fácil e a mobilidade dos factores produtivos acrescida, eliminando barreiras 

naturais (para além das artificiais, baseadas na regulamentação…), que a distância 

possibilitava e que por vezes funcionavam como protecção e espaço de afirmação de 

pólos regionais e sub-regionais em territórios menos “centrais”.  
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Num quadro deste tipo, é consensualmente aceite que o desenvolvimento regional já 

não pode ser visto nos dias de hoje, tal como era durante os anos do pós guerra, como 

algo em que as regiões mais atrasadas ou deprimidas estariam dependentes do exterior, 

de factores exógenos, para poder sair da situação de atraso em que se entravam (fosse 

esse choque exógeno o investimento público ou privado, as grandes infra-estruturas ou a 

procura externa que escassearia na região). Não poderemos igualmente cair no extremo 

oposto, como reivindicavam algumas correntes teóricas dos anos 70, de pensar em 

promover o desenvolvimento exclusivamente com base nos factores endógenos, quase 

em autarcia, aproveitando os recursos existentes localmente, mas não ambicionando ver 

mais além do que as possibilidades estritas que isso possa permitir. 

Com efeito, como é admitido nos paradigmas teóricos dominantes nas teorias da 

economia territorial e do desenvolvimento regional e local das duas últimas décadas, a 

chave para o desenvolvimento, tem de vir da combinação de factores endógenos e 

exógenos, mobilizando os recursos existentes na região para o desenvolvimento e 

enquadrando-os face às oportunidades existentes. Cada território, no mundo 

progressivamente global em que se insere, tem de potenciar a combinação mais 

adequada desses recursos que, em cada momento, lhe permita ganhar capacidade 

competitiva e promover a sua afirmação territorial. Por outras palavras, a aptidão 

competitiva de cada território está intimamente ligada à capacidade de oferecer alguma 

especificidade que o torne atractivo (para viver, para oferecer emprego, para atrair 

investimento, para cativar turistas, etc.), numa época em que a compressão do espaço e 

do tempo associadas ao processo de globalização e às alterações tecnológicas, 

económicas e sócio-culturais das sociedades contemporâneas tornam essa oportunidade 

de expressar a diferença cada vez mais imprescindível ao sucesso das actividades 

económicas. 

A aptidão para oferecer soluções que permitam um acesso a um processo de 

desenvolvimento sustentável (em termos dos recursos humanos, naturais, patrimoniais, 

ou outros, existentes na cidade; das competências dos seus recursos humanos e do 

know-how acumulado; do potencial de inovação e de investigação; da capacidade 

organizacional e de gerar soluções institucionais favoráveis à modernização económica, 

à colaboração entre agentes e ao fomento da inovação e da produtividade;…) têm de 
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passar, cada vez mais, pela gestão permanente da oferta de condições específicas nesse 

lugar, valorizando e adaptando os recursos existentes em cada momento, de forma a 

inserir o território em processos de produção, distribuição e consumo realizados cada 

vez mais a escalas maiores (e, de preferência, tentando adequar os recursos existentes 

no sentido de ir progressivamente dominando as parcelas das cadeias de formação de 

valor que consigam gerar maior rendimento para a região, ou, por outras palavras, ir 

qualificando os recursos utilizados e criando maior valor acrescentado nesse território). 

 

B. Transformações na natureza e na organização das actividades 

económicas: processos produtivos pós-fordistas e especialização 

flexível no quadro da transição para a sociedade do conhecimento 

Os processos acima enunciados articulam-se com um outro vector de reestruturação nas 

economias actuais que obriga a equacionar a actuação para a promoção do 

desenvolvimento territorial: aquele que se associa às transformações na natureza e na 

organização das próprias actividades económicas.  

 

Por um lado a verifica-se a crescente tendência para a desmaterialização da economia, 

perceptível na tão propalada transição para a sociedade da informação ou do 

conhecimento, baseada numa economia centrada nas actividades dos serviços, isto é no 

imaterial. Esta transformação não quer de todo dizer que as actividades dos serviços 

substituam a produção manufactureira ou de produtos naturais, mas antes que 

crescentemente se intercalam com ela. Com efeito, o que se passa é que uma cada vez 

maior (ou mais valiosa, valorizada e remunerada) componente da cadeia de valor dos 

bens e serviços (desde o automóvel, paradigma do produto industrial, até um serviço 

como o comércio ou a consultoria) é composta por actividades imateriais, que geram um 

valor (e uma remuneração) com um peso crescente no total da cadeia que constitui o 

processo produtivo desse bem (em tarefas como as associadas à conceptualização, a 

investigação e inovação, o design, a marca, a distribuição, o marketing, etc.).  

Por outro lado, no que concerne especificamente à organização das actividades 

económicas, os próprios processos produtivos (em termos tecnológicos, da organização 
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empresarial, e das formas de regulação das relações laborais e da protecção social) têm 

vindo a transformar-se progressivamente, com a lógica da produção em massa fordista 

dominante no pós 2ª Guerra Mundial a ser progressivamente posta em causa 

(particularmente nos sectores mais competitivos da economia) por processos produtivos 

pós-fordistas, baseados em lógicas de especialização flexível (com tendência para a 

redução da dimensão das empresas, para o aprofundamento da segmentação do processo 

produtivo e pela crescente interdependência entre empresas, mais ou menos agrupadas, 

de forma mais ou menos formal, daí decorrente).  

Esta flexibilização dos processos produtivos, através de mecanismos de (des)integração 

empresarial, vertical e horizontal (com externalização de funções por parte das empresa, 

levando depois muitas vezes ao desenvolvimento de relações mais ou menos 

permanentes de subcontratação, participação cruzadas de capital, ou formação de 

grupos, por exemplo), ou simplesmente da flexibilização das estruturas empresariais e 

da gestão da fluidez da própria fronteira da empresa, liga-se ao estabelecimento de 

redes, com graus muito diversos de formalização ou contratualização, as quais têm 

estado associadas a profundas transformações nas formas de regulação e de governança 

dos sistemas territoriais. 

 

C. Especialização regional e organização em torno de clusters de 

actividades 

Os fenómenos de globalização e de reestruturação da organização dos processos 

produtivos, entre outros factores, favoreceram claramente o desenvolvimento do 

aprofundamento da divisão territorial (regional, nacional, internacional, global) do 

trabalho e, portanto, da especialização territorial. 

 

Se é certo que a maior mobilidade e acesso à informação e aos mercados poderiam 

proporcionar uma maior homogeneização, o que é facto é que, paradoxalmente, 

induzem uma possibilidade de competição crescentemente global entre os diversos 

espaços, em que, como acima se refere, cada um apresenta um conjunto de vantagens 

competitivas (as quais não são estáticas, mas podem e devem evoluir no tempo), de que 
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se poderá servir e que poderá valorizar para se inserir adequadamente no âmbito de uma 

determinada cadeia de criação de valor acrescentado (seja apostando no facto de ter 

custos mais baixos, seja de ter competências especializadas, de ter um know-how 

específico sobre certa área, de deter uma capacidade inovadora em determinado 

mercado, de ter recursos naturais privilegiados para certos mercados, etc.). 

Neste quadro, os diversos espaços têm tendência para aprofundar (mas por vezes 

também renovar…) o seu padrão de especialização, o qual assenta fortemente nas 

vantagens competitivas que forem capazes de oferecer em cada momento. Esta 

tendência para a especialização pode centrar-se em torno de um conjunto de actividades 

relacionadas com a produção de um determinado bem, na sua globalidade, incluindo 

tanto a produção desse mesmo bem, como a produção de todos os serviços ou outros 

bens que estejam relacionados com essa actividade.   

Faz sentido assim olhar para estes aglomerados de actividades não, como 

tradicionalmente, como sectores ou ramos de actividade, mas cada vez mais como 

clusters, incluindo todo o cacho de actividades associado à produção do bem em causa, 

desde a investigação e desenvolvimento ou a formação associada às competências 

necessárias para a sua produção, até às formas de distribuição e promoção ou todos os 

serviços de apoio à sua manufactura, por exemplo. 

Assim sendo, a análise da competitividade de uma região, e em particular daquelas que 

são as suas actividades de especialização centrais, ganha em ser olhada por esta 

perspectiva de cluster de actividades, abarcando transversalmente não só a produção 

específica desses bens que serão a sua marca distintiva, como igualmente todo um 

conjunto de outras actividades, mais ou menos subjacentes a estas, e que serão 

essenciais para a sua existência, bem como para a subsistência das pessoas e para a 

reunião de todos os recursos que sejam necessários para que elas se possam desenvolver 

nesse local. 

 

D. Redes, hierarquias e formas de governança 
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Com base em tudo o que acima é dito, é então fácil de perceber que, simultaneamente, e 

por diversas vias, se verificam profundas transformações nas formas de regulação e 

governança dos sistemas territoriais, as quais podem (e devem) assumir 

progressivamente, também elas, um carácter cada vez mais específico e intransferível. 

Muito diversificados são os modos de regulação dos sistemas de produção 

territorializados, ultrapassando cada vez mais a dicotomia entre Estado e mercado (e as 

diversas vertentes em cada uma destas instituições), como por exemplo, através dos 

próprios sistemas de hierarquização, com maior ou menor integração, que se verificam 

no seio das redes empresariais, articuladas entre si por relações mais ou menos formais, 

mais ou menos contratualizadas, mais ou menos hierarquizadas (desde os principais 

grupos económicos e multinacionais, com muitas pequenas empresas na sua órbita até 

às redes de pequenas empresas familiares, ou desde os conglomerados que resultam de 

processos de fusões ou de privatizações de empresas públicas até à disseminação do 

franchising, por exemplo). 

Entre as experiências territorializadas de sucesso que têm sido destacadas em diversos 

pontos do mundo nos últimos anos, em toda a sua variedade (múltiplos exemplos de 

sistemas produtivos localizados, distritos industriais, meios inovadores, tecnopólos, 

centros das grandes metrópoles, entre outros), um denominador comum parece emergir: 

o facto de em todas elas estarmos perante formas de governança específicas, enraizadas 

localmente, com base naquilo que são os recursos e competências concretas existentes 

em cada caso, na história e na cultura daquele lugar, e simultaneamente na sua 

articulação com lógicas de funcionamento mais amplas, valorizando exogenamente os 

seus factores competitivos específicos. 

A chave do sucesso das diversas experiências em todo o mundo, sejam elas 

essencialmente conduzidas pelo mercado ou pelo Estado, baseadas em actividades 

tradicionais ou modernas, em países mais desenvolvidos ou em vias de 

desenvolvimento, parece estar, efectivamente na conjugação específica entre aquilo que 

são os factores e recursos endógenos que cada espaço tem para oferecer e aquilo que são 

os factores exógenos que permitem o desenvolvimento desses processos produtivos 

particulares ou a geração e concretização de procura para esses mercados. E isso passa 

por procurar formas de governança adequadas que permitam combinar todo o know-how 
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acumulado ao longo dos tempos nesse território e as competências que for possível 

mobilizar para o desenvolvimento dessas actividades.   

 

E. Capacidade institucional e articulação entre actores 

Um outro factor que tem sido ressaltado de forma unânime nos anos mais recentes 

como fundamental para a promoção do desenvolvimento territorial associa-se à 

mobilização da capacidade existente a nível institucional e às diversas formas possíveis 

de fomentar a articulação entre os actores locais.  

Ao nível da capacidade institucional, o que está em aqui em causa é não só a questão da 

dotação em competências necessárias para a promoção do desenvolvimento (e, 

particularmente, de instituições que as veiculem), como igualmente aspectos como a 

existência de uma massa crítica que permita a génese e o desenvolvimento de 

iniciativas, a capacidade e de predisposição para o diálogo, ou ainda a existência ou a 

possibilidade do fomento de interligações entre instituições. 

Note-se a extrema importância, particularmente em contextos marcados pela pequena 

dimensão demográfica ou funcional de algumas cidades ou regiões, da existência de 

massas críticas (em termos de competências e de recursos mobilizáveis) que permitam 

pôr a funcionar estruturas (públicas ou privadas), que, muitas vezes, por mais bem 

intencionadas e equipadas que sejam, necessitam de ter um mínimo de condições (e de 

utilizadores ou “mercado”) para desempenharem eficientemente as suas funções. 

Paralelamente, igualmente em contextos do mesmo tipo, ainda mais importante se torna 

a questão de conseguir ultrapassar os excessivos paroquialismos, as pequenas 

rivalidades e questões pessoais, as ânsias de protagonismo e as questiúnculas locais, que 

muitas vezes dificultam a cooperação entre actores e a colaboração em torno de 

objectivos que até muitas vezes são mutuamente reconhecidos como comuns. Um factor 

fundamental para promover a capacidade competitiva de uma região e para poder gerar 

formas de governança adequadas à sua especificidade passará portanto por ter a 

capacidade de fomentar e manter a articulação entre os diversos actores locais, e 

nomeadamente entre aqueles que tenham capacidade de pensar sobre, intervir e agir (e 

comparticipar no financiamento…) no desenvolvimento local. 
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Neste quadro, compreende-se o papel fundamental que é hoje reconhecido ao 

planeamento estratégico, e à sua metodologia de base, na actuação sobre o território. 

Esta forma de planeamento, estando centrada na ideia da necessidade de concertação e 

de mobilização dos actores em torno de objectivos e lógicas comuns de actuação, de 

forma a gerir os destinos do território num contexto de mudança, apresenta um potencial 

muito significativo no que concerne à promoção da capacidade institucional e da 

articulação entre actores, aspecto cada vez mais fundamental na promoção do 

desenvolvimento e da competitividade territorial. Com efeito, as principais virtudes 

desta metodologia passam não só pela vertente da reflexão estratégica, mas também, 

eventualmente até mais do que isso, pelo seu papel de mobilização dos actores, de 

criação de mecanismos de participação efectiva, através do envolvimento dos diversos 

agentes no diagnóstico da situação e nas propostas de actuação, com a consequente co-

responsabilização pelas medidas preconizadas, e o envolvimento directo na sua 

concretização.  

Este é um aspecto fulcral no planeamento territorial, já que a articulação 

interinstitucional é cada vez mais um factor fundamental na obtenção de alguma 

especificidade local que consubstancie vantagens competitivas em relação a outros 

espaços, as quais, entre outros factores dependem também da capacidade das 

instituições se organizarem, de se articularem umas com as outras, e de gerarem formas 

de governança particulares, adequadas às características e desafios locais. E também 

aqui se verifica uma necessidade de competências, de know-how específico e de nível de 

inovação organizacional que não se pode negligenciar. 

 

F. Da dotação em infra-estruturas a um conjunto global de recursos 

para o desenvolvimento (uma combinação de hardware + software + 

orgware) 

Em forma de síntese conclusiva de tudo o que aqui brevemente foi equacionado, e para 

encerrar esta breve introdução conceptual sobre os desafios actuais à competitividade 

territorial que enquadra a análise que adiante se faz sobre a situação do concelho de 

Beja, poderemos então considerar que será necessário passar da lógica, mais 

tradicionalista, da identificação das necessidades em termos de dotação em infra-
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estruturas de base, a uma imprescindibilidade de convocar e promover, de forma mais 

holista, um conjunto global e integrado de recursos para o desenvolvimento. 

Esta abordagem passa pela promoção daquilo que alguns autores, através de uma 

metáfora informática, definem como sendo a necessidade de combinar 3 componentes 

nas estratégias de desenvolvimento regional: o hardware, o software e o orgware. Por 

um lado é necessário garantir as infra-estruturas básicas – o hardware – através das 

quais os processos se vão desenvolver (as rodovias, as barragens os centros 

tecnológicos, as universidades, os hospitais, etc.); por outro lado é necessário dotar o 

território das valências que permitem a utilização dessas infra-estruturas – o software - 

(as competências dos recursos humanos, a tecnologia, a investigação e 

desenvolvimento, etc.).  

 

Finalmente, é necessário promover todos os aspectos organizacionais que permitam que 

as coisas funcionem – o orgware – (a articulação entre recursos, entre instituições, a 

capacidade de definir estratégias e mobilizar os actores, de coordenar as suas actuações, 

etc.). Não basta apenas criar as infra-estruturas, nem saber utilizá-las, nem ter 

capacidade institucional para as manter e gerir, é necessário combinar de forma 

articulada todas estas componentes, aproveitando as vantagens competitivas específicas 

que cada território em concreto oferece, mobilizando o conjunto global de recursos 

disponíveis para o seu desenvolvimento. 

Note-se ainda, para finalizar, que tudo o que aqui é dito em termos das estratégias de 

longo prazo para assegurar a competitividade territorial, é em geral confrontado 

quotidianamente com as restrições, as oportunidades e a necessidade de 

compatibilização com as lógicas políticas a outros níveis (políticas macroeconómicas de 

ajustamento conjuntural, pacto de convergência europeu, políticas de coesão, etc.) ou 

com a diversidade ao nível das escalas múltiplas de intervenção (local, regional, 

nacional, europeia). Neste quadro, vamos ter, na reflexão que se apresenta nos pontos 

seguintes, focada no caso de Beja, de ter em conta tudo isto. Aquilo que são as 

principais características da base económica do concelho, e aquilo que serão os desafios 
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primordiais que a cidade enfrenta para o seu desenvolvimento e afirmação competitiva 

não poderão ser encarados que não aos olhos de tudo quanto aqui foi visto.  

 

 

A cidade de Beja, tal como 

a generalidade das cidades de média dimensão do interior português, tem nos últimos 

anos conseguido impor uma dinâmica significativa a nível demográfico e económico, a 

qual se traduziu num processo de crescimento constante e sustentado, no sentido da 

afirmação da cidade como pólo de nível sub-regional, prestando um conjunto 

significativo de funções centrais para todo o Baixo Alentejo.  

A cidade, que tradicionalmente sempre tem funcionado como pólo prestador de serviços 

a uma envolvente relativamente vasta, seja no campo das funções político 

administrativas, no dos serviços à população ou no do apoio à actividade económica de 

toda a sua envolvente, tem vindo a ser confrontada, tal como várias outras, aliás, com 

um duplo desafio para a sua afirmação, resultante por um lado, de um certo 

esvaziamento do seu hinterland, o qual tem claramente perdido peso e envelhecido 

consideravelmente (note-se que o Baixo Alentejo, só entre os últimos dois censos, 

perdeu 6% da sua população), e por outro da melhoria de acessibilidades que, retirando 

a protecção da distância, permite aos seus “utentes” ou “utilizadores” escolherem mais 

facilmente destinos alternativos para as suas práticas de consumo, de lazer ou mesmo de 

actividade profissional.  

Paralelamente, a cidade enfrenta um outro desafio de grande dimensão, associado à 

reestruturação profunda da base económica em que se especializa a sua envolvente, 

tradicionalmente muito marcada pelas actividades agrícolas ou associadas e pela 

prestação de serviços não muito especializados, a qual (sobretudo no primeiro caso), se 

encontra perante transformações profundas, não só face à redução do peso que estas 

actividades têm nas sociedades actuais e à progressiva transição para a sociedade do 

conhecimento, como igualmente com as implicações mais concretas da integração 

económica de Portugal na União Europeia e as vicissitudes da Política Agrícola 

Comum, com um impacto acentuado na região.  

2. A cidade de Beja no contexto regional e nacional 
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Neste quadro, importa identificar brevemente algumas questões que, sem pretensão de 

exaustividade, gostaríamos de destacar como fundamentais para equacionar a base 

produtiva da cidade e o papel que esta pode desempenhar, face à sua envolvente 

regional e no contexto nacional. É o que se faz de seguida, ao longo deste ponto, 

começando por, numa perspectiva regional, analisar a lógica de hierarquização do 

sistema urbano Alentejano e a polarização de áreas de influência.  

De seguida, equacionam-se sucessivamente as questões da importância da construção de 

redes e de massas críticas, da articulação da cidade de Beja com o exterior (ao nível da 

compatibilização dos recursos endógenos com a capacidade de exploração de factores 

exógenos de desenvolvimento), e da relevância da dimensão política e institucional 

nestes processos. Finalmente, articula-se brevemente esta problemática do 

desenvolvimento territorial da cidade de Beja com algumas restrições, de carácter mais 

conjuntural, referentes ao actual quadro macroeconómico do país.  

 

A. Visão regional: polarização, hierarquia de funções centrais e áreas 

de influência 

O sistema urbano do Alentejo é caracterizado por uma hierarquização relativamente 

bem definida (no contexto nacional), a qual se associa claramente ao tipo de 

povoamento concentrado em que se baseia a região.  

A sua estabilidade, não obstante a retracção demográfica e o envelhecimento 

populacional de toda a região tem resultado da consolidação dos centros urbanos de 

maior dimensão, a qual se conjuga ainda com um acréscimo da importância das funções 

económicas aí desempenhadas e com uma progressiva integração e articulação entre os 

diversos centros, que será natural em função das melhorias de acessibilidades, da maior 

mobilidade, e de uma certa tendência (e necessidade) para a especialização por parte dos 

diversos pólos económicos e demográficos regionais. 

Uma visão genérica daquilo que é a lógica global de articulação do sistema urbano 

regional pode ser observada na figura 1, a qual traduz uma síntese prospectiva da 

modelação do sistema urbano do Alentejo, reproduzida do estudo de “Avaliação de 
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oportunidades de desenvolvimento regional do Alentejo, - Relatório síntese”, 

(CCDRA/CEDRU-TIS, 2003)
1
.  

 

 

 

Figura 1 -  Síntese prospectiva da modelação do sistema urbano do Alentejo 

 

  

Fonte: CCDRA/CEDRU-TIS (2003) 

 

Esta figura síntese encobre naturalmente um conjunto de dimensões de caracterização 

(bem como naturalmente, de lógicas estratégicas e opções políticas) que não cabe aqui 

destrinçar. Alguns elementos de caracterização das dinâmicas territoriais da região e da 

capacidade de polarização dos seus diversos centros urbanos podem no entanto ser 

encontrados em anexo - vejam-se a este propósito em particular as figuras I.1 a I.3 

                                                 
1
 Sendo esta figura específica, por sua vez, já adaptada pelos autores do anterior “Estudo para a definição 

de uma base económica da região do Alentejo”, CCDRA/CEDRU, 1997. 
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(referentes à questão das centralidades, redes e distribuição de determinadas funções 

hierárquicas), as quais se encontram englobadas no anexo I, que nos apresenta, sob a 

forma de um conjunto de mapas síntese, a expressão das principais dinâmicas 

territoriais no espaço português, com base num recente estudo da geógrafa Teresa Sá 

Marques. Dos diversos mapas aí reproduzidos e originalmente apresentados por esta 

autora no âmbito do estudo, “Portugal na transição do século: Retratos e dinâmicas 

territoriais” (Marques, 2005), um permite-nos verificar de forma clara e sintética o 

papel que a cidade representa no âmbito das centralidades de toda região Sul do país e 

do Baixo Alentejo em particular, e por essa mesma razão se apresenta na figura 2.  

Figura 2 - Sistema urbano nacional – Centralidades de comércio e serviços 
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Fonte: Marques (2005) 

 

Vários outros estudos que têm sido efectuados nos últimos anos por diversas entidades 

regionais e locais têm permitido uma ampla caracterização das dinâmicas socio-

económicas da região, incluindo uma caracterização das funções desempenhadas pelos 

diversos centros urbanos, pelo que nos dispensamos de aqui as reproduzir em 
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profundidade. Vejam-se a propósito, por exemplo, os já citados estudos encomendados 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo sobre a base 

económica regional (CCRA/CEDRU, 1996) e sobre as oportunidades de 

desenvolvimento da região (CCDRA/CEDRU-TIS, 2003), bem como vários outros 

estudos, promovidos por diversas entidades locais, com abordagens temáticas diversas, 

mas focando todos eles parcelarmente a lógica de inserção regional da cidade no 

sistema urbano regional (CESO I&D, 2000; EDAB/COBA, 2003; IPB/CESO, 200x; 

NERBE/AEBAL, 2000; CMB/OA, 1996; CMB, 2004; CLAS/RSB, 2004; entre outros). 

Neste contexto, e cingindo-nos a uma análise em termos bem mais simplistas, a mera 

observação das figuras 3 e 4, referentes à dimensão demográfica dos diversos 

municípios da “nova” região Alentejo, e à respectiva densidade populacional, permite 

ter uma rápida, mas clara aproximação ao sistema urbano regional.  

Figura 3 - Dimensão demográfica dos municípios da região Alentejo 

 

Fonte: Elaboração própria com base em INE, infoline (dados CENSOS 2001) 

 

Figura 4 - Densidade populacional dos municípios da região Alentejo 
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Fonte: Elaboração própria com base em INE, infoline (dados CENSOS 2001) 

 

Tendo em consideração esta informação, um bom ponto de partida para a sistematização 

das ideias-chave resultantes da observação das dinâmicas de desenvolvimento do 

sistema urbano da região é o proveniente da lógica de caracterização e das orientações 

estratégicas definidas no estudo da CCDRA sobre a base económica para o Alentejo 

(CCRA/CEDRU, 1996): 

Neste estudo
2
 é realizado um diagnóstico da situação do sistema urbano regional, que 

pode ser sintetizado em torno de três ideias-fulcrais: 

                                                 
2
 Excluindo-se ainda o novo “membro” da região, a Lezíria do Tejo, cuja inclusão, de forma 

relativamente artificial e assumida essencialmente apenas em ordem estatística (e isto não obstante, na 

prática, se verificar a sua clara independência em termos objectivos, no que concerne às relações 

efectivamente existentes no terreno), viria a alterar significativamente esta relação de hierarquia. 
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 o facto de estarmos perante uma região que claramente se despovoa, ao longo 

das últimas décadas
3
; 

 a verificação de uma transformação significativa ao nível da estrutura de 

povoamento, que se altera profundamente, em prol da afirmação das suas 

cidades, em desfavor das outras 3 grandes categorias que tradicionalmente 

marcavam o povoamento alentejano (montes, aldeias e vilas); 

 a constatação de que, independentemente dessa dinâmica urbana (não só 

demográfica, mas em diversas outras vertentes da urbanidade), a rede de cidades 

do Alentejo continuar extremamente débil em termos nacionais, com cidades 

que anda continuam de muita reduzida dimensão face ao contexto nacional (e 

ainda mais) ibérico e europeu.  

Tendo em conta este diagnóstico, são identificados e definidos os seguintes três grandes 

níveis de centros urbanos na região:  

 Um Pólo de nível Regional:  

- Évora 

 Três Pólos de nível sub-regional 

- Beja 

 - Portalegre 

- Sines / Santo André 

 Seis Pólos de nível supra-concelhio: 

 - Elvas / Campo Maior 

 - Estremoz / Borba / Vila Viçosa 

- Montemor-o-Novo / Vendas Novas 

- Ponte de Sôr 

- Moura 

                                                 
3
 Vejam-se a propósito os mapas das figuras I.4 e I.5 patentes no anexo I, referentes às dinâmicas 

populacionais nos últimos 50 anos no país, reproduzidos de Marques, 2005. 
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- Castro Verde 

Associados a estes diversos centros urbanos, estão diferentes especializações em termos 

de actividades económicas e lógicas de articulação territorial, bem como diferentes 

capacidades de polarização, as quais se associam a níveis de funções centrais prestadas 

que serão muito distintos, e portanto ainda, a áreas de influência que serão naturalmente 

variáveis. 

Beja é vista como um lugar central importante para a rede de concelhos do Baixo 

Alentejo, os quais consegue polarizar pelo usufruto da maior qualificação relativa da 

sua oferta de equipamentos e serviços. O facto de, no passado, o dinamismo económico 

e social da cidade estar em consonância com a vitalidade da actividade agrícola na área 

fez com que esta, mais do que qualquer outra cidade alentejana, se ressentisse 

particularmente do processo de declínio da agricultura. Por outro lado, os projectos 

associados à base aérea (outro dos tradicionais factores de animação da cidade) estão 

ainda longe de permitirem ser a verdadeira força impulsionadora do desenvolvimento 

local. Neste quadro, para além dos serviços públicos, tem sido essencialmente o 

alargamento do ensino superior, a exemplo de muitas outras cidades do interior, Évora 

incluída, que tem permitido alicerçar o dinamismo económico e social recente da 

cidade, sendo os cerca de 5000 alunos das suas universidades uma força importante na 

cidade, dinamizando sectores como o comércio, a restauração e o imobiliário, para além 

de serviços de apoio mais especializados.  

A estratégia definida a nível regional para o sistema urbano respectivo aposta na 

definição e aprofundamento das funções vocacionais de cada pólo urbano, numa lógica, 

aliás, perfeitamente defensável, tendo em consideração o que acima foi dito sobre os 

novos desafios da competitividade territorial no mundo actual. Neste quadro é definida 

uma proposta (cf. CCRA/CEDRU, 1996), que eventualmente não sendo totalmente 

pacífica, tem sustentado o raciocínio base de orientação estratégica a nível da região 

Alentejo ao longo dos últimos anos. 

Neste quadro, Beja é associada à vocação funcional principal de “cidade agrícola”, 

sendo vista essencialmente como a cidade com possibilidade de polarizar todo o baixo 

Alentejo, num novo quadro associado à entrada em funcionamento do Empreendimento 
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de fins Múltiplos do Alqueva. Para isso é apontada a necessidade de Beja se apetrechar 

de forma a reforçar a sua centralidade sub-regional e a aumentar o seu protagonismo 

regional, o que passaria, no essencial, pela concretização de um conjunto de infra-

estruturas (grande parte delas há muito planeadas) essenciais para a cidade assumir esse 

papel, onde a par do já citado EFMA, avultam a conclusão dos eixos rodoviários 

fundamentais (IP2 e IP8), a reanimação da base aérea e o reforço do ensino superior na 

cidade, a que se junta nos anos mais recentes, a possibilidade de articulação com as 

infra-estruturas ferroviárias de alta velocidade. 

Note-se no entanto que, independentemente disso, Beja tem o papel consolidado, como 

principal pólo urbano do Baixo Alentejo, polarizando toda uma vasta área para um 

conjunto de funções significativo. Duas outras zonas se podem no entanto afirmar, em 

campos especializados, dentro desta mesma sub-região, como bem destaca a síntese 

prospectiva da modelação do sistema urbano do Alentejo acima apresentada
4
, embora 

qualquer deles sujeito a graus de incerteza consideráveis quanto ao sucesso e 

sustentabilidade dos empreendimentos que sustentam o seu dinamismo: Moura, pólo 

raiano e “cidade do Alqueva”, associado ao Guadiana e em particular à exploração do 

EFMA; e Castro Verde, pólo mineiro, claramente dependente da possibilidade de 

sustentabilidade da indústria extractiva local. 

                                                 
4
 Mas que já se reflecte em menor grau na síntese prospectiva dos espaços de afirmação da base 

económica regional, patente na figura 5. 
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Figura 5- Síntese prospectiva dos espaços de afirmação da base económica do 

Alentejo 
5
 

  

 

Fonte: CCDRA/CEDRU-TIS (2003) 

 

                                                 
5
 Figura reproduzida do estudo de “Avaliação de oportunidade de desenvolvimento regional do Alentejo, 

- relatório Síntese”, (CCDRA/CEDRU-TIS, 2003), a qual resulta de uma adaptação pelos  respectivos 

autores do anterior “Estudo para a definição de uma base económica da região do Alentejo”, 

CCDRA/CEDRU, 1997. 
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Este papel de Beja no sistema urbano Alentejano, e do Baixo Alentejo em particular, é 

coerente com o actualmente reafirmado nos documentos de base do PROT Alentejo
6
, 

como realidade estratégica para a sub-região em termos económicos e em termos do 

sistema de povoamento, cujo modelo territorial fundamental se apresenta reproduzido 

na Figura 6 (e que se discute mais em profundidade no ponto 5 da parte A deste 

relatório).  

 

A cidade de Beja é assumida, em termos económico-funcionais, como polarizadora da 

sub-região a diversos níveis (pólo da actividade agro-industrial, centro administrativo e 

de serviços, núcleo importante no sistema de logística empresarial, pólo da rede regional 

de Parques Empresariais e do Sistema Regional de Conhecimento-Tecnologia-Inovação, 

etc.), numa lógica que aliás é bastante coerente (embora não de forma exclusiva) com a 

inclusão no PROT da cidade na Unidade Territorial 9 - Terras Agrícolas (Regadio do 

Alqueva), no conjunto das unidades territoriais definidas neste plano para a região. 

 

Esta lógica reproduz em traços gerais o já perspectivado no PNPOT (veja-se o esquema 

territorial e a referência mais exaustiva no ponto 5 da parte A deste relatório), para a 

cidade e sub-região, afirmando-a como um dos pólos estruturantes do sistema urbano 

alentejano e o centro estruturador do Baixo Alentejo, nas diversas áreas de actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Documentos de trabalho em discussão (2007/08), incluindo o diagnóstico, as OEBT (Opções 

Estratégicas de Base Territorial) e os Modelos territoriais e sectoriais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

28 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

 

 

Figura 6 - Modelo da base económica regional (PROT Alentejo) 

 

 

Ilustração 0-1  Fonte: PROT Alentejo 

 

Neste quadro, e em termos de síntese da situação da cidade de Beja, que nos interessa 

directamente, podemos então destacar como ideia forte o facto de a evolução da cidade 

estar no essencial claramente dependente de dois tipos de factores:  

 por um lado, da evolução da base económica da cidade de um centro 

tradicionalmente polarizador da actividade agrícola da sua envolvente, para um 

centro urbano baseado em outras actividades, sejam estas ligadas à necessária 
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reconversão e modernização  das actividades agrícolas e agro-alimentares, ou 

sejam quaisquer outras actividades no âmbito do natural processo de 

terciarização da cidade (e da imprescindível aposta na criação de indústrias ou 

serviços qualificados, no âmbito da transição estrutural da economia portuguesa 

para a sociedade do conhecimento); 

 por outro lado, da efectiva concretização dos diversos investimentos 

estruturantes há muito identificados para a região e para a cidade, cuja execução 

(e em particular, a sua prioridade no âmbito das carteiras de investimentos da 

administração central, na maior parte dos casos…) condiciona em muito a 

própria renovação da base económica da cidade, nomeadamente em casos como 

os do EFM Alqueva, do aeroporto de Beja, da linha ferroviária de alta 

velocidade ou do complemento de plano rodoviário nacional, para só falar de 

alguns. 

Será a capacidade de resposta a estes dois factores que condicionará claramente a 

afirmação regional (e externa) da cidade, e que permitirá a Beja a manutenção (ou 

mesmo a assunção de um papel de maior destaque) da posição central que desempenha 

para toda a vasta (embora demograficamente debilitada) área que é o Baixo Alentejo.  

 

B. Redes e construção de massas críticas 

Face à reduzida dimensão do concelho, a questão da formação de massas críticas, isto é, 

de limiares mínimos para a ocorrência de determinadas práticas e para a possibilidade 

de oferta de determinados bens e serviços, torna-se crucial para o desempenho 

económico deste território. 

Com efeito, a reduzida dimensão do concelho em termos demográficos (cerca de 35 

milhares de habitantes, correspondentes a 0,34% da população do país) e económicos 

(0,32% do poder de compra concelhio nacional) é claramente um obstáculo a uma maior 

capacidade de afirmação competitiva da cidade. 

Não obstante o seu relativamente alto poder polarizador face à região envolvente (do 

qual a cidade beneficia face à reduzida densidade demográfica de toda a região e à 
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protecção da distância em relação aos maiores centros urbanos do país, o que é facto é 

que mesmo as massas críticas assim geradas (através da alimentação de um vasto 

hinterland em funções diversas), não sendo muito substanciais (recorde-se que a 

totalidade do Baixo Alentejo, por exemplo, representa apenas cerca de 130 milhares de 

habitantes, o que é menos do que aquilo que a maior parte de cada um dos concelhos de 

área metropolitana de Lisboa apresenta por si só, isoladamente…) não se revelam 

suficientes para conseguir gerar na cidade a prestação de funções centrais muito 

especializadas (seja a oferta de bens e serviços de provisão privada, seja de serviços 

públicos) face às débeis massas críticas atingidas e portanto ao incumprimento de 

limiares mínimos de procura (e de oferta) que possibilitassem a rentabilização (ou a 

consideração de fornecimento público desses serviços) por parte das eventuais entidades 

prestadoras.  

Se voltarmos a olhar para os mapas patentes no anexo I (reproduzidos de Marques, 

2005), referentes à prestação de um conjunto de funções centrais (de níveis hierárquicos 

bastante diferenciados) podemos constatar que Beja, apresenta uma relativamente forte 

capacidade de polarização, face à sua envolvente próxima, até uma distância 

considerável, ao contrário de muitas outras cidades, aproveitando a polarização de uma 

área que crescentemente se desertifica em seu redor e alargando desta forma em termos 

espaciais (mas não eventualmente em termos de dimensão real dos mercados…) as suas 

áreas de influência (vejam-se em particular os mapas respeitantes ao mosaico de 

centralidade e territórios de proximidade e os 4 mapas referentes ao nível de 

centralidade de algumas funções e redes geradas – mapas das figuras I.1, I.2 e I.3., no 

anexo I). 

Com base nestas constatações é relativamente fácil de compreender a possibilidade de, 

como tem vindo a ser feito historicamente, no âmbito sub-regional, a cidade se ir 

afirmando como prestadora de serviços a toda a zona envolvente, independentemente da 

sua reduzida dimensão demográfica, ou seja, a exploração da procura existente em toda 

esta envolvente tem permitido à cidade afirmar-se como pólo sub-regional, para funções 

centrais de determinado nível hierárquico. 
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Mas duas questões se colocam, face à realidade actual, à manutenção de dinâmicas 

deste tipo:  

 por um lado, as cada vez maiores dificuldades em sustentar estes processos, pelo 

fraco dinamismo demográfico e envelhecimento populacional de toda a zona 

envolvente e pela redução da fricção da distância, com a possibilidade de 

dispersar a prestação de funções banais e mesmo de ter acesso a elas mais 

facilmente em centros de maior dimensão que não a própria cidade de Beja, 

retirando à cidade a protecção da distância de que até agora vinha beneficiando
7
. 

 por outro lado, a incapacidade de conseguir polarizar funções centrais de nível 

superior (associada igualmente à redução da protecção da distância e ao 

esvaziamento do mercado potencial), face à ausência da possibilidade de gerar 

massas críticas mínimas, e mesmo à perda de vantagem competitivas em áreas 

específicas em que região se encontrava especializada. 

Assim sendo, num cenário de dificuldades acrescidas à manutenção de estratégias 

conservadoras do tipo da acima enunciada, duas possibilidades de inverter este ciclo de 

declínio, acrescentando outras actividades àquilo que é a base produtiva da cidade, 

parecem poder emergir, representando duas faces distintas, embora articuladas e 

complementares, de uma mesma lógica centrada no incremento de massas críticas que 

permitam a provisão de certos bens e serviços pela cidade. 

Uma dessas possibilidades decorre directamente do aprofundamento da exploração das 

vantagens competitivas da cidade em termos das suas principais vertentes de 

especialização, apostando em determinadas actividades e tipos de funções de nível 

hierárquico superior (que complementem as mais banais), explorando a possibilidade da 

prestação de funções mais especializadas, independentemente de a cidade não garantir a 

existência de massas críticas e de um mercado para outras funções, noutras áreas, ao 

mesmo nível hierárquico. Isto significa, que nestas áreas particulares e nessas funções 

específicas em que cidade se especializasse seria possível atingir hinterlands mais 

vastos, de nível regional ou mesmo superior, ultrapassando o simples mercado potencial 

                                                 
7
 Lembre-se o exemplo das crescentes “romarias” às grandes superfícies e centros comerciais de Setúbal, 

Lisboa ou Algarve, por exemplo… 
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regional e a sua reduzida dimensão: diversas actividades agrícolas, certas valências em 

termos de serviços públicos, ou mesmo clusters com potencial para se desenvolverem 

bastante na cidade como a aeronáutica, a logística ou a prestação de serviços de lazer 

associados aos recursos naturais ou culturais locais, por exemplo, poderão gerar 

instituições com capacidade de colocar produtos em mercados bem mais vastos do que a 

cidade e a sua envolvente mais directa. 

Por outro lado, complementarmente a esta lógica, afirma-se crescentemente a 

possibilidade de apostar na cooperação e na exploração de complementaridades a nível 

supra-local, isto é, o aproveitamento das potencialidades das soluções em rede. Basta 

olhar para alguns tipos de actividades ou de prestação de serviços para esta hipótese 

parecer ser evidente: seja no caso da exploração turística, ou na exploração de marcas e 

denominações de origem regionais para produtos tradicionais, por exemplo, em que se 

pode explorar complementaridades com diversos outros espaços e produtos oferecidos 

pela região; seja na prestação de funções centrais de âmbito superior por parte dos 

organismos públicos ou privados (repartição das valências hospitalares mais elevadas 

pelos diferentes núcleos hospitalares de toda a região Alentejo, ou não duplicação de 

cursos superiores nos diversos estabelecimentos da região, com especialização das 

diversas universidade em áreas concretas, por exemplo). O grande obstáculo aqui está 

na concertação institucional, e na capacidade de ultrapassar bloqueios ao nível 

individual e institucional (lógicas político-partidárias, ânsias de protagonismos dos 

actores, etc.) que não têm permitido o desenvolvimento da cooperação, e a consequente 

geração de mercados alargados, pois esta exploração de complementaridades pode ser 

benéfica para todos, atraindo novas funções para a região que doutra forma seriam 

prestadas no exterior. Com efeito, se em vez de a cidade prestar apenas funções 

relativamente banais para uma massa crítica de cerca de 100 mil pessoas, se especializar 

nalgumas valências e deixar outros centros urbanos se especializarem noutras (por 

exemplo, no contexto de toda a região Alentejo, ou de todo o Sul do pais), articulando-

se com eles na complementaridade da prestação desses serviços, conseguirão para essa 

actividades massas críticas conjuntas bem maiores (por exemplo, cerca de 500 milhares 

de habitantes, no Alentejo), que permitirão, atrair para cada uma destas cidades algumas 
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funções centrais específicas, de nível bem mais elevado, que de outra foram só seriam 

prestadas numa cidade de maior dimensão como Lisboa.  

 

C. A ligação da cidade com o exterior: a articulação dos recursos 

endógenos com a capacidade de exploração dos factores exógenos 

Num quadro como o referido, a afirmação competitiva da cidade e a sustentabilidade de 

um modelo de desenvolvimento que permita gerar e manter dinâmicas demográficas, 

económicas e sociais frutíferas, terá de passar sempre pela capacidade de articulação 

dos recursos endógenos da cidade com a capacidade de exploração dos factores 

exógenos que possam beneficiar a sua inserção competitiva no quadro globalizado dos 

dias de hoje. 

Assim sendo, a oferta de especificidade que a cidade apresentar será o factor-chave a 

sua articulação territorial com o exterior, e será o aspecto fundamental na sua 

capacidade de ser competitiva, isto é, de conseguir oferecer aos seus habitantes e 

utilizadores qualidade de vida ou bem-estar, ou, por outras palavras, conseguir atrai-los 

para continuarem a viver no concelho, para aí se fixarem, possibilitar-lhes emprego, 

oferecer-lhes as condições de vida em termos de serviços, de oportunidades de lazer e 

de qualidade de vida que correspondam às suas expectativas, oferecer condições para 

que a cidade seja atractiva para quem vem de fora aí querer investir, ou simplesmente 

para que possa visitar e usufruir do que concelho oferece. 

Assim sendo, na estratégia de afirmação competitiva da cidade, têm de entrar em conta 

recursos-chave que a cidade oferece, como por exemplo a sua localização, a paisagem, o 

clima, infra-estruturas como o EFM Alqueva ou o aeroporto, ou o facto de as 

proximidade da cidade se afirmarem como uma importante reserva de água regional e 

nacional, entre muitos outros factores. 

Mas paralelamente, a capacidade competitiva é também fruto das especificidades da 

cidade ao nível das características sócio-demográficas da população, das competências 

dos recursos humanos, dos meios financeiros técnicos, da estrutura de propriedade, das 

instituições de ensino e investigação existentes, das associações, entidades e instituições 
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existentes e das inter-relações que entre si se estabelecem, etc. São todos estes factores, 

a par dos primeiros, mais centrados nas vantagens comparativas de localização e infra-

estruturação física, que serão determinantes para a capacidade competitiva da cidade, e 

para a sua inserção externa, pela via da oferta de uma especificidade que funcione como 

vantagem competitiva em relação aos demais espaços para a localização de actividades, 

a geração de emprego ou simplesmente para o desejo de habitar ou utilizar a cidade. 

Como está aliás subjacente aos documentos orientadores das linhas estratégicas de 

desenvolvimento do município (em particular no documento de actualização e 

complemento do Plano Estratégico de Beja, CMB, 2003), esta oferta de especificidade 

poderá e terá de ser obtida pela combinação de duas vias distintas:  

 Por um lado, pela valorização dos sectores tradicionais e do saber-fazer detido e 

acumulado ao longo do tempo, em determinadas áreas específicas, pela cidade e 

sua região envolvente; 

 Por outro lado, pela afirmação de uma vontade de diversificação da base 

produtiva e de uma aposta na consolidação de novos sectores que se apresentem 

como fonte de exploração de potenciais vantagens competitivas detidas pela 

região.  

No primeiro caso, o da valorização dos sectores tradicionais, destacam-se à partida, com 

base nos diversos diagnósticos realizados sobre a cidade e a região (cf. CCRA/CEDRU, 

1996; CCDRA/CEDRU-TIC, 2003; CMB, 1996, 2003, 2004; CESO I&D, 2000; 

IPB/CESO, 200x; CLAS/RSB, 2004, por exemplo), áreas como a prestação de serviços 

à actividade agrícola regional, a prestação de serviços às empresas e às famílias, bem 

como a valorização de produtos regionais (agrícolas, gastronómicos, património, 

cultura,…), entre outras.  

Quanto ao segundo caso, o da diversificação e consolidação de novos sectores, 

destacam-se as oportunidades vindas, por um lado da transição para sociedade do 

conhecimento e da elevação dos níveis de qualificação médios da população, mas por 

outro lado também as criadas pelos investimentos estruturantes programados ou em 

curso, com oportunidades claras de afirmação na cidade de clusters em torno de 

actividades como a aeronáutica, a logística, as agro-indústrias, o turismo, o lazer, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

35 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

Obviamente que as duas vias não são mutuamente exclusivas, e permitem até sinergias e 

possibilidades de compatibilização em certas áreas concretas. Com efeito, existem 

oportunidades claras para a combinação simultânea das duas perspectivas, a da 

valorização dos sectores tradicionais, e a da diversificação e consolidação de novos 

sectores, em áreas como a da produção agro-alimentar (com a adaptação do know-how 

acumulado a novos produtos ou formas de produzir, valorizando a produção ecológica 

ou a certificação, p.e.); como a do ensino universitário e politécnico (aproveitando as 

competências e a investigação desenvolvida nas instituições para o apoio às 

necessidades específicas do tecido produtivo local, mas também para a sua 

diversificação); ou ainda como a da criação de marcas regionais (no turismo, nos 

produtos agro-alimentares, no lazer e cultura, no artesanato, etc.), entre outros 

exemplos. 

 

D. A dimensão política e institucional 

Uma outra vertente fundamental dos processos de desenvolvimento territorial, 

reconhecida unanimemente nos dias de hoje pelas diversas abordagens teóricas aos 

problemas do desenvolvimento regional e local e pela experiência prática de 

intervenção acumulada, é a sua dimensão política e institucional, particularmente as 

questões associadas à articulação inter-institucional e à possibilidade de mobilização 

dos actores e da promoção da participação e do envolvimento desses mesmos actores na 

promoção do desenvolvimento. 

A dimensão política e institucional é assim extremamente relevante e não pode ser 

descurada, como muitas vezes tem vindo a ser, no desenho das estratégias de 

desenvolvimento local. Não basta desenhar medidas eficientes e das quais todos 

reconhecem potenciais bons resultados, mas é igualmente necessário criar condições 

para as aplicar e ter capacidade de articular e gerir os instrumentos existentes face aos 

actores envolvidos e adequá-los face à realidade concreta em causa em cada momento. 

São diversas as questões que se cruzam com esta e vão desde o processo de 

regionalização ou da formação de comunidades intermunicipais até ao papel das 

associações de desenvolvimento regional; desde a concertação inter-institucional nas 
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vertentes público-público ou público-privado, até à capacidade de lobbying junto dos 

decisores políticos a outros níveis, por exemplo. 

Neste sentido, será fulcral ter em consideração esta dimensão, e, ao pensar e actuar 

sobre o desenvolvimento da cidade, olhar para um conjunto de questões e processos em 

curso que com este aspecto se cruzam e fortemente o influenciam. A este nível, entre 

outras, gostaríamos de destacar pelo menos as seguintes questões: 

- A questão da operacionalização da intervenção a nível regional ou supra-local, o que 

nos conduz aos debates sobre a regionalização ou sobre a formação de comunidades 

urbanas ou áreas metropolitanas, com a inevitável questão de, no caso concreto da 

cidade de Beja, isso implicar a discussão (há muito arrastada…) entre as alternativas de 

criar uma instituição que represente um Alentejo único, centrado naturalmente em 

Évora, a maior cidade da região, ou de pelo contrário criar condições para afirmar 

interesses colectivos de base territorial mais diversificados, através da divisão clara da 

região (em duas a quatro parcelas, envolvendo sempre uma polarizada por Beja, 

correspondendo, no mínimo, ao Baixo Alentejo). Esta segunda via permitiria 

autonomizar a defesa dos interesses colectivos sub-regionais mas representaria 

prescindir de massas críticas e de um efeito dimensão que poderiam revelar-se 

importantes em termos de peso político, e o debate sobre esta questão mantém-se em 

aberto. 

- O papel das muitas associações de desenvolvimento local/regional existentes e a sua 

articulação com os poderes públicos que expressam os diversos níveis de interesse 

colectivo territorial politicamente legitimados. Estas associações poderão desempenhar 

um papel fundamental no apoio aos actores, na difusão de informação e de capacidade 

empreendedora, ou no ultrapassar dos obstáculos à concertação entre agentes e à fraca 

densidade inter-institucional, mas têm igualmente de afirmar a sua independência e 

desenvolver uma sustentabilidade de longo prazo face aos mecanismos de 

financiamento que lhes permitem actuar. 

- As múltiplas possibilidades decorrentes das potenciais formas de concertação inter-

institucional e do papel que os poderes públicos aí podem ter directa ou indirectamente, 

através do estabelecimento das suas políticas e dos processos de planeamento. Destaca-
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se aqui a possibilidade de fomentar parcerias de diversos tipos, entre instituições 

públicas de diferentes níveis e âmbitos de actuação, entre estas e privados, ou entre estes 

próprios (incluindo aqui empresas ou outras instituições, sem fins lucrativos). O 

associativismo pode ter aqui um papel igualmente importante, face à dinâmica 

verificada em diversos sectores.  

- A forma de gestão e a própria arquitectura dos quadros de financiamento estrutural 

comunitário (em particular o actual QREN), seja ao nível de Programas Operacionais 

dirigidos (e eventualmente geridos por) especificamente para o Alentejo e actores aí 

localizados, seja no campo dos vários programas operacionais temáticos ou sectoriais 

que se desenhem com impactos na região (pense-se no financiamento de grandes infra-

estruturas, por exemplo, e nas possibilidades de parcerias aí definidas, nas lógicas de 

financiamento, nas prioridades de calendarização, etc.) 

- A capacidade de lobbying e de condicionamento da agenda política nacional. Este é 

um aspecto que se revele essencial, por exemplo, para projectos estratégicos que são da 

responsabilidade de outros níveis de decisão (seja o governo, seja a CCDR, seja a União 

Europeia, os sejam interesses privados ou outros). A título de exemplo, a obtenção de 

resultados numa estratégia de desenvolvimento que se baseia em infra-estruturas base 

(como será o caso do aeroporto de Beja, ou a rede rodoviária, ou o Alqueva, …) só terá 

sucesso se houver a capacidade de influenciar decisões para que essa não seja a última 

prioridade de um plano nacional (o que até será natural face à reduzida dimensão da 

cidade em termos económicos e demográficos no contexto nacional), bem como de que 

se articula com outras decisões tomadas em outras regiões do país. Por exemplo, de que 

serve planear uma infra-estrutura aeroportuária de grande dimensão, na lógica de 

acolhimento de voos de baixo custo, quando simultaneamente 4 outros aeródromos na 

envolvente de Lisboa o fazem? (ou, olhando para um outro exemplo diferente, note-se 

que para ter sucesso na atracção de turistas há toda uma necessidade de lobbying junto 

de agências de viagens internacionais, etc.).  

- Finalmente, a própria afirmação identitária local, em termos mais genéricos, através da 

exploração das especificidades dos modos de vida e dos estilos de vida locais 

(alentejanos, bejenses) e da sua relação específica com meio em que as actuações dos 
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diversos agentes se inserem. O desenho de políticas e de formas de governança 

específicas que explorem estas especificidades será um factor fundamental na 

possibilidade da oferta de vantagens competitivas assinaláveis seja no contexto regional, 

seja nacional ou internacional. 

Tendo em atenção tudo o que aqui se enuncia, será compreensível que se defenda que 

um processo de planeamento estratégico, na verdadeira acepção da palavra, seja aqui 

extremamente importante, procurando envolver e responsabilizar os diversos agentes 

locais na prossecução dos objectivos que exprimam o interesse colectivo ao nível 

territorial do município. Isto passa pelo seu envolvimento no processos de diagnóstico, 

de formulação de estratégias e de propostas e claro, também, da implementação dessas 

mesmas propostas. Será um factor facilitador fulcral, a nível político e institucional, 

para a promoção do desenvolvimento local e para a compatibilização de interesses 

conflituais ao nível (menos consensual…) do planeamento e ordenamento do território.  

 

E. Articulação com a política macroeconómica, a conjuntura 

económica e os ciclos 

A actuação para a promoção do desenvolvimento regional cruza-se (e por vezes entra 

em conflito) com os aspectos associados à regulação da conjuntura económica e dos 

ciclos de actividade da economia. Será portanto sempre importante termos em 

consideração que as decisões políticas de fundo que envolvem investimentos 

estruturantes para a região são explícita ou implicitamente marcadas por questões 

conjunturais, pela articulação com a política macroeconómica do país, e pelas opções ao 

nível das políticas orçamental e monetária, nomeadamente no que concerne a cenários e 

períodos marcados por restrições elevadas à despesa pública. 

Com efeito, e para além das questões mais de fundo associadas à reestruturação 

económica, às flutuações mais ou menos cíclicas da economia e aos impactos e 

incógnitas da crise financeira internacional, é de destacar em particular no cenário 

actual o condicionamento das políticas de infra-estruturação face às limitações (auto-

)impostas em termos do deficit público e às metas associadas ao cumprimento do pacto 
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de convergência, num quadro de progressivo ajustamento estrutural da economia 

portuguesa com as restantes economias europeias,  nomeadamente as da zona Euro.  

As restrições decorrentes em termos das políticas económicas, e em particular da 

política orçamental, podem para uma região como a de Beja tornar-se um caso crónico, 

porque a elas próprias se junta ainda uma posição menos prioritária em termos da 

calendarização das decisões de investimento, devido à reduzida dimensão regional 

(demográfica, económica, e portanto também política…), sendo usualmente, nos 

grandes planos nacionais de infra-estruturas, das mais prejudicadas por adiamentos e 

cortes orçamentais sucessivos.   

Mas, por outro lado, são igualmente de destacar oportunidades significativas para a 

cidade, face às contingências da política de coesão, a nível europeu e nacional. A região 

Alentejo tem beneficiado de um quadro extremamente favorável em termos da 

programação financeira efectuada ao abrigo dos diversos planos de desenvolvimento 

regional e consubstanciada nos quadros comunitários de apoio, a qual tem permitido 

uma capitação de investimento bem superior à média nacional, e de certo modo 

suportado uma certa convergência regional que se tem verificado nos últimos anos em 

alguns aspectos particulares do desenvolvimento. 

Este quadro de referência pode ser potenciado e aproveitado pela cidade em maior 

plenitude, em termos do acesso aos fundos estruturais comunitários, com as dificuldades 

acrescidas de acesso de outras 3 regiões portuguesas, que deixam de estar totalmente 

abrangidas pelo ex-objectivo 1 (Lisboa, Algarve e Madeira
8
), e onde portanto as 

restantes regiões, Alentejo incluído (e não obstante a subida do seu nível de capitação 

média de rendimento pela entrada da Lezíria do Tejo…), têm acesso a oportunidades 

acrescidas. Independentemente das restrições decorrentes do alargamento da UE e das 

divergências na negociação das perspectivas financeiras, a região pode continuar a lutar 

por garantir um peso maior na repartição interna dos fundos disponíveis. 

Note-se aqui que a filosofia e arquitectura do QREN (Quadro Estratégico de Referência 

Nacional) e dos diversos Programas Operacionais em que se divide, privilegiando 

novamente um maior peso para os PO regionais é neste quadro um facto potencialmente 

                                                 
8
 Algumas delas ao abrigo de regimes transitórios de phasing-out ou phasing in. 
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bastante positivo que poderá ser aproveitado pela região, e pela cidade em particular, 

para obter fundos essenciais para os investimentos estruturantes (públicos e mesmo 

eventualmente privados) que necessita para o seu desenvolvimento. 

 

F. Breve síntese dos desafios de Beja enquanto pólo urbano alentejano  

A cidade de Beja, polarizando uma parcela significativa do Alentejo, não pode deixar de 

estar articulada e vinculada, como centro urbano que é, aos desafios por que passa a 

região envolvente.  

Não obstante todas as características e especificidades da cidade que se desenvolverão 

no ponto seguinte, o que é facto é que a cidade, face à sua inserção profunda na 

realidade social, cultural, demográfica, económica e física do Alentejo, estará 

indelevelmente marcada por essa realidade e compartilhará daqueles que são os seus 

principais desafios.  

Sendo um dos principais pólos da região e polarizando tradicionalmente uma extensa 

parcela do Alentejo, a cidade terá de ser um dos motores que permitam ultrapassar esses 

desafios. Será portanto importante determo-nos um pouco neles antes de nos focarmos 

especificamente nos problemas e características da cidade e do concelho e de Beja.  

Uma boa sistematização destes desafios é a que se traduz na identificação de um 

conjunto de aspectos críticos para o sucesso competitivo do Alentejo no “Estudo de 

Avaliação de Oportunidades de Desenvolvimento Regional do Alentejo” 

(CCDRA/CEDRU-TIC, 2003, p. 62), os quais são agrupados em 5 vectores que se 

constituem como factores críticos de sucesso para o desenvolvimento da região: 

 A modernização institucional (ao nível de políticas e de formas de governança 

territorial) – passando por aspectos como o estabelecimento de uma estrutura 

com competências, capacidade e peso negocial suficiente para representar 

institucionalmente o Alentejo; pelo aprofundamento de parcerias público-

privado; pela implementação de medidas que eliminem a burocracia, a diferentes 

níveis e sectores, permitindo aumentar a produtividade e a competitividade; pela 

obtenção de garantia de fontes de financiamento para projectos estruturantes 
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(como o Alqueva) para depois do horizonte do QCA actual e do QREN; entre 

outros.    

 O robustecimento infraestrutural - assumindo a concretização dos múltiplos 

projectos estruturantes em carteira nos diversos concelhos; a concretização das 

principais vias rodo-ferroviárias de atravessamento do Alentejo, mas também a 

melhoria das acessibilidades intra-regionais; o desenvolvimento da inter-

modalidade (e mesmo da multi-modalidade) e da rede de plataformas logísticas 

da região; a substituição progressiva de zonas e parques industriais por parques 

de negócio sob forma empresarial; a construção das múltiplas barragens 

previstas (assegurando o recurso fundamental que é a água para a região), bem 

como a reabilitação dos perímetros de rega existente e construção dos novos 

previstos; … 

 A atracção de investidores, de parceiros, de investimento estruturante – através 

do desenho e implementação de políticas visando aumentar a massa crítica de 

empresários desenvolvendo actividades económicas no Alentejo, incentivando 

apropriadamente os existentes, de facto ou potenciais, ou atraindo outros do 

exterior da região; do estabelecimento de projectos, alianças estratégicas, 

acordos, parcerias e protocolos, visando cooperação diversificada, mutuamente 

vantajosa, com regiões de fronteira do Alentejo (AML, Algarve, Extremadura e 

Andaluzia Espanholas); da contratação de gestão profissional de nível 

internacional, capaz e competente para pesquisar, atrair e negociar projectos de 

investimento relevantes para o Alentejo; e da atracção de investidores externos e 

formação de agricultores autóctones nas culturas de regadio previstas e nas agro-

indústrias.  

 A promoção e o marketing regional - passando pela existência de estruturas com 

competências e com uma capacidade de promoção e marketing a nível nacional 

e internacional e pela criação de portais para o Alentejo e as suas principais 

fileiras produtivas. 

 A reorganização e dinamização das cadeias de valor – pelo desenho e 

implementação de políticas que contribuam para o reforço e integração de 

fileiras de produtos e serviços, tradicionais ou emergentes, relevantes para o 
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Alentejo; pela implementação de cadeias logísticas com controlo e poder 

negocial relevante, do produtor ao consumidor (eventualmente com recurso a 

capital de risco ou público), visando a valorização e desenvolvimento de 

produções tradicionais e regionais, inseridas em estratégias de reestruturação e 

associações de cooperativas e ainda a criação e reforço de organizações técnicas 

eficazes, capazes de ajudar os produtores a todos os níveis das respectivas 

cadeias de valor; ou pela promoção da incorporação de inovação e design.  

 

 

Neste ponto central, em termos de caracterização, procura-se dar uma visão panorâmica, 

de enquadramento, sobre as actividades económicas no concelho de Beja, bem como 

sobre os desafios que se lhes colocam nos dias de hoje, os quais condicionarão 

inevitavelmente as possibilidades de desenvolvimento, e consequentemente, terão 

implicações em termos do ordenamento do solo do concelho e dos usos do solo que 

sobre ele se desenrolam.  

 

Num primeiro momento, procede-se a uma breve síntese da caracterização da base 

económica do concelho, numa lógica de diagnóstico prospectivo, procurando identificar 

os principais clusters de actividades económicas criadoras de rendimento e de emprego 

a nível local e equacionando o seu impacto na economia concelhia. 

 

Num segundo momento, evidenciam-se algumas questões centrais que são assumidas 

por nós, face a essa caracterização, como factores–chave transversais para a promoção 

da competitividade do concelho de Beja, salientando a necessidade da sua consideração 

nas medidas e projectos a serem equacionados no âmbito das propostas que resultem 

desta revisão do Plano Director Municipal. 

 

3. As actividades económicas em Beja: breve caracterização genérica 
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A. Breve diagnóstico prospectivo e identificação dos principais clusters 

de actividades 

O tecido económico de Beja é marcado por um conjunto de dinâmicas que reflectem 

bem não só a dimensão da cidade a nível regional e nacional, como por outro lado, o seu 

papel como pólo prestador de funções a nível sub-regional a uma vasta envolvente que 

tradicionalmente se encontra muito articulada com esta cidade.  

 

A estrutura económica do concelho tem já sido alvo de diversas caracterizações, mais 

ou menos exaustivas, algumas das quais bastante recentemente, pelo que nos 

centraremos aqui, numa lógica de diagnóstico prospectivo, apenas no ressaltar de alguns 

pontos fundamentais e na sistematização das principais características do tecido 

económico do concelho e dos desafios perante os quais está colocado, na óptica da 

actuação no campo do ordenamento territorial que aqui mais nos interessa.  

 

Para uma caracterização socioeconómica mais pormenorizada do concelho, remetemos 

para diversos estudos que nos serviram igualmente de apoio nesta caracterização, 

particularmente, o plano estratégico (CMB/OA, 1996, CMB, 2003), o plano de 

desenvolvimento social (CLAS/RSB, 2004), o documento de suporte à revisão do PDM 

(CMB, 2004), os estudos de apoio ao anterior PDM (CMB/CIPRO, 199x), e a um nível 

mais geral, do Alentejo, o estudo de avaliação da CCDR sobre oportunidades de 

desenvolvimento para o Alentejo (CCDRA/CEDRU-TIS; 2004) e o estudo sobre a base 

económica para o Alentejo (CCRA/CEDRU, 1996), entre outros documentos que 

citaremos ao longo do texto. 

A análise da realidade concelhia, pode (e deve) ser efectuada a diferentes escalas, 

particularmente na caracterização destas dinâmicas económicas, seja contextualizando o 

tecido produtivo e a base de especialização económica face à realidade da região, do 

país e dos espaços económicos com quem se relaciona (mesmo global), seja percebendo 

ao nível concelhio, quais as principais actividades existentes e quais dinâmicas ao nível 

da criação de emprego e de valor, confrontando-o com realidade de municípios 

envolventes e de padrões regionais e nacional, seja ainda, a nível intra-concelhio, 
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percebendo as diferenças existentes entre as diversas freguesias, e mesmo as 

características e necessidades específicas de ordenamento a nível intra-urbano, para os 

diversos aglomerados do concelho. 

 

Não obstante apresentarmos um enfoque particular no nível do concelho como um todo, 

face à sua envolvente externa, imprescindível para a caracterização da base económica 

local (nosso objectivo fundamental), apresentamos de seguida um conjunto de 

informação e, sobretudo, de conclusões, que integra estas diversas escalas, sem 

pretensão de exaustividade, mas antes de compatibilização das visões inter-escala 

necessárias a uma interpretação global das dinâmicas por que passa o tecido económico 

da cidade e dos desafios que se lhe colocam nos dias de hoje. 

Este breve diagnóstico da situação é feito a cinco níveis distintos: inicialmente, e 

essencialmente com base nos dados estatísticos disponíveis e diversas caracterizações 

do concelho anteriormente efectuadas, averiguam-se quais os principais ramos de 

actividade que constituem a base económica do concelho e as dinâmicas fundamentais 

por que têm passado. Num segundo momento, observa-se com um pouco mais de 

detalhe o tecido empresarial e organizacional, igualmente com base em informação do 

mesmo tipo, equacionando ainda a sua relação com as principais formas de governança 

do sistema económico local.  

De seguida, observam-se com algum detalhe os desajustamentos existentes ao nível do 

mercado de emprego, equacionando os desafios que se colocam ao nível local na 

resolução dos problemas observados. Em quarto lugar, alarga-se um pouco o âmbito 

deste diagnóstico económico, através de uma breve visão panorâmica dos níveis de 

rendimento e condições de vida no concelho, pela observação de alguns indicadores 

genéricos acerca do dinamismo económico local. Finalmente, termina-se este 

diagnóstico com uma perspectiva sobre a identificação de quais os principais clusters de 

actividades com potencial de desenvolvimento a nível concelhio, e com peso fulcral 

para alimentar o crescimento de emprego e criação de valor na região. 
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i) Identificação dos principais ramos de actividade económica 

A cidade de Beja desde há muito se encontra especializada na prestação de serviços, de 

nível regional ou sub-regional, à sua envolvente, particularmente no campo dos serviços 

(privados e públicos) de apoio às famílias e à actividade das empresas num contexto de 

uma base económica regional tradicionalmente virada para produtos agrícolas, 

pecuários e naturais. Esta constatação genérica é claramente confirmada pela 

observação dos dados estatísticos disponíveis para o concelho.  

Segundo a informação do CENSOS 2001
9
, o concelho de Beja apresentava cerca de 

77,5% da sua população residente empregada a trabalhar nas actividades dos serviços, 

valor bem superior à média nacional (cerca de 60%) e regional e aos valores de todos os 

municípios do Baixo Alentejo, como se pode observar no gráfico da figura 7 (bem como 

nos dados patentes no anexo II). 

Figura 7 - Distribuição da população activa por ramos da CAE Agregados, ao 

nível concelhio 

 

Pop. activa por ramos CAE agregados
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Fonte: INE, infoline, com base nos dados do CENSOS 2001 

                                                 
9
 A qual, não obstante a sua relativa desactualização, nos dá uma informação extremamente importante, 

no que concerne à sua exaustividade e representatividade, face ao facto de ser a única fonte com uma 

abrangência suficiente para análise de emprego a um nível territorializado desagregado. Com efeito, 

outros instrumentos, com informação eventualmente mais actual (como os quadros de pessoal do 

Ministério do Emprego), enfermam de limitações consideráveis ao nível da representatividade em 

determinados tipos de actividades, que ainda por cima apresentam um peso considerável no concelho. 
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Note-se o peso determinante, dentro desses serviços, daqueles que têm um carácter 

essencialmente público (cerca de 44% do total da população empregada no concelho), 

com um valor também ele bastante acima das médias nacionais e regionais e só 

ultrapassado na sub-região pelo concelho de Barrancos.  

 

Destaque-se ainda o facto de, em contraponto, o peso da população empregue nos 

sectores CAE 1 a 4 (isto é, as actividades industriais), ser muito reduzido, sendo não só 

o mais baixo do Baixo Alentejo, em termos percentuais, como por maioria de razão, 

face ao débil peso destes sectores na sub-região, também muito menor que as médias 

alentejana e sobretudo nacional.  

 

Quanto às actividades da CAE 0 (associadas à agricultura, silvicultura e pecuária), o 

peso no concelho de Beja, não obstante que mais alto do que a média nacional, é 

inferior a todos os municípios do Baixo Alentejo, bem como às médias regionais. 

 

Se atentarmos para a distribuição intra-concelhia do emprego (veja-se o gráfico na 

figura 8), verifica-se uma clara concentração destas actividades de serviços nas 

freguesias que constituem a cidade
10

.  

 

Com efeito, a sobre representação do emprego da população residente nos serviços, 

particularmente os públicos é bastante maior nestas freguesias, ultrapassando os 80% da 

população empregada em todas as 4 freguesias da cidade (S. João Baptista, Santiago 

Maior, Sta. Maria da Feira e Salvador).  

 

 

                                                 
10

 E isto não obstante poder ainda haver uma sub representação do fenómeno, face ao facto de muitos 

daqueles que residem em freguesias periféricas e trabalham no centro da cidade nos serviços, estarem 

contabilizados na freguesia de residência, face àquela que é a metodologia que está na base da construção 

desta fonte.  
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Figura 8 - Distribuição da população activa por ramos da CAE Agregados, ao 

nível das freguesias do concelho de Beja 
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Uma análise mais fina por ramos de actividade mais desagregados (veja-se o quadro 

III.2, em anexo, referente à distribuição por ramos da CAE com desagregação máxima, 

por freguesia), permite apurar, que dentro dessas diversas actividades dos serviços, há 

um conjunto de actividade que se assumem como fundamentais na criação de emprego 

local, a par de uma dispersão significativa por outras actividades sobretudo de serviços.  

São os casos, entre outros, das seguintes: 

- os diversos tipos de comércio, mais ou menos especializado (mais de 2 milhares de 

trabalhadores, já excluindo o sector automóvel e a restauração e similares) 

- o ensino (aproximadamente 1700) 

- a administração pública em geral (quase 1300) 

- a saúde (cerca de 1100) 

- as actividades associadas à segurança, justiça  e protecção civil (cerca de 1000) 

- a restauração e hotelaria (mais de 800) 
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- as actividades relacionadas com a comercialização, manutenção e reparação de 

automóveis e outros veículos (mais de 600) 

- a acção social (mais de 500) 

 

A estas acrescem ainda, com menor volume de emprego, várias outras actividades, de 

transporte, de distribuição de energia, em instituições financeiras, na contabilidade e 

outros serviços de apoio, dos profissionais liberais, entre muitos outros empregos nos 

serviços às pessoas e às empresas.   

Para além dos serviços, as actividades agrícolas e da construção (mais de um milhar 

activos em cada uma delas, num total de cerca de 15 milhares no concelho), destacam-

se como as mais significativas. A actividade manufactureira é extremamente débil no 

concelho, representando no conjunto de todos os seus subsectores (e já incluindo as 

actividades extractivas) apenas cerca de um milhar de postos de trabalho no concelho, 

essencialmente em pequenos estabelecimentos, valor extremamente reduzido, em 

termos relativos, quando confrontado com a generalidade dos concelhos do país. 

Para além disso, podemos ainda observar a clara concentração da generalidade das 

actividades nas freguesias urbanas, com a natural excepção das actividades relacionadas 

com a agricultura e dos empregados domésticos (cf. o já referido quadro III.2 em 

anexo). 

Se confrontarmos estes dados referentes ao emprego dos residentes, provenientes dos 

CENSOS, com os referentes ao nº de empresas, nomeadamente os que se referem ao nº 

de sociedades existentes, as conclusões são bastante semelhantes. 

Como se pode ver no gráfico da figura 9, das 813 sociedades registadas como sedeadas 

no concelho de Beja em 31 de Dezembro de 2002, a esmagadora maioria (71%) 

pertencia ao sector terciário, o que revela um peso deste sector bem superior não só ao 

verificado em todos os concelhos do Baixo Alentejo, como igualmente às médias 

regionais, situando-se ao nível da média nacional. A diferença para esta situa-se no 

entanto, em termos do peso da indústria, o qual, como já foi mostrado ao nível do 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

49 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

emprego, é extremamente reduzido no concelho (apenas 13% das sociedades aí 

sedeadas, com a agravante da sua reduzida dimensão em termos relativos)
11

. 

 

Figura 9 – Nº de sociedades por sector de actividade, em 2002, por concelho 
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Fonte: INE, infoline, com base nos anuários estatísticos regionais 

 

A esta informação importa ainda juntar a análise dos dados disponibilizados através dos 

quadros de pessoal da DGEEP do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, acerca 

do nº de empresas, de estabelecimentos e de pessoal ao serviço no concelho de Beja, de 

forma a confirmar a robustez das conclusões genéricas acima apontadas. 

 

O recurso a estes dados faz-se não obstante as debilidades estruturais desta fonte (que 

regista o emprego formalmente contratualizado, das formas mais “convencionais”) para 

                                                 
11

 Para uma análise mais pormenorizada, por ramos de actividade mais detalhados, por empresas e 

sociedades, veja-se, por exemplo, o Diagnóstico Social do Concelho de Beja (CLAS-RSB, 2004) 
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mapear correctamente o emprego efectivo nos dois grandes sectores (para além de 

serviços públicos) fulcrais para a economia da região e para a criação de emprego 

respectiva: as actividades agrícolas e os serviços. 

 

 No entanto, esta fonte, por outro lado é a única que nos permite olhar com alguma 

exactidão para informação tão pormenorizada (a nível de uma escala territorial como 

esta) em relação ao tipo de empresas, estabelecimentos e relações formais de trabalho, 

pelo que a sua análise, apesar das limitações apontadas, não deixa de ser extremamente 

útil e interessante, (tendo no entanto é de ser enquadrada e relativizada face a essa 

limitações). 

 

De qualquer forma, e independentemente de termos de ter em consideração estas 

limitações, o que é facto é que, com efeito, sejam os dados referentes ao emprego, sejam 

os relativos ao nº de empresas e estabelecimentos existentes por ramo da CAE, 

quaisquer deles apontam para uma dominância das actividades de serviços, por um lado, 

e para um crescimento progressivo dessas actividades, relativamente às restantes, por 

outro. 

 

Observando os dados que se apresentam nos gráficos das páginas seguintes (nas figuras 

10 a 12) e nos anexos IV, podemos ter uma clara noção da evolução registada (entre os 

anos de 1995 e 2002) na estrutura sectorial concelhia, com base em três indicadores 

distintos: o nº de pessoas ao serviço, o nº de empresas e o nº de estabelecimentos. 

 

Segundo a observação destes dados (com origem, relembre-se novamente, nos Quadros 

de Pessoal e portanto com debilidades acrescidas na análise dos sectores onde a 

informalidade laboral é mais acentuada, como o primário ou alguns serviços, 

eventualmente bastante sub-representados), podemos sistematizar um conjunto de 

conclusões principais:   
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 a diminuição clara do peso empregador e do nº de estabelecimentos e empresas  

nas actividades agrícolas (que ainda é no entanto significativo em termos 

nacionais) e na indústria (sendo este claramente residual no concelho e 

mantendo-se muito abaixo da média nacional);  

 a excepção do ramo da construção e obras públicas, que vê o seu peso aumentar, 

representando cerca de 7% da actividade em qualquer dos indicadores (e lembre-

se a possível sub-avaliação face à grande informalidade existente no sector…); 

 o claro domínio dos serviços (que passam de cerca de 2/3 para ¾ do emprego, e 

isto não obstante ser também uma actividade onde os dados estarão 

subvalorizados (pense-se no peso das entidades públicas ou das relações 

contratuais precárias, por exemplo, em muitas destas actividades); 

 de entre estes, destaca-se particularmente o ramo do comércio por grosso e a 

retalho (mesmo sem incluir restauração), com cerca/mais de um terço do 

emprego, empresas e estabelecimentos registados,  

 para além deste, e em muito menor grau, salientam-se ainda (pelo seu peso e 

tendência crescente) os ramos do alojamento, restauração e similares, da saúde e 

acção social, das actividades imobiliárias e serviços às empresas e ainda das 

outras actividades de serviços à sociedade e às pessoas. 

 

Note-se ainda, para finalizar, a clara sub-representação da administração pública nestes 

resultados, em relação aos dados declarados nos censos, o que por um lado se associa às 

debilidades da fonte, mas por outro também a uma certa diluição do emprego respectivo 

por diversas das categorias apresentadas. 
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Figura 10 - Nº de pessoas ao serviço em estabelecimentos por sector de actividade 

no concelho em 1995 e 2002 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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Figura 11 – Nº de estabelecimentos por sector de actividade no concelho em 1995 e 

2002 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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Figura 12 - Nº de empresas por sector de actividade no concelho em 1995 e 2002 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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ii) O tecido empresarial  

Em termos genéricos, pode-se considerar que o tecido empresarial de Beja tem revelado 

alguns sinais de acentuado dinamismo nos últimos anos (a par aliás da evolução da 

própria cidade), não obstante este se articule com um acentuado processo de 

reconfiguração das actividades económicas a que este se dedica e da própria estrutura e 

organização empresarial. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, através das 

compilações estatísticas decorrentes dos Quadros de Pessoal (e portanto, com todas as 

limitações acima apontadas, mas mesmo assim sendo a fonte mais fidedigna para uma 

análise actualizada a este nível), podemos constatar o elevado nível de crescimento do 

nº de empresas e do nº de estabelecimentos sedeados no concelho nos últimos sete anos 

para os quais existem dados disponíveis, com variações acima dos 32% (cf. o quadro 1 e 

o gráfico da figura 13). Por seu lado, o pessoal ao serviço formalmente registado nessas 

empresas, cresceu igualmente de forma muito substantiva no mesmo período (1995-

2002), embora a um ritmo um pouco inferior (um acréscimo de 27% de empregos 

nesses estabelecimentos no período, o qual representa mais 1747 postos de trabalho). 

 

Quadro 1 – Alguns dados sobre a actividade empresarial no concelho de Beja 

 

 1995 2002 Variação (%) 

Nº empresas 901 1195 32,6 

Nº 

estabelecimentos 

1086 1437 32,3 

Nº pessoas  6478 8225 27,0 

Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS  
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Figura 13 – Evolução do nº de empresas, estabelecimentos e trabalhadores 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS  

 

O tecido empresarial do concelho de Beja é marcado essencialmente pela empresa de 

pequena e particularmente de muita pequena dimensão, o que não será aliás de estranhar 

num contexto em que esta é a realidade dominante no país (e mesmo na Europa em 

geral), onde 99% das empresas são PME’s e mais de ¾ do emprego aí estão 

concentrados (no caso português). Esta realidade assume aqui no entanto uma maior 

acuidade, face ao tipo de actividades dominantes no concelho e ao tipo de organização 

empresarial a elas associado, destacando-se uma dimensão empresarial média reduzida 

face ao contexto nacional, e com tendência para decrescer. 

 

Quadro 2 – Evolução da dimensão média das empresas e estabelecimentos 

 

 1995 2002 Unidade 

Dimensão média da empresa 7,2 6,9 pessoas por empresa 

Dimensão média do 

estabelecimento 

6,0 5,7 pessoas por estabelecimento 

Nº de estabelecimentos por empresa 1,2 1,2 estabelecimentos por 

empresa 

Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS  
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Com efeito, regista-se uma evolução clara no sentido da redução da dimensão média, 

como pode ser visto no quadro 2, não obstante o elevado acréscimo de trabalhadores 

registado, o que se articula com uma ainda maior multiplicação das empresas e 

estabelecimentos do que acréscimo de pessoal ao serviço. Esta tendência, articulada 

com a alteração da especialização sectorial anteriormente referida., prende-se, por um 

lado, pelo abandono de actividades no quadro de grandes empresas (como a indústria ou 

mesmo em certas actividades agrícolas) no sentido de um maior peso de actividades de 

serviços em empresas de pequena dimensão (particularmente comércio ou outros 

serviços às pessoas ou empresas). Por outro lado, liga-se também a uma maior 

flexibilidade das condições de prestação das relações laborais, seja no âmbito da 

flexibilização contratual directa com o trabalhador (via informalidade ou via outras 

formas de trabalho mais precário), seja (de forma bastante significativa) através do 

downsizing, com externalização de certas funções pelas empresas, que são depois 

contratadas a pequenas empresas especializadas na prestação desses serviços que forma 

alvo de outsourcing. 

 

De qualquer forma, como se pode observar pelos gráficos das figuras 14 e 15, em que se 

confrontam o nº e a dimensão média dos estabelecimentos e das empresas dos diversos 

concelhos do Baixo Alentejo, regista-se em termos sintéticos um aumento do nº de 

empresas e de estabelecimentos no concelho (algo que acontece em todos os restantes 

municípios do Baixo Alentejo, mas onde Beja se destaca face ao maior stock acumulado 

em qualquer das duas variáveis), mas um redução da sua dimensão média. Esta variação 

da dimensão não é homogénea nos diversos municípios, dependendo claramente do 

padrão de actividades dominante, sendo traduzida numa redução clara em concelhos 

como Castro Verde ou Aljustrel (peso da indústria extractiva em reconversão), numa 

redução mais moderada em Beja (face aos motivos atrás apontados, mas que não obsta a 

que o concelho seja daqueles que apresenta maior dimensão média na sub-região), ou 

mesmo num aumento em diversos concelhos (como Ferreira do Alentejo, Vidigueira, 

Ourique ou Almodôvar - actividades agrárias em reconversão), por exemplo.  
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Figura 14 – Nº de empresas e dimensão média por concelho (Baixo Alentejo)  
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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Figura 15 – Nº de estabelecimentos e dimensão média por concelho (Baixo 

Alentejo) 

 

 

 Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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Isto não significa no entanto que esta regra geral se tenha aplicado em todas as empresas 

ou tipos de actividade, antes pelo contrário, pois como se pode observar nos gráficos da 

figura 16, a percentagem de pessoas que trabalha em empresas de maior dimensão até 

tendeu a aumentar levemente (pense-se por exemplo em actividades como o comércio 

onde é clara a substituição de pequenas unidades tradicionais por grandes superfícies na 

cidade). 

Figura 16 – Nº de pessoas por dimensão do estabelecimento no concelho de Beja 

em 1995 e 2002 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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Em síntese, a questão da falta de empresas de grande dimensão no concelho, 

perfeitamente natural no contexto português, em particular em centros urbanos de 

reduzida dimensão como será o caso de Beja, é algo que no essencial se associa ao 

padrão de especialização em termos de actividades económicas, com o domínio dos 

pequenos serviços e do pequeno comércio (mais ou menos independentes, na sua 

actividade, em relação a grandes empresas ou instituições públicas, ou mais ou menos 

articuladas em redes empresariais), e isto não obstante vários sectores com peso na 

região se caracterizarem por uma maior dimensão empresarial (pense-se por exemplo no 

facto de as explorações agrícolas serem de maior extensão que noutros pontos do país
12

) 

ou de noutros a tendência para a concentração ou o aumento da dimensão se verificar (o 

sector financeiro ou algumas áreas do comércio, por exemplo). 

Se analisarmos a informação disponível referente à distribuição do emprego e do nº de 

empresas e de estabelecimentos por categorias de dimensão e por ramos da CAE 

(vejam-se os gráficos patentes na figura 17 referentes ao nº de estabelecimentos por 

ramo de actividade e dimensão existentes no concelho, e os da figura 18 referentes ao nº 

de empresas por ramo de actividade e dimensão, também para o concelho), verificamos 

claramente que a empresa de micro dimensão é dominante em todos os sectores, 

aparecendo apenas um conjunto significativo de empresas de maior dimensão no ramo 

do comércio, e em bastante menor grau em actividades com a agricultura, a saúde, 

indústria transformadora ou a construção. 

No que concerne ao pessoal empregue nestes estabelecimentos (cf. os gráficos da figura 

18, referentes ao nº de pessoas ao serviço, por ramo da CAE e dimensão, no concelho 

de Beja, em 1995 e 2002), no entanto, a informação, para além de nos confirmar estas 

ideias, já nos permite ter a noção de que o volume de emprego gerado nas empresas de 

grande dimensão, não obstante o seu reduzido número, é bastante significativo na 

generalidade dos sectores, não se reduzindo aos já citados, mas abrangendo também 

actividades como a produção e distribuição de água, gás ou electricidade, a actividade 

imobiliária, a administração pública ou a educação. É aliás nestas outras actividades 

(seja na indústria transformadora, mas também em muitos serviços, como os transportes 

                                                 
12

 Embora isso nem sempre seja traduzido em emprego contratualizado e duradouro… 
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ou as instituições financeiras, entre outros exemplos) que se nota que a maior parte do 

emprego está concentrado nessas (poucas) empresas/instituições de maior dimensão. 

Em estreita articulação com a análise do tecido empresarial local, está necessariamente 

a observação das relações entre empresas e da articulação com o restante tecido 

institucional, nomeadamente a questão central da relação com as formas de governância 

existentes e da sua relevância para o sistema territorial local. Em particular, aspectos 

como o do financiamento e do acesso a apoios públicos ou comunitários, o do 

dinamismo empresarial e da capacidade empreendedora, o da articulação inter-empresas 

e das relações formais ou informais entre elas existentes (desde a cooperação e 

colaboração em funções específicas até ao associativismo), o do papel do Estado ou 

outros poderes públicos, entre outras questões, serão extremamente importantes para 

perceber as dinâmicas do tecido produtivo e empresarial local. Não sendo aqui o lugar 

para uma análise pormenorizada de todos estes factores, remetemos não só para estudos 

mais aprofundados que têm coberto algumas destas questões (NERBE/AEBAL, 2000; 

CCRA/CEDRU, 1996; CCDRA/CEDRU-TIC, 2004), como igualmente para o ponto 

posterior deste diagnóstico (3.B) onde a importância de algumas destas questões 

centrais será aflorada. 

Figura 17 – Nº de estabelecimentos, por ramo da CAE e dimensão, no concelho de 

Beja, em 1995 e 2002 
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 Fonte: 

Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 

 

Figura 18 – Nº de empresas, por ramo da CAE e dimensão, no concelho de Beja, 

em 1995 e 2002 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 

Figura 19 – Pessoal ao serviço, por ramo da CAE e dimensão, no concelho de Beja, 

em 1995 e 2002 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 

 

iii) Principais desajustamentos no mercado de emprego 

Em termos da ocorrência de desajustamentos ao nível do mercado de trabalho, a 

situação está igualmente bem estudada tanto ao nível do concelho como da região (veja-

se, por exemplo, CLAS/RSB, 2004; IEFP, 2005, 2005a; IPB/CESO, 200x). Importa 

portanto aqui apenas sintetizar algumas características que nos permitam afinar o 

diagnóstico genérico sobre a economia do concelho e as suas perspectivas de evolução.  

Neste quadro, a situação pode ser analisada a quatro níveis distintos: 

- O nível de actividade da população; 

- A distribuição regional e intra concelhia do emprego; 

- O volume e o tipo de desemprego verificados; 

- Os desajustamentos qualitativos entre competências oferecidas e procuradas. 
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Olharemos então um pouco para cada um destes aspectos, sintetizando as principais 

características do mercado de emprego concelhio. 

Ao nível da taxa de actividade, assiste-se claramente no concelho de Beja às 

repercussões do movimento estrutural para o aumento da taxa global de actividade, o 

qual continua nos dias de hoje, tal como em toda a sociedade portuguesa, ligado 

essencialmente à entrada de mulheres no mercado de trabalho.  

 

Não obstante o crescente envelhecimento populacional e a tendência para uma entrada 

cada vez mais tardia na vida activa (pela via de uma maior escolarização), a taxa de 

actividade tem ainda vindo a aumentar gradualmente, o que se nota igualmente no caso 

do concelho de Beja. Note-se no entanto que esta taxa está ainda a níveis mais baixos no 

concelho do que na média do país (46,7%, face a 48,2%), não obstante ser bastante 

superior à taxa da região Alentejo (45,4%), e à de todos os concelhos da sub-região do 

Baixo Alentejo, cuja média é de 42,5% – cf. os quadros 3 e 4). 

 

As diferenças entre as taxas masculina e feminina, que têm vindo progressivamente a 

esbater-se, como seria previsível, fazem-se sentir de forma muito diversificada pelo 

país, sendo maiores naturalmente nas zonas rurais. Note-se no entanto que Beja 

apresenta uma taxa de actividade feminina particularmente alta (42,1% - bem superior a 

todos os concelhos do Baixo Alentejo, à média de qualquer das sub-regiões alentejanas 

e mesmo à média nacional), ficando a dever-se a diferença global da taxa de actividade 

do concelho em relação à média nacional essencialmente a uma taxa de actividade 

masculina relativamente mais baixa (51,6%), que não é das mais altas na região, e tem 

mesmo três outras superiores na sub-região do Baixo Alentejo.  
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Quadro 3 – Variação inter-censos das taxas de actividade, por concelho 

 
Taxa de 

Actividade, 

em 1991

Taxa de 

Actividade, 

em 2001

Variação 

2001-1991

% % %

Portugal 44,6 48,2 3,6

Alentejo 42 45,4 3,4

Alentejo Litoral 41,9 45,4 3,5

Odemira 39,3 40,8 1,5

Alcácer do Sal 45,5 48,3 2,8

Grândola 40,9 42,2 1,3

Santiago do Cacém 41,5 47,6 6,1

Sines 45,1 49,9 4,8

Alto Alentejo 39 42,2 3,2

Mora 39,3 41,8 2,5

Alter do Chão 33,7 37,2 3,5

Arronches 35,2 39,9 4,7

Avis 40,5 41,4 0,9

Campo Maior 38 44,7 6,7

Castelo de Vide 36,7 40,9 4,2

Crato 37,4 38,8 1,4

Elvas 41,4 42,8 1,4

Fronteira 40,4 43,7 3,3

Gavião 30,3 33 2,7

Marvão 33,7 39 5,3

Monforte 36,9 39,7 2,8

Nisa 32,1 34,9 2,8

Ponte de Sor 40,8 44 3,2

Portalegre 43,1 46,4 3,3

Alentejo Central 43,8 46,5 2,7

Alandroal 40,8 40,8 0

Arraiolos 42,5 45,3 2,8

Borba 43,7 47,5 3,8

Estremoz 42,8 44 1,2

Évora 46,6 49,5 2,9

Montemor-o-Novo 41,9 44,5 2,6

Mourão 37,7 45,7 8

Portel 44,3 44,4 0,1

Redondo 40,6 45,2 4,6

Reguengos de Monsaraz 42,5 44,2 1,7

Vendas Novas 44,9 48,8 3,9

Viana do Alentejo 42,9 43,2 0,3

Vila Viçosa 45,1 48,6 3,5

Sousel 39,9 41,9 2

Baixo Alentejo 38,8 42,5 3,7

Aljustrel 36,7 39,4 2,7

Almodôvar 37,6 39,5 1,9

Alvito 34,9 41,2 6,3

Barrancos 32,3 43 10,7

Beja 42,7 46,7 4

Castro Verde 39,8 44,4 4,6

Cuba 36,2 38,8 2,6

Ferreira do Alentejo 41,2 42,1 0,9

Mértola 29,1 35,9 6,8

Moura 39,2 42,7 3,5

Ourique 37,1 41,3 4,2

Serpa 39 42,5 3,5

Vidigueira 38,1 39 0,9

Lezíria do Tejo 44,3 48,1 3,8

Azambuja 41,2 47,1 5,9

Almeirim 47,1 48,9 1,8

Alpiarça 44,3 47,7 3,4

Benavente 48,7 52,4 3,7

Cartaxo 42,9 48,5 5,6

Chamusca 44,7 46,5 1,8

Coruche 47,4 46,9 -0,5

Golegã 41,6 43,9 2,3

Rio Maior 41 47,1 6,1

Salvaterra de Magos 46,9 49,2 2,3

Santarém 43 47,5 4,5  

Fonte: INE, Censos 2001 
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Quadro 4 – Taxas de actividade por sexos, em 1991 e 2001, por concelho 

Taxa de 

Actividade H, 

em 1991

Taxa de 

Actividade H, 

em 2001

Taxa de 

Actividade M, 

em 1991

Taxa de 

Actividade M, 

em 2001

Taxa de 

Actividade 

HM, em 1991

Taxa de 

Actividade 

HM, em 2001

% % % % % %

1991 2001 1991 2001 1991 2001

Portugal 54,3 54,8 35,5 42 44,6 48,2

Alentejo Litoral 54,6 52,5 29,3 38,3 41,9 45,4

Alto Alentejo 50,6 48,9 28 35,9 39 42,2

Alentejo Central 55 53 33,3 40,4 43,8 46,5

Baixo Alentejo 51,5 50,2 26,5 35 38,8 42,5

Lezíria do Tejo 55,5 55 33,9 41,5 44,3 48,1

Aljustrel 49,1 47,7 24,4 31,2 36,7 39,4

Almodôvar 50 50,6 24,5 27,8 37,6 39,5

Alvito 48,5 49,3 21,7 33,4 34,9 41,2

Barrancos 52,1 49,8 13,6 36,6 32,3 43

Beja 52,9 51,6 33,2 42,1 42,7 46,7

Castro Verde 54,8 53,1 25 35,6 39,8 44,4

Cuba 48,7 47,5 24,1 30,6 36,2 38,8

Ferreira do Alentejo 51,9 51,4 30,7 33,3 41,2 42,1

Mértola 43,5 45,7 15 26,1 29,1 35,9

Moura 52,7 51,9 26,3 33,3 39,2 42,7

Ourique 52,7 48,5 21 33,9 37,1 41,3

Serpa 53,1 50,3 25,4 34,7 39 42,5

Vidigueira 51,8 46,5 24,6 31,8 38,1 39  

Fonte: INE, Censos 2001 

 

Se olharmos mais em pormenor para a situação por freguesia, constatamos que a taxa de 

actividade tem variações consideráveis, assumindo proporções bem mais reduzidas nas 

freguesias mais envelhecidas e mais distantes da cidade, em particular Trigaches (33%), 

mas também Santa Vitória, Albernoa e Quintos (todas elas com valores até 40%). Pelo 

contrário, a taxa de actividade nas freguesias urbanas que constituem a cidade 

(particularmente Santiago Maior, São João Baptista e Salvador) é claramente mais 

elevada, estando em todas as freguesias citadas acima dos 48%.  

Note-se ainda a clara divergência entre as taxas de actividade masculina e feminina, 

que, embora se aproximassem bastante durante o último período inter-censitário, ainda 

apresentam uma diferença muito significativa, face ao panorama médio nacional, 

particularmente nas freguesias rurais. 
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Figura 20 – Taxa de actividade por freguesia (concelho de Beja) 

  

Fonte: elaboração própria com base em INE, Censos 2001 

Quadro 5 – Taxa de actividade por freguesia e por sexos (concelho de Beja) 

 
Zona Geográfica Taxa de Actividade (%)

 Em 1991 Em 2001 

 HM H M HM H M

        DC:Beja                          42,7 52,9 33,2 46,7 51,6 42,1

          FR:Albernoa                    32,5 46,2 19,7 38,4 43,7 33,4

          FR:Baleizão                    40,4 52,7 28,6 44,8 54,4 35,8

          FR:Beringel                    37 51,8 24 42,4 49,4 36,1

          FR:Cabeça Gorda                37,7 51,4 24,5 45,3 53,1 37,9

          FR:Mombeja                     38,6 51 25,5 42,2 47,1 37,2

          FR:Nossa Senhora das Neves     47,1 57,3 37,1 46,6 50,6 42,5

          FR:Quintos                     41,5 54,9 28,3 39,7 50 28,9

          FR:Salvada                     40,6 55 26,2 42,8 49,7 36,3

          FR:Beja (Salvador)             46,2 54,8 38,4 48,9 52,2 45,8

          FR:Santa Clara de Louredo      38,6 47,7 29,6 40,9 45,5 36,3

          FR:Beja (Santa Maria da Feira) 37,4 47,7 28,3 43,3 51,2 36,3

          FR:Santa Vitória               38,1 50,1 26,6 40,3 48,7 31,7

          FR:Beja (Santiago Maior)       45,9 55 37,6 51 54,7 47,6

          FR:São Brissos                 36 52,9 19,1 46,5 66,7 28,3

          FR:Beja (São João Baptista)    46,3 53,4 39,9 48,6 50,9 46,6

          FR:São Matias                  36,1 49,9 23,9 45,9 54,2 38,5

          FR:Trindade                    36,5 48,1 25,4 42 53,4 32,1

          FR:Trigaches                   37,3 51 23,2 33,1 41,6 25,4  

Fonte INE, CENSOS 2001 
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Em termos da população empregada, esta ascendia a mais de 15 milhares de pessoas na 

data de realização do último recenseamento (correspondendo a cerca de 42,4% da 

população residente no concelho), o que não significa necessariamente que esta 

população aí estivesse empregada, mas sim que, sendo residentes no concelho de Beja, 

estavam na situação de empregados. O total de emprego actual no concelho será 

necessariamente maior do que este montante (seja face ao facto de o concelho ser um 

recebedor liquido de trabalhadores, em termos de movimentos pendulares quotidianos 

com o fim de trabalho, seja também face ao facto de a actividade económica e o 

emprego associado ter crescido entretanto consideravelmente na cidade), não obstante 

não estejam disponíveis dados oficiais que permitam estabelecer um número com o 

rigor de um Censos (embora, como adiante se vê, se possam tirar algumas conclusões 

com base no emprego registado formalmente através dos Quadros de Pessoal). 

Se olharmos para a distribuição por freguesia da população activa empregada (ainda 

segundo o critério da residência subjacente ao recenseamento populacional), esta 

concentra-se naturalmente nas maiores freguesias urbanas (veja-se o gráfico na figura 

21). 

Figura 21 – Distribuição da população empregada por freguesia no concelho de 

Beja 
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Fonte: Censos 2001 
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Ao observarmos os dados dos Quadros de Pessoal (agora já do lado da localização dos 

estabelecimentos/empresas e não dos residentes) podemos constatar, ao nível da 

comparação inter-concelhia, por um lado, o destaque claro da cidade de Beja como 

principal pólo empregador da sub-região, e por outro, o claro crescimento de emprego 

verificado no período em análise, em todos os concelhos, mas com particular destaque 

para Beja (vejam-se os gráficos da figura 22). 

 

Figura 22 – Emprego em empresas / estabelecimentos por concelho (Baixo 

Alentejo) 
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Emprego nos estabelecimentos por concelho 

(Baixo Alentejo)
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 

 

No que concerne ao volume de desemprego, o concelho, em termos estruturais, 

apresenta uma situação que não é particularmente favorável a nível nacional, estando 

inserido na região que apresenta níveis de emprego mais elevados (o Alentejo) e 

particularmente na sub-região em que estes valores são maiores (a qual registava uma 

taxa média superior a 11,5% no último CENSOS, quase 5 pontos acima da média 

nacional, não obstante uma evolução positiva face ao recenseamento anterior).  

Independentemente da desactualização dos dados do CENSOS para a análise de uma 

variável como esta, em que as oscilações conjunturais da economia têm um peso 

significativo (e particularmente num quadro em que muitas inflexões de política 

económica ocorreram desde essa altura, com impactos fortes neste campo), o que é 

facto é que pela sua exaustividade e pelo seu forte grau de desagregação, estes dados 

apresentam uma informação extremamente útil, que nos permite, por um lado, observar 

diferenças e evoluções estruturais em termos do fenómeno de desemprego e, por outro, 

estabelecer comparações territoriais relativamente fiáveis (embora não possamos perder 
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de vista que estes valores terão já evoluído, e que neste caso concreto do período que 

decorreu desde o último recenseamento, terão sentido uma subida considerável, à 

semelhança do que aconteceu em todo o país). 

Como pode ser observado no quadro 6, e com base então nessa informação, podemos 

constatar que Beja apresenta um valor bem acima da média nacional, embora abaixo da 

generalidade do Sul do Alentejo, que manifesta valores extremamente elevados, 

particularmente nas mulheres. A situação de Beja não é tão má como a do resto da sub-

região, sendo até bastante melhor ao nível feminino, e tendo melhorado 

substancialmente em relação a 1991. 

Quadro 6 – Taxas de desemprego por concelho e por sexo, 1991 e 2001 

 

Taxa de 

Desemprego 

H, em 1991

Taxa de 

Desemprego 

H, em 2001

Taxa de 

Desemprego 

M, em 1991

Taxa de 

Desemprego 

M, em 2001

Taxa de 

Desemprego 

HM, em 1991

Taxa de 

Desemprego 

HM, em 2001

% % % % % %

1991 2001 1991 2001 1991 2001

Portugal 4,2 5,2 8,9 8,7 6,1 6,8

Alentejo Litoral 4,8 6,2 16,8 14,7 9 9,8

Alto Alentejo 3,8 4,8 15,9 12,2 8,3 8,1

Alentejo Central 4,3 3,7 16,9 9,3 9,2 6,2

Baixo Alentejo 7,9 7 26,3 17,7 14,3 11,5

Lezíria do Tejo 3,6 5,3 12,5 11,7 7,1 8,1

Aljustrel 8,8 7,4 32,5 20,7 16,7 12,7

Almodôvar 5,9 3,6 37,4 15 15,9 7,5

Alvito 4,9 3,4 12,6 15,1 7,4 8,2

Barrancos 9,8 13,6 32,2 33,1 14,6 22,1

Beja 6,2 6,9 16,9 11,5 10,6 9,1

Castro Verde 5,1 4,9 26,6 21,5 11,8 11,6

Cuba 8,7 6,4 30 13 15,9 9,1

Ferreira do Alentejo 7,5 6,4 29,1 16,3 15,6 10,4

Mértola 6 8 32,6 19,7 12,8 12,3

Moura 7,9 7,9 29,1 25 15,2 14,6

Ourique 4,8 4,2 24,2 19,7 10,2 10,5

Serpa 14,7 10 36,5 25,6 21,9 16,5

Vidigueira 9,5 5,8 26,2 11,9 15 8,3  

Fonte: INE, CENSOS, 2001 

 

A análise da população desempregada por categorias permite-nos constatar que as 

características do desemprego se assemelham no concelho àquilo que são as médias 

nacionais, afastando-se um pouco da realidade dos concelhos envolventes (vejam-se os 

gráficos da figura 23): as mulheres são mais afectadas, como na generalidade do país, 

mas não a níveis tão altos como no resto do Alentejo e na generalidade dos concelhos 
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do Baixo Alentejo; a população à procura de novo emprego é a mais afectada, mas o 

peso relativo dos que procuram 1ª emprego é em Beja maior do que na generalidade dos 

concelhos envolventes.  

 

Figura 23 – Características da população desempregada, por concelho, 2001  

População desempregada (peso H e M)

0% 50% 100%

Portugal

Alentejo Litoral
Alto Alentejo

Alentejo Central
Baixo Alentejo
Lezíria do Tejo

Aljustrel
Almodôvar

Alvito
Barrancos

Beja
Castro Verde

Cuba
Ferreira do

Mértola
Moura

Ourique
Serpa

Vidigueira

População Desempregada H

População Desempregada M

 

 

Tipos de desemprego (1º/Novo; H/M)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Portugal

Alentejo Litoral
Alto Alentejo

Alentejo Central
Baixo Alentejo
Lezíria do Tejo

Aljustrel
Almodôvar

Alvito
Barrancos

Beja
Castro Verde

Cuba
Ferreira do

Mértola
Moura

Ourique
Serpa

Vidigueira

População Desempregada,

procura 1º emprego H

População Desempregada,

procura 1º emprego M

População Desempregada,

procura novo emprego H

População Desempregada,

procura novo emprego M

 

Fonte: INE, Censos 2001 
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Uma análise intra-concelhia dos mesmos dados acerca da população desempregada 

(veja-se o mapa da figura 23 e o gráfico da figura 24) permite-nos constatar, por um 

lado, a grande diversidade da situação intra-concelhia em termos da dimensão do 

fenómeno do desemprego (com freguesias mais penalizadas, como Santa Vitória, 

Baleizão, Salvada, Albernoa, Mombeja, Cabeça Gorda, São Matias e mesmo a mais 

citadina Santa Maria da Feira) e por outro, a grande discrepância, sobretudo entre 

freguesias urbanas e rurais, no que concerne às diferenças entre sexos (geralmente 

menores na maioria das mais “urbanas”). 

Figura 24 - Taxas de desemprego por freguesia (2001) 

 

  

Fonte: INE, Censos 2001 
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Figura 25 – Taxas de desemprego por sexo, por freguesia (concelho de Beja) 
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Fonte: INE, Censos 2001 

 

Se abandonarmos esta fonte e observarmos os dados bem mais recentes do IEFP (de 

Janeiro e de Fevereiro de 2005, patentes nos diversos quadros que se apresentam nas 

páginas seguintes) podemos constatar claramente que o desemprego registado no 

concelho (obtido com uma metodologia completamente diferente e portanto não 

directamente comparável com os dados anteriormente apresentados) assume 

características relativamente diferenciadas em relação à região envolvente e ao país (e 

que embora os extractos mais afectados sejam geralmente os mesmos, são-no com um 

menor grau em termos relativos). 

 

Em termos genéricos, como poderemos observar a partir dos dados da “Caracterização 

da procura de emprego registada na região Alentejo”, publicação mensal do IEFP (de 

Fevereiro de 2005, patente nos quadros 7 e 8) e das “Estatísticas Mensais - Desemprego 

registado por concelhos”, também do IEFP (de Janeiro de 2005, patentes no quadro 9), 
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bem como pela análise efectuado em diversos outros documentos de análise sobre o 

conselho (CLAS-RSB,  2004), verifica-se que o desemprego em Beja: 

- não obstante ser maioritariamente focado na busca de novo emprego, apresenta 

valores acima da média para a procura de 1º emprego; 

- em termos de sexo, atinge particularmente as mulheres (embora não a  níveis tão 

altos como nos concelhos envolventes ou no Alentejo em geral); 

- no que concerne aos grupos etários afecta relativamente mais os jovens do que nos 

espaços com que é comparado (o que será natural face à estrutura etária da 

população, mas que é no entanto mais preocupante, quando o valor é comparado 

com o valor médio nacional…); 

- quanto às qualificações, apresenta-se com um peso esmagador de fracas 

habilitações, em particular 1º e 2º ciclos do básico, embora com maior peso relativo 

dos estratos superiores do que na envolvente; 

- quanto aos grupos profissionais, verifica-se um claro domínio dos trabalhadores 

não qualificados, e um peso relativo mais acentuado de actividades do comércio e 

serviços, em contraste com outras actividades, como as agrícolas. 

Notem-se ainda, finalmente, duas outras particularidades do desemprego no concelho de 

Beja: uma que se refere ao menor tempo médio de inscrição como desempregado (o que 

indicia, por um lado, uma maior facilidade de obtenção de colocação – que se articula 

com a sua maior juventude e qualificação relativa -, mas por outro lado pode indiciar 

também uma tendência para uma aumento conjuntural do fenómeno no concelho); e 

uma outra que se associa ao fraquíssimo rácio de colocação das mulheres, no âmbito da 

inserção nas ofertas de emprego existentes, quase exclusivamente ocupadas por homens 

no período em análise nos dados apresentados. 
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Quadro 7 – Caracterização da procura de emprego registada na região Alentejo 

Indisponíveis 1º Emprego Novo Emprego Ocupados Empregados Total

Concelho Beja 10 166 1364 258 57 1855

Área Beja* 19 372 3708 730 94 4923

Distrito Beja 41 651 8607 2108 111 11518

Alentejo 335 1925 22824 5177 485 30746

Indisponíveis 1º Emprego Novo Emprego Ocupados Empregados Total

Concelho Beja 0,5 8,9 73,5 13,9 3,1 100,0

Área Beja* 0,4 7,6 75,3 14,8 1,9 100,0

Distrito Beja 0,4 5,7 74,7 18,3 1,0 100,0

Alentejo 1,1 6,3 74,2 16,8 1,6 100,0  

* Nota: neste e nos quadros seguintes, o agrupamento “Área Beja” corresponde aos 

concelhos de Aljustrel, Alvito, Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola e Vidigueira. 

Fonte: IEFP (Fevereiro 2005)  

Quadro 8 – Características do desemprego registado (IEFP) 

 

Pedidos de emprego – grupos profissionais (Desempregados 1º emprego e novo 

emprego) 

1. Quad. 

Sup. Dirig.

2. Prof. 

Intelect. 

Cientif.

3. Técn. e 

Prof. Nivel 

Interm

4.Admin. e 

Similares

5. Serviços e 

vendedores

6.Agricult e 

Pescad

7. Operários 

e artífices

8. Operad 

Instal. Maq e 

Trab. 

Montagem

9. Trab. Não 

Qualif Total

Concelho Beja 7 110 103 182 389 102 181 72 384 1530

Área Beja* 18 209 193 356 827 544 458 242 1233 4080

Distrito Beja 34 306 346 689 1750 1716 1022 578 2817 9258

Alentejo 109 951 1229 2457 4765 4145 3059 2088 5946 24749

1. Quad. 

Sup. Dirig.

2. Prof. 

Intelect. 

Cientif.

3. Técn. e 

Prof. Nivel 

Interm

4.Admin. e 

Similares

5. Serviços e 

vendedores

6.Agricult e 

Pescad

7. Operários 

e artífices

8. Operad 

Instal. Maq e 

Trab. 

Montagem

9. Trab. Não 

Qualif Total

Concelho Beja 0,5 7,2 6,7 11,9 25,4 6,7 11,8 4,7 25,1 100,0

Área Beja* 0,4 5,1 4,7 8,7 20,3 13,3 11,2 5,9 30,2 100,0

Distrito Beja 0,4 3,3 3,7 7,4 18,9 18,5 11,0 6,2 30,4 100,0

Alentejo 0,4 3,8 5,0 9,9 19,3 16,7 12,4 8,4 24,0 100,0  

Pedidos de emprego - sexos e grupos etários  (Desempregados 1º emprego e novo 

emprego) 

Mulheres Homens Total <25 25 a 34 35 a 54 55 e + Total

Concelho Beja 865 665 1530 340 513 504 173 1530

Área Beja* 2499 1581 4080 759 1136 1586 599 4080

Distrito Beja 5702 3556 9258 1481 2236 3809 1732 9258

Alentejo 14712 10037 24749 4510 6215 9530 4494 24749

Mulheres Homens Total <25 25 a 34 35 a 54 55 e + Total

Concelho Beja 56,5 43,5 100,0 22,2 33,5 32,9 11,3 100,0

Área Beja* 61,3 38,8 100,0 18,6 27,8 38,9 14,7 100,0

Distrito Beja 61,6 38,4 100,0 16,0 24,2 41,1 18,7 100,0

Alentejo 59,4 40,6 100,0 18,2 25,1 38,5 18,2 100,0  
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Pedidos de emprego - habilitações  (Desempregados 1º emprego e novo emprego) 

Não sabe ler Lê e escreve 4 anos escol 6 anos escol 9 anos escol 11 anos escol 12 anos escol

Bach. / Curso 

médio Licenciat. Mestrado Doutoram Total

Concelho Beja 82 49 330 371 288 69 213 26 99 2 1 1530

Área Beja* 213 197 1194 1012 662 154 420 49 174 4 1 4080

Distrito Beja 549 568 3049 2358 1306 294 797 74 256 6 1 9258

Alentejo 1126 1481 7828 5729 3872 967 2614 247 864 14 2 24744

Não sabe ler Lê e escreve 4 anos escol 6 anos escol 9 anos escol 11 anos escol 12 anos escol

Bach. / Curso 

médio Licenciat. Mestrado Doutoram Total

Concelho Beja 5,4 3,2 21,6 24,2 18,8 4,5 13,9 1,7 6,5 0,1 0,1 100,0

Área Beja* 5,2 4,8 29,3 24,8 16,2 3,8 10,3 1,2 4,3 0,1 0,0 100,0

Distrito Beja 5,9 6,1 32,9 25,5 14,1 3,2 8,6 0,8 2,8 0,1 0,0 100,0

Alentejo 4,6 6,0 31,6 23,2 15,6 3,9 10,6 1,0 3,5 0,1 0,0 100,0  

Pedidos de emprego - sexo e tempo de inscrição (Desempregados 1º emprego e novo 

emprego) 

< 3 3 a <12 12 e + Total < 3 3 a <12 12 e + Total < 3 3 a <12 12 e + Total

Concelho Beja 298 322 245 865 198 254 213 665 496 576 458 1530

Área Beja* 684 889 926 2499 439 568 574 1581 1123 1457 1500 4080

Distrito Beja 1489 1894 2319 5702 1039 1200 1317 3556 2528 3094 3636 9258

Alentejo 4431 5212 5069 14712 3299 3499 3239 10037 7730 8711 8308 24749

< 3 3 a <12 12 e + Total < 3 3 a <12 12 e + Total < 3 3 a <12 12 e + Total

Concelho Beja 34,5 37,2 28,3 100,0 29,8 38,2 32,0 100,0 32,4 37,6 29,9 100,0

Área Beja* 27,4 35,6 37,1 100,0 27,8 35,9 36,3 100,0 27,5 35,7 36,8 100,0

Distrito Beja 26,1 33,2 40,7 100,0 29,2 33,7 37,0 100,0 27,3 33,4 39,3 100,0

Alentejo 30,1 35,4 34,5 100,0 32,9 34,9 32,3 100,0 31,2 35,2 33,6 100,0

Mulheres Homens Total

Mulheres Homens Total

 

Fonte: IEFP, Fevereiro 2005 

Quadro 9 – Alguns dados das estatísticas sobre desemprego do IEFP 

 

a) Desemprego – por género, tempo de inscrição e situação face à procura 

Homens Mulheres < 1 ano 1 ano e + 1ºemprego novo empr. Total

Beja 661 823 1024 460 157 1327 1484

Alentejo 9779 14628 16010 8397 1923 22484 24407

Continente 206188 265451 273392 198247 31617 440022 471639

Beja 44,5 55,5 69,0 31,0 10,6 89,4 100,0

Alentejo 40,1 59,9 65,6 34,4 7,9 92,1 100,0

Continente 43,7 56,3 58,0 42,0 6,7 93,3 100,0

Género Tempo de inscrição Situação face a procura de emprego

 

 

b) Desemprego – por grupo etário 

< 25 anos 25-34 anos 35-54 anos 55 e + anos Total

Beja 314 498 495 177 1484

Alentejo 4431 6111 9410 4455 24407

Continente 70904 119079 188339 93317 471639

Beja 21,2 33,6 33,4 11,9 100,0

Alentejo 18,2 25,0 38,6 18,3 100,0

Continente 15,0 25,2 39,9 19,8 100,0  
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Desemprego – por níveis de escolaridade 

Nenhum 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Superior Total

Beja 128 334 349 275 279 119 1484

Alentejo 2599 7780 5657 3797 3566 1008 24407

Continente 26144 156791 99162 78749 74381 36412 471639

Beja 8,6 22,5 23,5 18,5 18,8 8,0 100

Alentejo 10,6 31,9 23,2 15,6 14,6 4,1 100

Continente 5,5 33,2 21,0 16,7 15,8 7,7 100  

Desemprego – Desempregados inscritos, ofertas recebidas e colocações efectuadas (no 

mês) 

Ofertas 

recebidas

H M Total H M Total

Beja 94 151 245 21 11 1 12

Alentejo 1592 2090 3682 250 65 78 143

Continente 23841 30714 54555 7234 1624 2187 3811

Beja 38,4 61,6 100,0 8,6 91,7 8,3 100,0

Alentejo 43,2 56,8 100,0 6,8 45,5 54,5 100,0

Continente 43,7 56,3 100,0 13,3 42,6 57,4 100,0

Desempregados inscritos Colocações

 

Desemprego – Motivos de inscrição (movimento ao longo do mês) 

Ex-inactivos Despedido Despediu-se Desped 

mútuo acordo

Fim trb não 

perman

Trabalhava 

cta ppia

Outros 

motivos

Total

Beja 43 38 13 0 83 5 63 245

Alentejo 739 594 166 54 1583 44 502 3682

Continente 10151 9396 3470 3430 18116 550 9442 54555

Beja 17,6 15,5 5,3 0,0 33,9 2,0 25,7 100,0

Alentejo 20,1 16,1 4,5 1,5 43,0 1,2 13,6 100,0

Continente 18,6 17,2 6,4 6,3 33,2 1,0 17,3 100,0  

Fonte: IEFP, Janeiro 2005 

 

Ao nível dos desajustamentos qualitativos em termos de oferta e procura de 

competências, a situação, igualmente já diagnosticada em diversos fóruns (cf. CLAS-

RSB, 2004, por exemplo), bem como confirmada nas entrevistas realizadas, aponta para 

a existência de fortes constrangimentos, associados a aspectos como: 

- dificuldades na colocação de algumas profissões (empregados de mesa, balcão, 

cozinheiros, copeiras e ajudantes de cozinha,…); 

- horários interpolados e tardios (inviabilizando a empregabilidade por falta de 

oportunidades ao nível da gestão da vida privada das pessoas no apoio às crianças 
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ou no transporte, por exemplo –  horários das creches ou de transportes para fora da 

cidade); 

- dificuldades de transporte por parte dos desempregados, inviabilizando a aceitação 

de trabalho a determinados horários ou com custos tão elevados que tornam não 

compensadora a deslocação;  

- escassez absoluta e fraca diversidade sectorial de oferta; 

- limitações etárias como condição de admissão em muitos empregos, prejudicando 

particularmente os desempregados mais estruturais, de longa duração, e mais idosos; 

- população idosa; 

- baixas qualificações académicas e  fracas qualificações profissionais; 

Não obstante, pode ser destacada a existência de potencialidades para o 

desenvolvimento da empregabilidade no conselho em aspectos como (CLAS-RSB, 

2004): 

- mercado social de emprego;  

- existência de programas ocupacionais e dinâmica ao nível das iniciativas locais 

de emprego; 

- existência de apoios à criação do próprio emprego e  possibilidade de apoios à 

contratação; 

- existência de programa nacional de estágios profissionais; 

Note-se a existência de propostas e medidas concretas em curso, especificamente para o 

Alentejo, visando o desenvolvimento regional e a melhoria da inserção de candidatos no 

mercado de emprego, como são os casos de Plano Regional de emprego para o Alentejo, 

da Iniciativa Piloto de promoção Local de Emprego no Alentejo, e do FAIA- Fundo de 

Apoio ao investimento no Alentejo. 
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iv) Visão panorâmica acerca do nível de rendimento e condições de vida  

Em termos mais genéricos, a riqueza produzida no concelho (bem como o rendimento 

tendencialmente distribuído por factores produtivos aí residentes, apesar de a 

correspondência entre as duas coisas nem sempre ser linear…), corresponde a uma 

parcela muito reduzida do total nacional, que será aliás natural face à dimensão 

demográfica do concelho e às características do tecido económico e empresarial atrás 

descrito. Não havendo dados disponíveis sobre o PIB gerado ou distribuído no 

concelho, a análise quantitativa terá de ser feita ao nível de NUT III, observando os 

valores médios do Baixo Alentejo, mas tendo obviamente presente o papel 

preponderante e o peso que o concelho de Beja tem neste agregado. 

Figura 26 PIB per capita e produtividade por NUT III 

 

 

Fonte: INE, 2004 
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Como pode ser constatado pela observação da figura 25, o Baixo Alentejo apresenta o 

nível mais baixo de PIB per capita de toda a região Alentejo, a um nível de 72% da 

média nacional. Este valor, representando um montante médio anual de cerca de 8900 

euros por habitante, terá obviamente uma distribuição assimétrica dentro da própria sub-

região, indicando todos os sinais teóricos e empíricos disponíveis para que, 

especificamente no concelho de Beja, o nível seja bastante superior a este valor médio, 

por contraste com os concelhos mais rurais e envelhecidos. 

A estes valores, associam-se níveis de produtividade igualmente baixos, como será de 

esperar, embora a um nível relativo bastante mais favorável. Com efeito, em termos da 

produtividade (e mantendo-nos ao nível da análise por NUT III, a única possível com os 

dados disponíveis), verifica-se que o Baixo Alentejo assume valores bastante mais 

próximos da média nacional (na ordem dos 89% desta), acima do Alto Alentejo e 

mesmo do Alentejo Central. 

Não sendo possível obter no sistema estatístico português dados claros sobre o nível de 

rendimento ou de consumo das famílias a nível concelhio, podemos no entanto tentar 

chegar a um indicador aproximado que nos permita intuir o peso que o concelho terá no 

total do rendimento distribuído ou utilizado no país. Uma possibilidade será através do 

poder de compra, tentando perceber genericamente qual o peso do concelho em termos 

do poder aquisitivo global do país.  

Em termos do nível de poder de compra médio da população, poderemos ter uma 

perspectiva genérica da situação do concelho olhando para os resultados do mais recente 

estudo do INE sobre o nível do poder de compra concelhio, já publicado neste ano 

(INE, 2005), cujos dados principais podem ser consultados na figura 26, ou, para uma 

análise focada regionalmente, na figura 27. 

O concelho apresenta um valor no índice per capita de poder de compra concelhio de 

94,71 (claramente acima do nível médio de 68,09 do Baixo Alentejo), não sendo no 

entanto um dos raros 27 concelhos que conseguem ficar acima da média do país. No 

âmbito da região Alentejo (na sua versão “tradicional”, excluindo a Lezíria do Tejo) 

Beja ocupa a 4ª posição, bastante abaixo de Évora (108,7) mas perto de Portalegre 

(98,9) e Sines (97,8).  
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A este valor corresponde um peso do concelho de 0,32% no poder de compra total do 

país, o qual por sua vez é igualmente um pouco inferior àquele que seria o peso 

expectável de Beja, partindo do peso da sua população no total nacional (0,34%), isto é, 

se tivesse o mesmo poder de compra médio que o resto do país... 

Note-se que estes resultados representam uma quebra considerável em relação à 

situação em 2002 (data da realização de um estudo equivalente anterior), que apontava 

para valores do índice de poder de compra per capita concelhio, no concelho de Beja, a 

um nível de 101,02 (acima da média do país – 100 - embora abaixo da do continente - 

101,32). Já aqui o concelho de Beja se situava claramente acima de sub-região 

envolvente (Baixo Alentejo: 67,68) e da maior parte do Alentejo (nível médio do 

Alentejo: 77,01), e na região apenas abaixo dos concelhos de Évora (119,91) e de Sines 

(108,14).  

Figura 27 – Índice poder compra per capita concelhio (2004) 

 

 

Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 2005 
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Figura 28 – Índice de poder de compra concelhio, nos concelhos do Alentejo 

  

Fonte: elaboração própria com base em INE, infoline 

Esta visão muito genérica sobre o rendimento e as condições económicas de vida da 

população local poderá e deverá ser alargada a uma panorâmica sobre alguns outros 

indicadores gerais que permitam dar uma noção, ainda que aproximada e indirecta, 

acerca de dinamismo económico do concelho e o nível de conforto dos seus habitantes. 

Para além de dados sobre o sistema financeiro, que nos remetem para um nível de 

utilização de recursos (canalizados por esta via) ligeiramente superior à poupança 

gerada e depositada localmente no sistema, bem como a um nível de levantamentos 

médios de dinheiro bastante superior à região envolvente (dados cuja análise é efectuada 

adiante, no ponto específico de diagnóstico sobre as instituições financeiras no 

concelho, o 4.10), podemos avaliar o bem-estar e qualidade de vida (mesmo 

estritamente no campo do simples nível de rendimento e acesso a bens essenciais) 

através de múltiplos indicadores indirectos. 

Não sendo aqui o espaço mais adequado para uma análise exaustiva desses indicadores, 

observemos então apenas um indicador genérico, que poderá funcionar como proxy, 
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apenas a título ilustrativo, e que será o do consumo de energia pelas famílias, 

nomeadamente ao nível do consumo doméstico de electricidade. Como pode ser 

observado na figura 28 e nos dados patentes no quadro 10, a situação no concelho de 

Beja assemelha-se bastante à média nacional, encontrando-se acima de todos os 

concelhos da sua envolvente directa (Baixo Alentejo) e da média Alentejana em geral, 

não obstante ser ultrapassado aqui por diversos outros concelhos. 

 

Figura 29 – Consumo doméstico de electricidade per capita, nos concelhos do 

Alentejo 

  

Fonte: INE, infoline  
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Quadro 10 – Consumo doméstico de electricidade 

 

Consumo 

Doméstico de 

Electricidade 

(2002)

Consumo 

per capita

milhares  kWh milhares  kWh

Portugal 11381968,8 1,1

Alentejo 814736,8 1,0

Alentejo Litoral 101730,6 1,0

Odemira 25870,5 1,0

Alcácer do Sal 12966,5 0,9

Grândola 17868,3 1,2

Santiago do Cacém 31335,8 1,0

Sines 13689,4 1,0

Alto Alentejo 130498,4 1,0

Mora 5670,6 1,0

Alter do Chão 4023 1,0

Arronches 3333,1 1,0

Avis 4815 0,9

Campo Maior 10161,4 1,2

Castelo de Vide 4290,6 1,1

Crato 4023,4 0,9

Elvas 25536,1 1,1

Fronteira 3664,4 1,0

Gavião 3991,2 0,8

Marvão 4138 1,0

Monforte 2999,1 0,9

Nisa 8543,7 1,0

Ponte de Sor 16849,4 0,9

Portalegre 28459,5 1,1

Alentejo Central 194225,8 1,1

Alandroal 6124,3 0,9

Arraiolos 8281,1 1,1

Borba 7794,2 1,0

Estremoz 16229,6 1,0

Évora 72159,4 1,3

Montemor-o-Novo 19993,8 1,1

Mourão 3040,4 0,9

Portel 6327,6 0,9

Redondo 7745,9 1,1

Reguengos de Monsaraz 11938,9 1,0

Vendas Novas 12607,6 1,1

Viana do Alentejo 6217,1 1,1

Vila Viçosa 9870,1 1,1

Sousel 5895,8 1,0

Baixo Alentejo 123046 0,9

Aljustrel 8910,5 0,8

Almodôvar 6836,8 0,8

Alvito 2426,2 0,9

Barrancos 1454,9 0,8

Beja 37888,2 1,1

Castro Verde 6691,5 0,9

Cuba 4348,2 0,9

Ferreira do Alentejo 8017,5 0,9

Mértola 7172,8 0,8

Moura 15170,2 0,9

Ourique 4964,9 0,8

Serpa 13511,5 0,8

Vidigueira 5652,6 0,9

Lezíria do Tejo 265235,9 1,1

Azambuja 21208,8 1,0

Almeirim 23173,2 1,1

Alpiarça 8028,8 1,0

Benavente 29208,8 1,3

Cartaxo 28111,4 1,2

Chamusca 9598,8 0,8

Coruche 22760,1 1,1

Golegã 5748,2 1,0

Rio Maior 22106,9 1,0

Salvaterra de Magos 23372,8 1,2

Santarém 71918,1 1,1  
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Nota: Os valores apresentados dizem respeito ao universo das empresas 

de produção/distribuição do país (e não apenas aos fornecimentos da 

EDP) e incluem a autoprodução e a cogeneração. 

Fonte: INE, infoline 

 

e) Identificação dos principais clusters existentes ou com potencial de 

desenvolvimento  

 

Para finalizar esta breve panorâmica por diversos aspectos que nos permitam sedimentar 

uma caracterização e um diagnóstico prospectivo da situação económica do concelho de 

Beja, importa sistematizar um pouco quais são os principais clusters de actividades 

económicas que sustentam a criação de riqueza na cidade e quais aqueles que 

apresentam um potencial de desenvolvimento significativo que permita ancorar novas 

áreas de criação de valor e emprego na região.  

Existe já uma reflexão substancial acumulada sobre estas questões, seja para o conjunto 

da região Alentejo (consequentemente, equacionando o papel da cidade de Beja no seu 

seio), seja especificamente para o caso concreto deste concelho (em particular na 

reflexão efectuada no âmbito do respectivo plano estratégico e nos documentos de 

suporte a outros instrumentos de planeamento). Este património de reflexão, 

envolvendo múltiplos actores (embora nem sempre em conjunto…), da Câmara 

Municipal à CCDR, das associações empresariais à EDIA, das instituições 

universitárias à rede social, permite-nos olhar para a identificação desses clusters de 

actividades com uma diversidade de perspectivas e uma significativa base de ideias 

acumuladas sobre este assunto ao longo dos anos mais recentes (CMB/OA, 1996, CMB, 

2003, 2004; CCDRA/CEDRU, 1996; CCDRA/CEDRU-TIS, 2003; CESO I&D, 2000; 

NERBE/AEBAL, 2000; IPB/CESO, 200x; CGQCAIII/Observatório QCAIII, 2004; …).  

Um bom ponto de partida para desenvolver a nossa análise será o estudo “Avaliação de 

Oportunidades de desenvolvimento regional do Alentejo” (CCDRA/CEDRU-TIS 

(2003), relativamente recente, no qual é feita uma identificação exaustiva e aprofundada 

de um conjunto de cadeias de valor estratégicas, com potencialidades competitivas 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

91 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

significativas ou com perspectivas de desenvolvimento para a região Alentejo no seu 

conjunto. Embora neste caso a escala de análise regional seja dominante, os clusters 

identificados são analisados numa perspectiva territorializada, tendo em atenção as 

diversas sub-regiões e a sua especialização produtiva (para uma descrição 

pormenorizada, com a descrição de ideias força e com a síntese das ancoragens 

territoriais principais veja-se o estudo referido - CCDRA/CEDRU-TIS (2003). 

As cadeias de valor estratégicas para o Alentejo identificadas nesse estudo são as que se 

apresentam no quadro 11, estando assinaladas aquelas onde Beja pode desempenhar um 

papel fundamental, bem como aquelas em que a cidade apresenta algum potencial, 

embora apenas em termos semelhantes ou aproximados ao resto da região, com menor 

poder de diferenciação. As três colunas apresentadas distinguem assim: 

a) um primeiro conjunto de cadeias de valor em que existe um potencial a explorar 

na região Alentejo, mas nas quais o concelho de Beja não será à partida dos mais 

bem colocados (cortiça, vinha e vinho, azeite e azeitona, queijo e derivados de 

leite, caça, pedras naturais); isto não significa que a cidade não possa desempenhar 

um papel importante nos clusters associados a essas cadeias de valor, em fases não 

directamente ligadas à produção física desses bens ou serviços (por exemplo, 

aproveitando a sua urbanidade e o facto de polarizar grande parte do Alentejo, 

para se inserir nestas cadeias de valor, pela via da distribuição, da formação, dos 

serviços de apoio, da oferta de restauração e alojamento, etc.); 

b) um segundo conjunto de cadeias de valor onde a cidade de Beja, a par da 

generalidade da região, tem um potencial de afirmação considerável (carnes, 

presuntos e enchidos; ervas aromáticas e alimentares; floresta e silvicultura; 

produção de energia), embora com base num perfil eventualmente pouco 

distintivo; também aqui o papel da cidade pode, para além da própria produção 

dos bens e serviços, passar pela inserção nos mais variados aspectos das 

cadeias de valor; 

c) e, finalmente, um terceiro conjunto de cadeias produtivas onde o concelho de 

Beja tem potencialidades para explorar mais a fundo diversas componentes do 

cluster respectivo, transversalmente a várias etapas da fileiras produtivas 
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respectivas, face às vantagens competitivas que apresenta, mesmo a nível 

regional: algumas culturas de regadio; o turismo e lazer; algum artesanato; a 

indústria aeronáutica; a indústria automóvel; as novas tecnologias e a 

prestação de serviços associados à sociedade da informação; ou a economia 

social. 

Quadro 11 – Cadeias de valor estratégicas para o Alentejo e posicionamento de 

Beja 

 

Cadeias de valor estratégicas 

Papel de Beja, face às ancoragens territoriais 

principais 

Potencial 

na região 

Alentejo 

Beja com 

potencial, tal 

como a região 

Beja com papel 

fundamental 

 Cortiça     

 Vinha e vinho    

 Azeitona e azeite    

 Carne, presuntos e enchidos / 

salsicharia 

   

 Culturas regadas (hortícolas, frutícolas, 

florícolas, cereais e forrageiras) 

   (nos perímetros de 

rega Alqueva, Roxo, 

etc.) 

 Pedras naturais (rochas ornamentais e 

industriais) 

   

 Turismo e lazer   (mas em articulação 

com outros espaços) 

 Ervas alimentares, aromáticas, 

medicinais e cogumelos 

   

 Artesanato   (nalguns bens, como 

olaria, peles e couros, 

etc.) 

 Energia    

 Indústria automóvel   (entre outras 6, em 

articulação com 

aeronáutica) 

 Indústria aeronáutica    

 Floresta e silvicultura    

 Queijos e outros derivados de leite    
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 Caça    

 Sociedade da informação (serviços e 

competências TIC) 

   

 Economia social    

Fonte: elaboração própria com base em CCDRA/CEDRU-TIS, 2003 

 

Note-se novamente que, em qualquer dos tipos de fileiras de actividades enunciado, 

numa lógica de cluster económico, para além do valor directamente gerado pelas 

actividades ou cadeias de valor em causa, a cidade tem possibilidade de se afirmar por 

um conjunto de actividades económicas associados a estes clusters, mais ou menos 

directamente, aproveitando as suas funções e características de urbanidade que detém na 

região: seja como entreposto de comercialização e ponto de distribuição, seja 

oferecendo serviços de apoio diversos às empresas e às pessoas, seja gerando e 

formando competências adequadas, seja promovendo eventos e oportunidades de 

promoção para estes produtos, etc., o que possibilitará ir atraindo uma parcela que 

poderá ser considerável da cadeia de valor respectiva. 

Para uma análise mais detalhada de cada uma destas fileiras no Alentejo, com uma 

caracterização e uma síntese das suas perspectivas e oportunidades de desenvolvimento 

veja-se o estudo em causa (CCDRA/CEDRU-TIC, 2003), onde são apresentadas sob a 

forma de fichas síntese, em detalhe, cada uma destas cadeias de valor (incluindo uma 

visão esquemática da sua organização), o que nos permite compreender as 

potencialidades que o concelho de Beja terá em cada uma destas fileiras, bem como os 

desafios que terá de enfrentar para ser mais competitivo e cada uma destas actividades 

Com efeito, temos de ter consciência que o concelho de Beja em concreto tem 

potencialidades muito variáveis em relação a este vasto conjunto de actividades, as 

quais estão além disso elas próprias muito dependentes da realização de um conjunto de 

investimentos e da existência de um leque de circunstâncias (a nível institucional, etc.) 

que permitam a sua competitividade, e até mesmo, simplesmente, a sua própria 

viabilidade económica.  
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Note-se que estas actividades são assumidas como cadeias de valor estratégico para a 

região, mas que o aproveitamento das suas potencialidades está dependente da assunção 

de uma estratégia global de desenvolvimento (para a região Alentejo) que assenta num 

conjunto de “alavancas para o desenvolvimento”, cruciais para o seu desempenho, sem 

as quais a região dificilmente conseguirá por si só aproveitar estas oportunidades. Em 

particular, é assumido um conjunto tanto de projectos vertebradores como de projectos 

motrizes, os quais são encarados como essenciais para o sucesso do desenvolvimento 

dessa estratégia (embora nem todos concretizados)
13

: 

Projectos vertebradores: 

- Rede ferroviária 

- Rede rodoviária 

- Redes de telecomunicações 

- Rede de energia 

- Rede de plataformas logísticas 

Projectos motrizes: 

- Empreendimento de fins múltiplos do Alqueva 

- Complexo portuário e logístico de Sines 

- Complexo do aeroporto de Beja 

- Parques empresariais e de negócios 

- Instituições de ensino superior 

Em relação a essa estratégia, Beja tem um papel fundamental, estando até muitas das 

infra-estruturas e projectos sedeados ou mesmo enraizados no concelho, mas, por outro 

lado, a cidade está claramente dependente da existência de muitos destes projectos (e 

dos investimentos correspondentes…) para poder afirmar a sua base económica. Com 

efeito, a cidade de Beja será, de todos os pólos alentejanos, um dos que mais necessita 

da efectivação de um conjunto de decisões políticas e da consequente capacidade 

                                                 
13

 Para uma análise e descrição aprofundada destes projectos e dos seus potenciais impactos na região 

consultem-se as diversas fichas de síntese apresentadas no estudo referido: CCDRA/CEDRU-TIC, 2003.  
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financeira de investimento (sobretudo por parte da administração central), que 

desbloqueie a criação ou melhoria destas infra-estruturas, para poder prosseguir a 

estratégia aqui definida. Por outras palavras, a dependência dos factores (e da iniciativa) 

exógena é aqui maior, face aos objectivos e ao perfil traçado para a sub-região e para a 

cidade, e face ao seu próprio modelo económico, demográfico e social.  

Neste quadro, esta identificação de objectivos e mesmo de projectos concretos, 

relativamente consensual e estabilizada (embora bastante atrasada na sua execução, face 

às diversas (re-)programações a que têm sido sujeitos…), apresenta igualmente uma 

certa similitude com aquilo que é prosseguido na ambição estratégica assumida e 

prosseguida para a cidade de Beja, o que se pode constatar ao identificar os 6 vectores 

estratégicos de desenvolvimento identificados no plano estratégico da cidade: 

- O Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva; 

- O aeroporto de Beja; 

- O tecido industrial; 

- O ensino superior; 

- A cultura e o património; 

- O turismo. 

Estes são igualmente aspectos centrais que estão subjacentes nos objectivos estratégicos 

que enquadram esta revisão do Plano Director Municipal de Beja: 

- Objectivo 1: Promover o ordenamento e qualificação do espaço urbano  

- Objectivo 2: Promover o ordenamento sustentável do espaço rural 

- Objectivo 3: Potenciar o aproveitamento do EFM Alqueva 

- Objectivo 4: Promover o desenvolvimento da fileira aeroportuária 

- Objectivo 5: (Re)vitalizar a base económica da cidade 

- Objectivo 6: Alargar a estrutura do ensino superior 

Note-se que, no entanto, a prossecução destes objectivos e a assunção da importância 

estratégica dos investimentos acima referidos, por si só não garante a concretização de 
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um processo de desenvolvimento sustentável e competitivo. A cidade, a par dos ditos 

cujos projectos motrizes e vertebradores, necessita de valorizar aquilo que tem de 

específico e aqueles que são os seus recursos próprios e distintivos para poder enaltecer 

todo o potencial competitivo que dispõe e conseguir aproveitar as oportunidades que 

estes investimentos na região lhe poderão proporcionar. Não basta de todo esperar que 

eles por si só tenham impacto, mas há que aproveitar o potencial e os recursos 

(humanos, físicos, institucionais, patrimoniais, naturais, locativos, etc.) existentes, de 

forma a tornar competitiva a actividade de cada agente local e promover a qualidade de 

vida e bem-estar aos seus habitantes e utilizadores. 

Em termos de síntese, podemos admitir que a base económica da cidade (e de todo o 

concelho que a envolve) se pode e deve estruturar em torno de um conjunto muito 

diversificado de recursos e funções (que embora estejam latentes e sejam significativos, 

todos eles necessitam de aperfeiçoamentos e de uma intervenção com vista a uma maior 

rentabilização e ao seu aproveitamento pela cidade): 

- Reserva de água – a cidade apresenta-se como o pólo urbano fundamental nas 

imediações da principal potencial reserva hídrica nacional, num contexto em que 

a água é um recurso escasso e cada vez mais valorizado, social e 

economicamente;  

- Ponto central de acessibilidades; cruzamento – Beja encontra-se numa posição 

geográfica muito central não só a nível sub-regional, como igualmente, a escalas 

superiores, entre Évora e o Algarve ou entre Lisboa e Sevilha; esta centralidade 

(que para ser efectiva, tem de ser associada imprescindivelmente a uma melhoria 

infraestrutural) é essencial para o desempenho de função logísticas e para a 

cidade assumir um papel de nó fundamental em redes em actividades como a 

distribuição agrícola, o comércio por grosso, ou o turismo, por exemplo; 

- Centro polarizador da procura dos concelhos envolventes, em particular do 

Baixo Alentejo – a cidade desempenha o papel de sub-pólo regional, polarizador 

dos concelhos envolventes, beneficiando dessa área de influência para muitos 

bens e serviços, para além do próprio mercado da cidade; com uma maior 

especialização da cidade em algumas funções centrais superiores, e para esses 
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bens mais específicos, Beja poderá polarizar hinterlands mais vastos, de nível 

regional, nacional ou mesmo ultrapassando as fronteiras nacionais; 

- Paisagem e identidade regional – o Alentejo (e o Baixo Alentejo 

especificamente) é dos espaços nacionais com uma mais forte identidade 

regional e com uma paisagem distintiva; a cidade de Beja, sendo um dos 

principais pólos regionais, tem todas as condições para preservar e explorar 

económica e socialmente esse recurso, no âmbito das mais variadas cadeias de 

valor (do turismo à habitação; das actividades culturais à produção científica; 

etc.)  

- Património histórico, arquitectónico, cultural – a riqueza do património 

existente e a sua especificidade (monumentos, folclore, actividades artesanais, 

gastronomia, tradições, arquitectura, sociabilidades e vivências do espaço, etc.) 

são igualmente recursos sujeitos a valorização não apenas na óptica turística, 

mas também da diferenciação dos produtos e dos estilos de vida oferecidos pelo 

concelho.  

- Recursos naturais e clima – a riqueza a nível do património ambiental e da 

ecologia e as condições climáticas específicas podem ser aproveitados pela 

cidade como vantagem competitiva não só a nível das vivências humanas e das 

experiências que proporcionam a turistas e residentes, como igualmente 

valorizadas economicamente nos mais variados âmbitos de actividade  

(produção de energias renováveis, turismo ecológico ou de aventura, etc.)  

- Recursos humanos e saber-fazer acumulado – o saber-fazer e o conhecimento 

tácito geracionalmente acumulados na região podem funcionar como vantagem 

competitiva e como algo que se junta a uma ainda moderada mas crescente 

qualificação formal dos recursos humanos, em tornos de competências mais 

codificadas e universais; a combinação de ambas as vertentes pode gerar 

vantagens diversificadas para a utilização de recursos humanos locais, desde que 

haja capacidade de os reter na região, oferecendo uma qualidade de vida e 

oportunidades compatíveis com as suas expectativas;  
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- Recursos organizativos e institucionais – Beja e a sub-região por si polarizada 

dispõem de um tecido institucional diversificado e relativamente dinâmico, mas 

que no entanto necessita de trabalhar mais em conjunto e não de forma 

descoordenada, como meio de gerar as massas críticas de que a região necessita 

face à escassez demográfica que a caracteriza; isto pode passar pelo densificação 

de relações internamente à sub-região e/ou pelo estabelecimento e 

aprofundamento de redes supra-locais, envolvendo a colaboração com actores 

externos e a inserção em realidades e lógicas de actuação mais vastas; 

- Infra-estruturas físicas e equipamentos estruturantes (existentes e potenciais):  

EFMA, aeroporto, melhorias nas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, etc. – 

As diversas infra-estruturas e equipamentos físicos existentes e programados 

para a região, incluindo como não poderia deixar de ser as anteriores, 

estruturantes, mas incluindo igualmente os importantes equipamentos de lazer, 

de cultura, desportivos, parques de feiras e exposições disponíveis, entre outros, 

são enfim também recursos fulcrais que a cidade pode e deve explorar,…) 

Com base neste diversificado conjunto de recursos e funções podemos exercitar a 

identificação de um conjunto de sete grandes clusters de actividades com potencial de 

desenvolvimento na cidade e com capacidade para sustentarem a afirmação da sua base 

económica: 

1. As actividades agrícolas e agro-industriais - aproveitando a área de 

especialização tradicional da cidade e o know-how acumulado; desenvolvendo 

cadeias de valor específicas, centradas em alguns produtos, na agricultura, na 

pecuária, na silvicultura, nas indústrias agro-alimentares, nos serviços de apoio à 

agricultura, na distribuição, na formação e investigação, na realização de 

eventos, seja aproveitando as novas potencialidades do regadio, seja apostando 

em produtos-nicho, seja valorizando os produtos tradicionais; 

2. A logística - beneficiando da posição geográfica estratégica, seja no 

âmbito do abastecimento da sub-região pela cidade polarizada (ou de mercados 

mais vastos para funções mais especializadas), seja conseguindo dominar a 

distribuição para o exterior de bens produzidos no seio de cadeias de valor 
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regionais ou locais; seja ainda funcionando como entreposto de distribuição para 

áreas mais vastas (nacionais ou internacionais), no caso da concretização das 

infra-estruturas previstas que permitiriam dar novos contextos de centralidade à 

cidade; 

3. A aeronáutica – com base na utilização para fins civis da base militar de 

Beja, desenvolvendo um cluster em várias vertentes (tráfego de passageiros, 

descongestionamento, carga e logística, indústria aeronáutica, formação, etc.), e 

eventualmente explorando algumas complementaridades com outros sectores, 

em termos de indústria metalomecânica (por exemplo, com o ramo automóvel); 

4. O turismo - no âmbito de uma integração em contextos (e circuitos) 

mais vastos (de âmbito regional ou supra-regional) e de exploração de 

complementaridades, aproveitando as vantagens dadas pela urbanidade e a 

especificidade local como factores a valorizar numa oferta articulada em 

conjunto com a região envolvente; 

5. O lazer, entretenimento e cultura – aproveitando uma área em 

expansão nas sociedades actuais, associada claramente a espaços urbanos, mas 

também à prestação de novas funções e a áreas de actividade onde uma cidade 

de média dimensão pode ter vantagens competitivas interessantes (com base nela 

própria ou na envolvente); e beneficiando do grande potencial oferecido à cidade 

nesta área por parte da população estudantil;  

6. Os serviços de proximidade e “urbanidade”, às famílias e às 

empresas – explorando uma importante área transversal, essencial à vivência 

urbana e à localização de empresas e emprego especializado, que ainda está 

muito pouco desenvolvida na cidade e muito centrada em iniciativas tradicionais 

e relativamente pouco qualificadas;    

7. O atendimento social de proximidade – aproveitando uma outra área 

em expansão nas sociedades actuais e com importância fundamental para zonas 

como o Alentejo (e o próprio centro urbano de Beja) claramente envelhecidas e 

desertificadas, bem como pelos problemas sociais e de exclusão que se 

verificam. 
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Obviamente que estes sete clusters de especialização não esquecem nem dispensam 

uma articulação com todo um outro conjunto de actividades, muitas delas transversais, 

que alimentam a base económica local e sustentam a maioria do emprego do concelho, 

sendo igualmente (ou ainda mais) essenciais para a coesão e a sustentabilidade da 

cidade e para a manutenção da qualidade de vida dos seus habitantes, ao nível dos 

serviços de apoio, dos serviços públicos, da pequena actividade industrial, da 

construção e obras públicas, do sistema de educação e formação, da I&D, etc. 

Outros aspectos essenciais se cruzam ainda com a densificação destes clusters e com a 

capacidade competitiva destas actividades, como adiante se explora (no ponto 3B). De 

momento, gostaríamos apenas de enfatizar que esses aspectos podem beneficiar de ser 

explorados ou vistos em conjunto, atravessando diversos destes clusters e integrando e 

articulando as suas actividades, com benefícios mútuos, de modo a promover a 

competitividade territorial da cidade (por exemplo, através da exploração de uma marca 

regional ou territorial, da realização de eventos, do aproveitamento de oportunidades ao 

nível de operações de requalificação urbana; etc.). 

Independentemente da consideração destes aspectos, o que é facto é que a assunção 

destes sectores como parte fundamental da base produtiva do concelho e da 

identificação das principais dinâmicas em curso no campo económico em Beja, é 

importante para o raciocínio estratégico que se faça sobre o concelho, embora não 

apareça directamente reflectida naquilo que são as transformações expectáveis no 

território e nas suas necessidades de ordenamento. 

Como será claro, as transformações apontadas terão impactos significativos e algumas 

delas exigirão respostas adequadas da autarquia em termos da regulamentação dos usos 

do solo e do ordenamento territorial do concelho. Não sendo aqui o espaço para entrar 

em detalhes, especificadamente no que concerne a cada um dos tipos de actividades 

identificados, remetemos esta articulação com o ordenamento mais físico para as 

diversas fichas de caracterização prospectiva e de diagnóstico relativas às 49 

componentes de análise identificados pela equipa, algumas das quais se apresentam 

adiante, englobadas neste domínio da “economia” (no ponto 4 e na parte B deste 

relatório).  
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Por agora, apenas gostaríamos aqui de reiterar a ideia de que as dinâmicas 

contemporâneas de concentração empresarial, de desmaterialização dos processos 

produtivos e de transição para sociedade do conhecimento, bem como as alterações nos 

modelos organizativos dos agentes, têm impactos significativos na base produtiva 

regional e que estes deverão ser levados em conta no planeamento do território e na 

regulamentação dos seus usos, o que será feito de forma mais imediata e clara nas fichas 

de diagnóstico que adiante (e noutros relatórios paralelos desenvolvidos pela equipa de 

revisão do PDM) se apresentam. 

  

B. Algumas questões cruciais para a afirmação da base económica de 

Beja 

Da breve visão panorâmica sobre o tecido económico de Beja patente no ponto anterior, 

bem como da análise dos diversos documentos estratégicos que têm vindo a ser 

desenvolvidos nos últimos anos sobre o concelho e da auscultação a diversos actores 

locais, ressaltam um conjunto de questões centrais, fulcrais para o desenvolvimento do 

concelho que gostaríamos de destacar e sistematizar neste ponto. Essas questões, 

relacionadas em grande parte com os factores de governança territorial do sistema e 

com as lógicas e recursos mais imateriais e organizacionais que poderão ser mobilizados 

para a promoção do desenvolvimento local, são quanto a nós determinantes para o 

sucesso de uma estratégia de revitalização e reanimação da base económica da cidade, e 

cruciais para vencer os desafios da competitividade que se colocam ao novo quadro de 

inserção da cidade no mundo mais globalizado dos dias de hoje. 

Podemos então sintetizar estas questões em torno de 6 ideais chave: 

1. A importância da passagem de um ciclo de aposta na infra-estruturação (que 

também continua a ser necessária) para um outro, de aposta numa maior 

consolidação e integração do tecido económico (reorganização e dinamização 

das cadeias de valor, atracção de investidores, de parceiros, de investimento 

estruturante); 

2. O imprescindível investimento na valorização das competências, na qualificação 

dos recursos humanos e na inovação; 
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3. O desenvolvimento do empreendedorismo e da capacidade organizacional; 

4. O aperfeiçoamento da capacidade institucional e da articulação inter agentes 

(apostando na inovação nas formas de governança territorial e na articulação das 

políticas); 

5. O desenvolvimento da “marca” da cidade, associada a uma estratégia de 

marketing regional (incluindo a perspectiva da “cidade de eventos”, transversal 

aos diversos clusters estruturantes da actividade económica do concelho); 

6. A associação da actividade económica à revitalização do tecido urbano e à 

promoção da urbanidade (pequeno comércio, lazer, cultura e retenção de 

recursos humanos qualificados).  

Tendo consciência que qualquer destas questões, pelas apostas estratégicas que lhe estão 

subjacentes, terá implicações indirectas nos usos do solo e no ordenamento do território 

concelhio, poderemos equacionar e sistematizar um pouco mais cada uma destes 

aspectos capitais para a afirmação competitiva da cidade no momento actual, mantendo 

ainda presente a caracterização empírica anteriormente efectuada. É o que se faz de 

forma relativamente sumária de seguida. 

 

i. Da aposta na infra-estruturação à consolidação do tecido económico 

A primeira noção-chave que ressalta da análise até aqui efectuada é a da 

imprescindibilidade de um conjunto de investimentos estruturantes para “desencravar” o 

desenvolvimento da região. A simples (mas onerosa) construção dessas infra-estruturas 

de base (não só na cidade mas na região em geral - pense-se no Alqueva ou no pólo em 

redor do Porto de Sines, por exemplo) é um passo fundamental para abrir as 

possibilidades de progresso económico da cidade, embora, obviamente, não exclusivo: 

há que assegurar simultaneamente a capacidade de manter e saber utilizar e dinamizar 

esses equipamentos físicos… Será portanto fundamental considerar que é necessário 

terminar o ciclo da infra-estruturação em curso, mas também, e sobretudo, concretizar a 

consolidação do tecido económico e institucional que utiliza (e rentabiliza e/ou torna 

possíveis) essas infra-estruturas.  
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Os muitas vezes adiados investimentos estruturantes na região, em particular o EFMA e 

o aeroporto, bem como certas infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias estruturantes, 

com todas as potencialidades que lhe estão associadas (em clusters como a logística, a 

indústrias agro-alimentares, ou a aeronáutica, por exemplo) só farão sentido e só 

justificarão o elevado investimento financeiro exógeno que representam (para o resto da 

país e da UE, mas não só) se houver um tecido produtivo capaz de utilizar e rentabilizar 

esses equipamentos, se eles permitirem aumentar a qualidade de vida e bem-estar dos 

residentes e melhorar a sua competitividade.  

Se pensarmos em cada um dos diversos itens que têm sido recorrentemente integrados 

no conjunto de projectos estruturantes para região, não é difícil percebermos os 

impactos potenciais que nela terão: do EFM do Alqueva (como reserva de água, pela 

capacidade agrícola que gerará, pelo potencial turístico, pela possibilidade de 

dinamização do triângulo inovação-investigação-ensino, etc.) ao aeroporto (pelo seu 

papel como gerador de tráfego na região, pela articulação externa que fomentará, pelo 

potencial que apresenta para o desenvolvimento de um cluster de actividades associado 

à indústria aeronáutica, etc.); do desenvolvimento do ensino superior (cujo impacto 

passa não só pela construção de infra-estruturas directas para as universidades, como 

também por equipamentos para serviços por eles utilizados na cidade, na área da 

cultura, do lazer ou de diversos serviços de apoio) à melhoria nas redes rodoviárias 

(com clara incidência na acessibilidade e acesso aos mercados em todos os sectores de 

actividade); das melhorias da ferrovia e criação da linha ferroviária de alta velocidade 

com eventual paragem em Beja (alterando radicalmente a posição geo-estratégica da 

cidade para funções centrais elevadas) à construção e dinamização de parques 

industriais e de negócios ou de espaços para eventos culturais ou desportivos (com 

impacto na actividade económica, na qualidade de vida dos habitantes e nas própria 

imagem de Beja e na promoção das representações externas e internas sobre a cidade)… 

No entanto, face a idiossincrasias várias (políticas, económicas, etc.) a sua velocidade 

de concretização (essencialmente dependente de escalas de decisão e de interesses 

territoriais de âmbito mais vasto), tem vindo (pelo menos nalguns deles…) a ver os seus 

ritmos relativamente estendidos. 
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Esta situação reflecte bem a dependência do exterior em que o desenvolvimento da 

região assenta, mas, como anteriormente foi apontado, a acompanhar estes 

investimentos o fundamental será explorar, com base nos factores endógenos, as 

múltiplas oportunidades de promover a capacidade competitiva dos agentes locais com 

base naquilo que são os factores de especificidade da região.    

Em suma, importa consciencializar os agentes locais de que não basta ter um 

comportamento passivo e esperar que os grandes investimentos externos ocorram na 

região, mas que é necessário passar da esperança nas potencialidades das grandes infra-

estruturas para uma actuação concreta, mais pro-activa, de dinamização do tecido 

produtivo, que tem de ocorrer simultaneamente aos primeiros. 

Se é certo que a possibilidade do desenvolvimento de certo tipo de actividades 

económicas e o ensejo de captação e retenção de residentes com certas características 

(jovens, mais qualificados, etc.) só será efectivamente conseguida coma realização de 

(algumas d)estas infra-estruturas, o que é facto é que outro tipo de actividades tem de se 

desenvolver independentemente, sob pena de as primeiras serem eternamente adiadas.  

A aposta numa maior consolidação e integração do tecido económico (pela 

reorganização e dinamização das cadeias de valor, pela atracção de investidores, de 

parceiros, de investimento estruturante, pela exploração de novas formas de 

governância, pela absorção de recursos humanos qualificados, dinâmicos e 

empreendedores pelas empresas, pelo apoio ao espírito e capacidade de iniciativa,…) 

será assim o fundamental, e será algo que terá de partir essencialmente dos recursos e 

das vontades endógenas.  

 

ii. Competências, recursos humanos e inovação 

Um aspecto fulcral na estratégia de afirmação competitiva do concelho terá igualmente 

de ser o imprescindível e inadiável investimento na valorização das competências, na 

qualificação dos recursos humanos e na inovação. Estes são aspectos unanimemente 

reconhecidos como essenciais na transição para a sociedade do conhecimento e para a 
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possibilidade de afirmação competitiva de qualquer espaço num mundo mais aberto, 

globalizado e desmaterializado.  

Neste sentido, afigura-se como fulcral a aposta no ensino superior e na investigação e na 

articulação interinstitucional, no estabelecimento de redes supra-locais, mas também na 

formação a outros níveis, seja a oferecida pelo sistema formal de ensino ou formação, 

seja outra, complementar a esta, em diversas áreas. 

O nível de formação actual dos recursos humanos existentes no concelho (população 

residente) não é mau relativamente à região, mas encontra-se perto da média do país, e 

este é, recorde-se um indicador em que o país se encontra numa posição francamente 

desfavorável e desvantajosa em termos internacionais. Com efeito, se analisarmos o 

nível de habilitações da população do concelho, em confronto com os dos restantes 

municípios da região Alentejo e com a média do país (veja-se a figura 27
14

), 

constatamos claramente que a situação da cidade (tal como a da generalidade dos 

maiores centros urbanos da região), não sendo má em termos regionais é mediana a 

nível nacional, o que nos permite constatar que será francamente insuficiente a nível 

internacional, no palco cada vez mais fundamental para a competitividade dos bens e 

serviços produzidos por essa mesma mão-de-obra. 

Se analisarmos os dados patentes nos gráficos das figuras 28 e 29, referentes à 

informação, por sector de actividade (para 1995 e 2002), sobre a distribuição do pessoal 

ao serviço por níveis de habilitações, e a informação patente no anexo V, da mesma 

fonte, e para os mesmos anos, mas respeitante também às variáveis: 

- distribuição do pessoal ao serviço por níveis de qualificações; 

- distribuição do pessoal ao serviço por grupos etários. 

podemos confirmar e até especificar um pouco mais estas conclusões. 

Esta informação permite-nos aliás constatar que em sectores como especialmente a 

agricultura e a indústria, mas também a maioria dos serviços (com excepção de alguma 

administração pública, educação, actividades financeiras e alguns serviços às empresa e 

                                                 
14

 Vejam-se igualmente os dados mais aprofundados apresentados no relatório em que estas questões são 

especificamente tratadas (com mais indicadores e com a diferenciação de situações pelos diversos graus 

de ensino). 
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imobiliários, bem como do ramo da produção e distribuição de electricidade gás e água) 

a situação do baixo nível de habilitações é particularmente grave, embora com uma 

clara evolução positiva na generalidade dos ramos, durante o período de 7 anos 

analisado. Note-se que o ramo da educação é o único onde (apenas…) cerca de 50% dos 

trabalhadores têm bacharelato ou habilitações superiores, e que, pelo contrário, os ramos 

da agricultura e das indústrias extractivas apresentam valores de percentagens de 

trabalhadores com habilitações apenas iguais ou inferiores ao final do 1º ciclo do ensino 

básico (4 anos de escolaridade) acima dos 60%. 

Em grande medida, este padrão sectorial reproduz-se no que toca ao grau de 

qualificações declarado (veja-se o já referido anexo V, não obstante todas as limitações 

da classificação utilizada neste indicador) embora seja relativamente transversal ao 

padrão etário, onde se vê que os sectores onde os níveis de habilitações são mais baixos 

não são necessariamente os onde a população trabalhadora é mais idosa, o que nos 

confirma os sinais preocupantes de que o grau de habilitação e preparação para entrada 

no mercado de trabalho dos estratos etários mais jovens (pelo menos dos que ficam na 

cidade, já que como se sabe, o processo de migração para o exterior é extremamente 

selectivo no que concerne a este aspecto) não é muito mais elevado do que o dos mais 

idosos. 

Figura 300 – Trabalhadores por nível de habilitações e ramo de actividade (1995 e 

2002) 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 

Figura 311 – Trabalhadores em cada nível de habilitações por ramo de actividade 
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Fonte: Quadros de Pessoal do DGEEP/MTSS 
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Figura 322 – População residente por grau de habilitações, por concelho 
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Fonte: INE, Censos 2001 
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Estas são conclusões que se confirmam pela observação dos mapas patentes nas figuras 

32, referente à situação em termos de capital humano e conhecimento codificado, e 30, 

respeitante ao grau de investigação e conhecimento, ambos retirados do atrás já citado 

estudo sobre retratos e dinâmicas territoriais a nível nacional realizado por Teresa Sá 

Marques (Marques, 2005). No que concerne ao primeiro destes mapas, referente à 

situação concelhia sobre um indicador compósito referente às dimensões capital 

humano e conhecimento codificado (com base em 20 indicadores sobre a dotação de 

capital humano e o capital humano no sistema escolar), a autora classifica Beja numa 

classe intermédia (bem acima de toda a envolvente e a par de Évora), caracterizada por 

um “stock de capital humano de dimensão razoável que se associa a uma alta 

capacidade de formação de conhecimentos”.  Esta categoria é marcada por níveis de 

stock de capital humano que têm alguma relevância a nível nacional (tendo esta classe 

já stocks de população consideráveis em todos os níveis de instrução) e em termos da 

intensidade do conhecimento codificado, a população residente apresenta níveis 

semelhantes aos valores do continente (no ensino secundário e no superior).  

Os índices de formação do capital humano têm ainda alguma relevância, sobretudo pela 

forte concentração de alunos no ensino superior. 

Figura 33 – Capital Humano e conhecimento codificado (Fonte: reproduzido de Marques, 2005) 
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Figura 34 - Investigação e conhecimento 

 

  

Fonte: reproduzido de Marques, 2005 

 

Em termos do grau de investigação e de conhecimento, como se pode ver na figura 31, 

num mapa nacional quase deserto e extremamente polarizado, a autora coloca o 

concelho de Beja num 5º nível (que denomina de “investigação quase inexistente”), 

embora acima da média do país. O indicador utilizado nesta dimensão (composto a 

partir de 22 indicadores nas áreas dos financiamentos públicos à I&D, dos recursos 

humanos existentes e da qualidade de investigação efectuada e classificada pelas 

instituições competentes), regista um valor que expressa uma grande fragilidade do 

sistema existente, traduzindo uma classificação ao mais baixo nível em muitos dos 

indicadores utilizados para a construção deste índice. 

Esta situação, onde avulta claramente pela positiva a importância do pólo universitário 

local, traduz a condição nacional de clara ligação da rede de I&D à rede universitária, o 

que se associa a uma clara dependência do financiamento público, num contexto de 
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inexistência de investimento por parte das empresas nesta área (ao contrário do que se 

passa na generalidade dos países europeus).  

Neste cenário, parece inquestionável que a cidade tem de desenvolver claramente a 

qualificação dos seus recursos humanos, apostando na dotação de competências 

(técnicas e científicas, humanas e relacionais, organizacionais e de gestão,…), o que 

passa pelo sistema formal de ensino, a todos os níveis, mas igualmente pelo 

desenvolvimento da formação profissional ou de outras  lógicas de formação de 

competências complementares. A necessidade de desenvolver o ensino superior e a 

investigação, de promover a articulação interinstitucional, e mesmo de cada vez mais, 

tentar envolver as instituições locais no estabelecimento de redes supra-locais (seja 

explorando complementaridades com outras universidades e centros de investigação, 

seja articulando-se com o tecido produtivo nas áreas - actuais e potenciais – de 

especialização produtiva regional ou de maior necessidade de intervenção – água, 

agricultura, aeronáutica, protecção social, por exemplo). 

 

iii. Empreendedorismo e capacidade organizacional 

 

Note-se no entanto que não basta aumentar o nível médio das competências existentes 

ao nível dos recursos humanos, por muito central que essa questão seja. Apesar do nível 

ainda relativamente baixo e claramente insuficiente, o que é certo é que algum esforço 

(com resultados visíveis em geral só com um lag temporal de décadas…) tem sido feito, 

e embora os sinais de retorno ainda sejam débeis, têm aumentado o investimento em 

recursos humanos e em I& D, mesmo a nível local, mas este esforço por vezes não é 

depois validado em termos de aceitação pelo mercado de trabalho ou pelo tecido 

produtivo local.  

Com efeito, a esta questão junta-se usualmente um outro problema fundamental, que lhe 

está também associado, e que se prende com a capacidade de iniciativa, com o grau de 

mobilização e empenhamento e motivação dos agentes e, sobretudo, com os aspectos 

organizativos e a capacidade de desenvolver eficientemente a actividade quotidiana de 
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uma organização, que é um aspecto central por detrás de qualquer actividade 

económica.  

Este é um problema que passa também pela formação (estimulando a propensão para a 

iniciativa, dotando em competências organizacionais e de liderança, etc.), mas que se 

liga igualmente às mentalidades e à cultura, à actuação das associações empresariais ou 

dos agentes reguladores dos diversos mercados, ao nível de burocratização ou aos 

próprios mecanismos de controlo social, entre muitos outros aspectos 

Mas não obstante a sua quase intangibilidade, não devemos de todo subestimar a 

importância destas questões. O desafio da produtividade em Portugal passa muito mais 

por este aspecto do que propriamente pela capacidade de trabalho individual de cada 

trabalhador. Não obstante um nível de qualificação média ainda inferior (embora em 

melhoria), o que é facto, é que como muito tem sido demonstrado pela experiência de 

trabalho dos mesmos trabalhadores noutros contextos (em particular os emigrantes em 

diversos países), a produtividade destes sobe estrondosamente noutros contextos 

organizacionais e institucionais, e em estruturas mais favoráveis à melhoria do seu 

desempenho. A melhoria da competitividade associada a ganhos de produtividade terá 

de passar mais por aqui do que simplesmente pelo aumento das competências dos 

trabalhadores ou o investimento em novas tecnologias… 

Este aspecto é claramente um factor crítico fundamental no caso do tecido económico 

Bejense, onde a juntar a algumas deficiências no campo da dotação de competências se 

afirmam debilidades graves ao nível dos contextos organizacionais e da capacidade 

empreendedora dos agentes. Neste sentido, a actuação terá de fomentar a formação, a 

circulação de informação, a aposta na concertação institucional e o combate a 

obstáculos existentes ao nível das mentalidades e da cultura empresarial, em geral muito 

avessa à colaboração. Tem igualmente de consagrar um maior apoio à capacidade de 

iniciativa (em particular à com maior risco, e portanto menos apoiada pelo sistema 

financeiro, bem como à mais inovadora), e um maior estímulo à diversificação de 

contextos institucionais e organizacionais e formas de governança adequados a cada 

tipo de projecto particular. 
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iv. Capacidade institucional e articulação inter agentes  

Um outro aspecto, que se cruza intimamente com o anterior, é o da própria organização 

da relação entre agentes e da possibilidade de explorarem entre si formas de cooperação 

ou de compatibilização de interesses comuns de forma a atingirem os seus próprios 

objectivos através de soluções que lhes permitam benefícios mútuos. O aperfeiçoamento 

da capacidade institucional e da articulação inter agentes (apostando na inovação nas 

formas de governança territorial e na articulação das políticas) é assim um aspecto 

central a ter em conta e no qual o concelho de Beja precisa necessariamente de apostar 

mais. 

Face à debilidade quantitativa do tecido institucional local (inevitável face à dimensão 

demográfica e económica do concelho e às características da sua base produtiva 

relativamente pouco especializada), a questão da formação de redes, articulando seja a 

nível local, seja com o exterior, os agentes económicos locais afigura-se como 

fundamental. Este aspecto está intimamente ligado à questão da criação de massas 

críticas mínimas (em termos de dimensão do mercado, de partilha de informação, de 

domínio dos circuitos de distribuição, de partilha de competências, etc.) que facilitem a 

capacidade competitiva desses agentes, tanto ao o nível da criação de mercados, isto é 

do lado da procura, como também ao nível do melhor aproveitamento e rentabilização 

das competências e dos recursos existentes, isto é, do lado da oferta.  

Se olharmos para um indicador da densidade institucional, construído com base em 20 

índices nos campos da espessura institucional empresarial, das instituições de formação 

e de apoio técnico e tecnológico e das instituições de I&D (Marques, 2005), cuja 

representação cartográfica para o continente se apresenta na figura 32, podemos 

constatar que a cidade de Beja partilha com a generalidade do país um estado de 

debilidade institucional muito acentuado. A autora coloca Beja num quarto nível no país 

(em 5), que se traduz numa “Base institucional pouco densa”, onde no entanto já 

aparecem algumas instituições de formação ou apoio técnico e tecnológico 

(maioritariamente públicos, como Centros de emprego, por exemplo), bem como 

alguma associações empresariais de âmbito territorial (locais e/ou regionais). 
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Figura 35 - Densidade institucional 

 

  

Fonte: reproduzido de Marques, 2005 

 

Note-se que esta debilidade institucional no concelho ultrapassa ainda eventualmente as 

dimensões cobertas por este indicador, ao nível da articulação entre agentes, formal e 

informal, efectivamente existente, cujas debilidades são patentes, tanto a nível do sector 

privado como igualmente entre este e o público. Isto não obsta, no entanto, a que haja 

um conjunto de agentes importante e significativo (de diversos tipos, desde associações 

empresariais sectoriais e/ou regionais, a agências de desenvolvimento local, desde 

empresas que consubstanciam uma comunhão de interesses específicos entre sector 
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privado e público a associações inter-municipais, por exemplo), que têm desenvolvido 

um esforço muito meritório e salutar de concertação e de articulação inter-institucional e 

que por essa via têm conseguido resolver ou atenuar muitos dos problemas com que se 

confrontam na sua actuação quotidiana.   

Será importante referir aqui as potencialidades oferecidas por instrumentos de 

financiamento e de planeamento existentes, embora nem sempre exploradas da forma 

mais eficiente pelos agentes locais, em particular no âmbito dos QCA. Nomeadamente 

são de destacar neste campo das possibilidades de densificação da articulação entre 

agentes e da intensificação da capacidade institucional, as oportunidades oferecidas pelo 

POR Alentejo, no âmbito dos seus 4 eixos, embora em vertentes diferenciadas (cf. 

CCDRA, 2000) 

 

v. Marca da cidade e marketing territorial 

Paralelamente ao que tem vindo a ser equacionado, uma outra vertente, mais associada à 

imagem e à capacidade de promover, interna ou externamente, a cidade e as suas 

representações, se afirma como crucial para apoiar o desenvolvimento económico local: 

o desenvolvimento da “marca” da cidade, associada a uma estratégia de marketing 

regional. 

Este é um aspecto fundamental nos dias de hoje, como se referiu anteriormente, e que se 

articula com a necessidade de diferenciação e de promover alguma oferta de 

especificidade pela cidade de forma a aumentar a sua capacidade competitiva. Passa 

pela afirmação da cidade enquanto espaço urbano sub-regional, pela sua afirmação 

como proporcionador de uma qualidade de vida superior, mas igualmente pela 

articulação da imagem da cidade com um conjunto de actividades, de recursos e de 

processos marcantes que traduzam a sua especialização produtiva e a sua base 

económica.  

Inclui-se neste quadro a perspectiva da valorização de Beja como “cidade de eventos”, 

aproveitando os recursos existentes, não só em termos de infra-estruturas físicas (Parque 

de feiras e exposições, Cine-teatro Pax Julia, complexo desportivo, etc.), como de 
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recursos institucionais (ACOS, NERBE, EDIA, EDAB, IPB e outras universidades, 

associações culturais e desportivas), como os próprios eventos que já se realizam na 

região, para além de outros a desenvolver potencialmente em áreas de especialização da 

cidade. O caso claro da Ovibeja, com uma capacidade de polarização regional ou 

mesmo nacional, é um excelente exemplo das potencialidades que a cidade pode 

explorar neste campo, mesmo noutros sectores latentes de afirmação da cidade (pense-

se, a título de exemplo, em áreas como a água, ou a aeronáutica, onde instituições já 

existentes como a EDIA e a EDAB poderiam ter uma papel interessante a desenvolver, 

em articulação com entidades como a CMB ou a Região de Turismo…). 

Este desiderato da promoção da imagem e do marketing da cidade é no entanto 

claramente transversal aos diversos clusters estruturantes da actividade económica do 

concelho (por exemplo, turismo, lazer e cultura, actividades agrícolas e agro-

alimentares, artesanato, água,… ) havendo vantagens claras num trabalho concertado de 

promoção, envolvendo articuladamente as diversas áreas. 

Mais uma vez aqui, a questão não pode no entanto ser vista de forma isolada da região 

ou sub-região em que Beja está inserida, seja ao nível daquilo que é o produto que 

“vende” (a paisagem, a água, o património, o lazer, …), seja pelos hinterlands que 

convoca (em que a cidade polariza funções centrais associadas a produtos originários de 

toda essa envolvente – por exemplo, em muitos produtos agro-pecuários), seja pela 

necessidade de criar massas críticas em redes de exploração de complementaridades em 

articulação com outros pontos da região, de forma a criar os próprios mercados (pense-

se em circuitos turísticos, em articulação com o Litoral Alentejano, Évora ou Mértola, 

por exemplo). 

 

vi. Actividade económica, revitalização do tecido urbano e promoção da urbanidade 

Finalmente, gostaríamos de nos debruçar um pouco sobre a articulação entre a 

actividade económica e a possível e desejável revitalização do centro mais tradicional 

de Beja e da promoção da urbanidade na cidade. As questões ligadas ao ordenamento 

territorial e à segmentação funcional do espaço urbano assumem aqui uma relevância 
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inquestionável, pelo que não gostaríamos de deixar aqui uma breve nota sobre o 

assunto. 

Com efeito, a actividade económica está intimamente associada à vitalidade do tecido 

urbano e à própria lógica da urbanidade, por diversas vias (pelo dinamismo do pequeno 

comércio, pela oferta de lazer e cultura, pela sua capacidade para atrair as pessoas para a 

cidade, pela vivência dos espaços públicos, etc.). 

Dois campos aparecem aqui como fundamentais para a nossa análise. Por um lado, 

especificamente o da (re-)vitalização do centro histórico da cidade, e por outro, de 

forma mais genérica, o da atractividade da cidade, como um todo, para os seus 

residentes ou potenciais residentes.  

No que concerne ao primeiro aspecto, o da revitalização do centro histórico, o aspecto 

determinante associa-se àquela que tem sido a evolução dominante nos tempos mais 

recentes (à semelhança de outras cidades portuguesas, e em geral do que se passou em 

muitos outros espaços urbanos, um pouco por todo o mundo, anteriormente), 

nomeadamente em termos das transformações de usos, com o abandono residencial e a 

terciarização, mas sobretudo, com a quebra notária da pequena actividade comercial 

decorrente do advento de novos modelos de organização comercial e das novas práticas 

de consumo (associadas igualmente a algumas políticas urbanísticas e de circulação 

aplicadas, especificamente neste caso concreto). Sendo esta questão adiante 

aprofundada (veja-se o ponto referente ao comércio e serviços, no bloco 4 que se segue 

a este ponto, bem como a ficha respectiva na parte B deste relatório), gostaríamos aqui 

apenas de fazer notar o potencial de múltiplas actividades económicas (pequeno 

comércio, lazer, cultura, serviços às empresas e famílias, etc.) para combater o 

tendencial processo de suburbanização e de esvaziamento dos centros históricos, sendo 

de considerar medidas diversas que permitam (entre outras vertentes) utilizar as 

actividades económicas para promover a vitalização desses espaços e a manutenção da 

utilização e apropriação pública do centro da cidade (seja pela via do comércio mais 

tradicional, seja introduzindo elementos presentes nas novas formas de vida ou de 

consumo procuradas pelas pessoas…). 
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Em relação ao segundo aspecto, o da capacidade da cidade como um todo manter a 

atractividade para os seus utilizadores e residentes (actuais e potenciais), gostaríamos de 

destacar que essa passará não só pela via de criação de emprego e condições 

económicas para a população aí se manter (aspecto cuja importância é imprescindível, 

mas atrás já destacado), como igualmente pela capacidade da cidade oferecer uma 

qualidade de vida e um conjunto de serviços e funções centrais, mais especializadas, 

que são imprescindíveis (cada vez mais) para conseguir captar e reter parcelas de 

população mais exigentes, nomeadamente, mais jovens ou qualificadas. Com efeito, a 

capacidade de retenção e de atracção de recursos que permitam vantagens competitivas 

da cidade no contexto actual (por exemplo a retenção de recursos humanos qualificados) 

passa cada vez mais por estes aspectos, e a cidade necessita de oferecer, em termos das 

vivências que proporciona, dos estilos de vida que oferece, da qualidade de vida que 

consegue fornecer aos seus residentes, um grau de “urbanidade” e de serviços às 

famílias (desde creches para os filhos até serviços culturais especializados, desde 

espaços de lazer e recintos para a actividade desportiva até lojas mais especializadas, 

etc.) que as façam não considerar a hipótese de migrarem para as cidades de maior 

dimensão.  

O papel da actividade económica na revitalização do tecido urbano e na promoção da 

urbanidade é portanto fundamental e não poderá ser subestimado, sendo este um aspecto 

em que a Câmara Municipal tem um poder de actuação e uma margem de manobra 

considerável para actuar e influenciar uma política activa que facilite e garanta a 

dinamização urbana da cidade e em particular do seu centro histórico tradicional. 

 

Neste ponto, efectua-se um diagnóstico específico a cada um dos 15 pontos 

incorporados pela equipa na componente “Economia”. Lembre-se novamente que no 

caso de muitos deles, este diagnóstico é complementado pelo trabalho efectuado em 

paralelo no âmbito de outras especialidades disciplinares e apresentado no relatório 

respectivo. 

4. Análise mais aprofundada de algumas componentes / domínios de 

intervenção 
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Os pontos são os seguintes: 

A. Turismo 

B. Comércio e serviços 

C. Infra-estruturas rodoviárias 

D. Infra-estruturas aeroportuárias 

E. Infra-estruturas hidráulicas 

F. População / população activa 

G. Ensino superior e investigação 

H. Infra-estruturas ferroviárias 

I. Infra-estruturas de electricidade e telecomunicações 

J. Instituições financeiras 

K. Energias renováveis e indústrias ligadas às novas tecnologias 

L. Indústrias da construção civil e extractiva 

M. Transportes 

N. Ensino profissional 

O. Empresas 

Passemos então à breve análise de cada um deles nos pontos seguintes, tendo presente 

que uma síntese de cada um destes pontos, sob uma forma (nalgumas vertentes mais 

completa) de ficha de diagnóstico, está disponível na parte B deste relatório. Pretende-se 

aqui apenas levantar as questões centrais em termos de diagnóstico no campo dos 

processos e dinâmicas económicas e suas implicações territoriais, enquanto que na ficha 

de diagnóstico-síntese apresentada na parte B se efectua, através de um enunciado 

sequencial de diversos aspectos, uma articulação mais directa com as implicações em 

termos de ordenamento do território e com eventuais alterações de uso a ter em conta 

nas fases posteriores de revisão deste PDM.    
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A. Turismo 

O turismo é uma das actividades económicas com mais potencialidades para ter um 

papel fundamental no concelho, sendo identificado tanto no Plano Estratégico local, 

como nos diagnósticos da base económica do Alentejo como um cluster significativo 

para a região, cujo potencial ganha ainda mais relevância face ao conjunto de 

empreendimentos em desenvolvimento e expectáveis para a região, seja, por um lado o 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, seja, por outro lado, as infra-estruturas 

de transportes e acessibilidades previstas para os próximos anos, incluindo a utilização 

para fins civis da actual Base Aérea. 

Paralelamente, as tendências actuais para a valorização do específico e do distintivo em 

cada espaço como fonte de obtenção de vantagens competitivas, são elas próprias 

igualmente um factor que nos remete para as interessantes potencialidades que o 

concelho apresenta neste campo do aproveitamento das actividades turísticas, face à sua 

posição central na região do Baixo Alentejo e à possibilidade de conseguir polarizar a 

oferta de serviços turísticos de carácter mais urbano, de uma forma integrada com toda a 

zona envolvente.  

Não cabendo aqui uma caracterização desenvolvida e um diagnóstico aprofundado da 

situação deste sector, os quais são feitos num outro relatório de caracterização paralelo a 

este (o qual traduz um domínio de análise autónomo exclusivamente dedicado a este 

cluster do turismo), será de salientar apenas um conjunto de questões-chave que se 

colocam na perspectiva económica, mais associados ao contributo destas actividades 

para a competitividade regional e seus impactos territoriais, e remeter o leitor para a 

análise mais pormenorizada que é feita no diagnóstico específico sobre este ponto. 

Neste sentido, gostaríamos apenas de destacar aqui um conjunto de aspectos que se 

afiguram como centrais no que concerne ao papel do turismo como vertente 

fundamental da base económica e empregadora do concelho. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de salientar a centralidade destas actividades na base 

económica regional e as potencialidades que a cidade ainda tem para desenvolver o 

cluster respectivo (veja-se também sobre isto, não só o relatório da componente 

respectiva – Turismo – no âmbito desta 1ª fase da revisão do PDM, como igualmente os 
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diagnósticos feitos a este nível pela CCRA (CCDRA/CEDRU, 1996; CCDRA/CEDRU-

TIS, 2003), pela Região de Turismo (RDT Alentejo/ CEDRU–GlobalPraxis, 2001), pela 

Câmara Municipal (CMB/OA, 1996, CMB, 2003, 2004) ou mesmo no âmbito do 

desenvolvimento do EFMA (CEDRU, 1997; NERBE/CEDRU, 1997)entre outros). 

Note-se o peso crescente das actividades associadas ao turismo no emprego, nas 

empresas e estabelecimentos concelhios (vejam-se os gráficos anteriormente 

apresentados aquando da caracterização dos sectores de actividade e emprego no 

concelho, na parte 3 deste relatório), embora os critérios de classificação não permitam, 

dar uma noção quantificada realista do sector. De qualquer forma, os 8% de emprego 

formal só no ramo do alojamento e restauração (embora não todos associados à 

actividade turística) dão logo uma ideia base da importância do sector para o tecido 

produtivo local. A existência de eventos de grande dimensão (em particular, 

anualmente, a Ovibeja), embora ainda pouco explorada, poderá ser uma vertente 

importante a desenvolver no sector, aproveitando infra-estruturas existentes e ainda 

pouco exploradas (como o Parque de Feiras e Exposições, ou mesmo diversos 

equipamentos culturais e desportivos). 

O sector apresenta ainda um peso significativo nos investimentos apoiados por fundos 

estruturais (via QCA e Iniciativas Comunitárias / QREN), particularmente em pequenas 

iniciativas ligadas a turismo de habitação ou rural, embora sejam discutíveis alguns 

dados, bem como os fins prosseguidos com determinadas intervenções registadas
15

.  

Para além disso, são de destacar as potencialidades significativas dos projectos 

estruturantes anteriormente apontados para a região, como o Alqueva e o aeroporto, 

bem como as ligações ferroviárias, ou mesmo rodoviárias previstas. O impacto de cada 

um destes equipamentos, por si só, geraria mercados diversos (e bastante distintos), pois 

colocariam Beja numa posição geo-estratégica muito diferente da actual em termos do 

seu posicionamento nos diversos mercados turísticos (por exemplo, desde o turismo de 

massas, que, mesmo em trânsito para o Litoral ou o Algarve, poderia ser mobilizado 

para passar pela cidade, com um determinado tipo de aeroporto, até ao turismo de 

congressos ou de eventos, ou até à exploração do turismo ecológico, do activo ou do 

                                                 
15

 Mais vocacionados para projectos imobiliários privados do que propriamente para os fins turísticos 

para as quais terão sido licenciadas e financiadas…  
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cultural, com base numa nova posição em termos de acessibilidades rodoviárias ou 

ferroviárias).   

De qualquer forma, independentemente deste potencial latente, a actividade turística no 

concelho está actualmente ainda muito centrada em produtos convencionais e 

relativamente pouco diferenciados, o que se explica pela reduzida massa crítica em 

termos de procura, face à também reduzida dimensão relativa do concelho e dos seus 

recursos. Na prática, estamos perante um ciclo vicioso em que não surge investimento 

privado nestas áreas por não haver garantia de rentabilidade se não se concretizarem as 

prometidas infra-estruturas e em que estas vão sendo adiadas com o argumento de não 

haver garantia de procura suficiente que justifique a sua construção. 

Esta questão é particularmente visível no caso da falta de capacidade hoteleira de 

qualidade instalada na cidade (veja-se informação empírica comprovativa deste facto no 

relatório da componente Turismo). O problema da oferta estar dependente da procura e 

de esta não surgir porque não existe oferta suficiente com qualidade, tem de ser 

quebrado de alguma forma, sendo uma nova inserção da cidade em termos de 

acessibilidades um factor chave para isso, bem como a possibilidade de começar a 

articular a cidade com a envolvente directa em termos da oferta turística em domínios 

diversos (desde a albufeira do Alqueva aos recursos paisagísticos, ecológicos, 

gastronómicos ou cinegéticos regionais, por exemplo).  

Destaca-se aqui portanto, por um lado um problema de falta de iniciativa (privada, 

essencialmente), mas por outro, também de falta de articulação entre investimentos e 

entidades, sejam estas os promotores turísticos, as associações do sector ou as entidades 

públicas responsáveis pela sua dinamização.  

Em paralelo, salienta-se o problema da articulação, mais genérica, com a escala supra-

local, e nomeadamente a necessidade de integração das estratégias dos promotores 

turísticos locais em lógicas e circuitos mais amplos, aproveitando as 

complementaridades possíveis a nível não só da sub-região, mas mesmo da região mais 

alargada, seja com a costa Litoral, seja com Évora (cidade com um património mais 

conhecido e uma capacidade atractiva bem maior), Mértola, ou outros locais e vertentes 

turísticas mais específicas (Alqueva, eventual pólo das ex-localidades mineiras, etc.). 
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Esta exploração de complementaridades, no caso de desenvolvimento aeroportuário, 

pode ir bem mais longe, seja com o Algarve, seja com a Área Metropolitana de Lisboa 

ou mesmo Sevilha ou o sudoeste de Espanha. 

Sendo a procura turística especificamente destinada à cidade bastante limitada, e sendo 

forte a concorrência (e os recursos oferecidos) por toda a região, o concelho de Beja só 

tem a ganhar em explorar essa inserção mais alargada, valorizando os seus activos 

específicos (o seu património, as suas tradições, a sua urbanidade
16

), no seio de uma 

oferta diversificada provida ao nível da região Alentejo. 

Esta é aliás, a lógica base subjacente ao Plano de Desenvolvimento Turístico da Região, 

que se pode esquematicamente observar na figura 33. 

Figura 36 – Turismo: Ancoragens territoriais motrizes do desenvolvimento do 

Alentejo 

 

 

Fonte: PDT Alentejo (RDT Alentejo / CEDRU – GlobalPraxis, 2001) - Reproduzido em 

CCDRA, 2003 

                                                 
16

 Por exemplo, o ser um centro urbano de maior dimensão nas proximidades da albufeira do Alqueva, ou 

o ter um conjunto de equipamentos ou promover um conjunto de eventos que atraiam visitantes à cidade.   
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 Se confrontarmos este plano e a lógica que lhe está subjacente, com o PROT Alentejo, 

posteriormente elaborado (CCDRA, 2007), verificamos que são naturalmente 

compatíveis, e que as principais questões estratégicas de base identificadas no que 

concerne ao posicionamento da cidade de Beja e da região por ela polarizada se mantêm 

no essencial as mesmas. No quadro do modelo territorial sectorial definido para as 

actividades turísticas no PROT Alentejo (definido ele próprio com base na lógica do 

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), verifica-se a inclusão do concelho de 

Beja na zona D – Eixo do Guadiana / Baixo Alentejo (de entre as diversas áreas 

definidas para a região Alentejo – cf. Figura 33A).  

Figura 37 – Modelo Territorial de Desenvolvimento Turístico (PROT Alentejo) 

 

 

Fonte: PROT Alentejo (CCDRA, 2007) 
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Destaca-se a ideia de afirmação da cidade nesta área, explorando as 

complementaridades que apresenta com a zona e com a região em geral, em campos que 

vão desde a valorização das potencialidades turísticas associadas à natureza, ao 

património, ao espaço rural, ao Guadiana, etc., até à aposta na cultura (estruturas 

museológicas, equipamentos culturais, etc.) e na dinamização do parque de Feiras e 

Exposições em Beja, apostando no turismo de eventos. 

Tendo em conta tudo isto, em termos sintéticos, e para além de todas as potencialidades 

eventualmente exploráveis com a concretização das infra-estruturas previstas (e os 

novos mercados assim gerados), o problema central com que se defronta actualmente 

Beja em termos turísticos é o da falta de massa crítica interna ao concelho, que não 

obstante algumas meritórias iniciativas pontuais que têm feito a actividade crescer nos 

últimos anos, não tem permitido a consolidação de uma oferta (ao nível hoteleiro, da 

restauração, dos serviços de apoio) de qualidade superior.  

O caminho para o desenvolvimento de um sector turístico sustentável no concelho no 

longo prazo terá de passar por aí, bem como pela oferta de uma especificidade (produtos 

locais, monumentos, património natural e construído, vivências) que distinga o concelho 

dos envolventes. Mas, simultaneamente tem inevitavelmente de passar penal capacidade 

de polarizar funções centrais superiores (associadas às suas características de pólo sub-

regional e à sua urbanidade) para visitantes de todo o Baixo Alentejo, e pela exploração 

de complementaridades com os principais pólos atractivos da região, pela via da 

inserção em redes e circuitos turísticos mais vastos, através de lógicas conjuntas de 

promoção da oferta dos produtos turísticos regionais. 

 

B. Comércio e serviços 

A categoria “comércio e serviços”, face à sua própria natureza, engloba toda uma 

diversidade de situações que dificilmente poderá ser considerada como homogénea ou 

ser alvo de uma análise conjunta. Em termos genéricos, no entanto, é perfeitamente 

possível identificar a clara tendência para o aumento de importância destas actividades 

no concelho, patente na observação dos diversos dados sobre emprego e empresas, nas 

diversas fontes já anteriormente apresentadas (vejam-se os resultados referentes ao 
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recenseamentos ou aos quadros de pessoal do MTSS no ponto 3.A deste relatório, 

particularmente os gráficos das figuras 6 a 11). Como aí já foi referido, no conjunto das 

actividades de serviços, segundo dados do último recenseamento, ocupava-se quase 

80% da população do concelho, o que por si só justifica todo o interesse da sua análise e 

todo o cuidado na actuação que sobre ela se desenhe. 

A evolução subjacente a esta situação é perfeitamente natural face às transformações 

nas actividades económicas nas sociedades contemporâneas, com a desmaterialização 

da actividade económica e o crescimento da componente de serviços nas cadeias de 

valor de produção dos bens físicos, no âmbito da transição para uma sociedade do 

conhecimento e da informação, e com todos os avanços tecnológicos registados nos 

processos produtivos e nas formas de distribuição. Nalguns casos, no entanto, como será 

o caso de Beja, esta expressão quantitativa nos resultados apresentados, pode ser 

também expressão da ausência de indústria na cidade, e portanto, do maior peso do 

relativo do sector terciário simplesmente pelo reduzido peso das actividades 

transformadoras.  

Com efeito, o grande peso dos serviços por si só não diz muito em termos da base 

económica das cidades, face à diversidade das actividades que são englobadas nesta 

categoria, pois, por exemplo, tanto as cidades mais qualificadas, com serviços mais 

especializados e funções centrais de alto nível têm um peso significativo das actividades 

dos serviços (como será o caso das duas principais áreas metropolitanas em Portugal), 

como também as cidades onde a ausência gradual de actividades agrícolas e 

transformadoras faz com que o essencial do tecido económico se centre nos serviços, 

independentemente da sua muita ou pouca qualificação (podendo reduzir-se 

simplesmente à prestação de serviços banais de proximidade, ou de funções hierárquicas 

secundárias, para hinterlands reduzidos, como acontece igualmente em muitas cidades 

portuguesas de pequena ou média dimensão, particularmente no interior).  

O caso de Beja parece situar-se numa situação intermédia, com a efectiva escassez de 

outras actividades que não serviços, mas com o fornecimento de funções centrais que 

ultrapassam as mais banais e chegam a gerar áreas de influência bastante significativas.  
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Se compararmos, nos indicadores referidos (vejam-se novamente as já citadas figuras 6 

a 11, no capítulo 3.A, bem como os quadros patentes no Anexo III), o peso dos serviços 

em Beja com o de outros concelhos e da própria região, verificamos que, em grande 

parte, esta dominância pode efectivamente resultar do escasso peso de indústria (que 

tem um peso residual no concelho, em particular nas freguesias urbanas), mas por outro 

lado, também podemos admitir que reflecte claramente o peso da cidade na prestação de 

serviços (públicos e privados, às empresas e a particulares) à envolvente que por ela é 

polarizada (o que em muitos destes serviços pode significar um hinterland da dimensão 

de todo o Baixo Alentejo ou mesmo mais…), a qual tem sido, desde há muito, uma das 

vertentes fundamentais do desenvolvimento e da afirmação da cidade. 

Este peso é repartido por uma diversidade de actividades, onde duas grandes categorias 

assumem um peso central (vejam-se os dados no anexo III, bem como o ponto 3.A.a.):  

 as actividades associadas à prestação de serviços públicos e/ou funções sociais, 

administrativas e de soberania (no ensino, na saúde, nas actividades associadas à 

segurança, justiça e protecção civil, na administração pública em geral, na acção 

social);  

 e os diversos tipos de comércio, mais ou menos especializado, a que podemos 

associar a restauração e hotelaria, ou outras actividades, como por exemplo as 

relacionadas com a comercialização, manutenção e reparação de automóveis e 

outros veículos. 

A estas acrescem ainda, embora com menor volume de emprego, várias outras 

actividades, de transporte, de distribuição de energia, em instituições financeiras, na 

contabilidade e outros serviços de apoio, dos profissionais liberais, entre muitos outros 

empregos nos serviços às pessoas e às empresas. No total de todos os serviços, mesmo 

se nos basearmos nos dados dos quadros de pessoal onde estas actividades estarão 

relativamente subvalorizadas, no seu conjunto assumem cerca de ¾ do emprego 

concelhio, o que representa um crescimento significativo em relação aos cerca de 2/3 

que representavam 7 anos antes (vejam-se os dados da figura 9, atrás apresentada). Só o 

comércio propriamente dito assume cerca de 1/3 do emprego e do nº de empresas 

concelhias.  
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Note-se que, como foi referido anteriormente e pode ser observado na figura 7, bem 

como no quadro correspondente, apresentado no anexo VI, o peso do sector de serviços 

é claramente superior nas freguesias mais urbanas do concelho, sendo que as quatro 

freguesias que constituem a cidade todas elas apresentam um peso superior a 80% de 

população residente a trabalhar nestas actividades, enquanto que apenas duas (São 

Brissos e Trindade) apresentam menos de 50% da população nestas actividades.   

Refira-se, em paralelo, e ainda a um nível agregado entre comércio e serviços, que é de 

salientar o aumento claro do peso da cidade neste conjunto de actividades em relação à 

sua envolvente, seja em termos intra-concelhios (com um certo esvaziamento de 

actividades e funções centrais nalgumas freguesias rurais e o deslocamento das pessoas 

às maiores superfícies ou às lojas mais especializadas da cidade), seja mesmo a nível 

sub-regional, com a polarização de funções centrais mais especializadas pela cidade, 

traduzindo e aprofundando as consequências das dinâmicas demográficas verificadas na 

região.  

Esta polarização de funções centrais pela cidade e o aumento da sua área de influência é 

notória em muitas funções (mesmo o comércio mais generalista, pela via das grandes 

superfícies…), não obstante uma sobrevivência de determinadas funções mais genéricas 

noutras localidades, muitas vezes, até mesmo nas mais rurais (ou, claramente nas mais 

protegidas pela distância). 

Como pode ser visto no mapa da figura 2 (apresentado no ponto 2.A) sobre a 

centralidade em termos de comércio e serviços, bem como nos mapas respeitantes aos 

diferentes indicadores de “centralidades de comércio e serviços” e de “centralidades e 

redes” patentes nos anexos I.1 a I.3), todos eles reproduzidos do estudo sobre as 

dinâmicas territoriais em Portugal efectuado por T. S. Marques (2005), a cidade de Beja 

consegue polarizar consideráveis hinterlands (embora mais em termos geográficos do 

que em dimensão demográfica e de mercado, convenha-se…), seja em termos da sua 

centralidade em termos de redes de proximidade (onde é das cidades nacionais com 

maior área espacial de influência), seja igualmente no que toca às centralidades e redes 

de hierarquia superior (onde o mesmo se passa, com uma área de influência que chega a 

ultrapassar todo o Baixo Alentejo). 
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Como pode ser observado nas figuras referidas, o concelho de Beja apresenta um grau 

atractividade razoável, claramente acima de toda a envolvente, com uma presença de 

destaque a nível regional (embora mediana a nível nacional) no que concerne tanto a 

comércio e serviços essenciais com a comércio e serviços especializados, bem como no 

caso particular do comércio e serviços agro-florestais. 

Tendo em conta este pano de fundo global para o conjunto genérico dos serviços e do 

comércio, gostaríamos então de destacar algumas questões concretas, referentes a cada 

um destes dois (bastante artificiais) subsectores e a alguns dos seus ramos específicos. 

No caso do comércio duas grandes questões centrais se colocam à nossa análise. 

Uma primeira questão associa-se com as alterações no tipo de comércio e com as novas 

formas de consumo e de distribuição e organização do processo de comercialização. 

Esta é uma vertente fundamental de análise das dinâmicas actuais do comércio no 

concelho, com a clara visibilidade do crescimento de superfícies comerciais de 

média/grande dimensão (sobretudo na periferia da cidade) e com grandes dificuldades 

de sobrevivência de algum pequeno comércio tradicional, tanto no centro histórico da 

cidade, como nos aglomerados urbanos das freguesias mais rurais. 

A principal questão subjacente a esta dinâmica, que nos remete para o muitas vezes 

equívoco debate entre comércio tradicional vs médias ou grandes superfícies 

comerciais, prende-se efectivamente com alterações de fundo nos modelos de consumo, 

nas expectativas e práticas dos consumidores (do lado da procura), mas igualmente com 

transformações profundas nos campos da distribuição e organização empresarial, 

associadas a concentração empresarial no campo da distribuição e a alterações nas 

formas de distribuição e governança nestas actividades (do lado da oferta). Não se 

verifica apenas uma substituição por grandes superfícies rentabilizadas por economias 

de escala e gama (supermercados, etc.), mas igualmente novas formas de distribuição e 

de consumo (baseadas em modelos diferentes, como o franchising ou outras formas de 

regulação, usualmente no âmbito de centros comerciais), mesmo associadas a pequenas 

iniciativas empresariais de base parcialmente local (embora por vezes articuladas com 

grandes empresas/marcas).  
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De qualquer forma, em relação ao comércio tradicional, a questão da sustentabilidade 

coloca-se fortemente, pois se não houver diferenciação da prestação de serviços ou dos 

produtos comercializados, dificilmente conseguem competir com as formas de comércio 

crescentemente dominantes. Questões como a da inércia face à modernização, a da falta 

de adaptabilidade aos novos modelos e desafios (formas de venda, horários, etc.), da 

falta de formação, etc., são extremamente importantes, num cenário em que população 

proprietária e trabalhadora nestes espaços, geralmente idosa, com métodos mais 

tradicionais e sem grande capacidade de investimento, não apresenta grande capacidade 

para resistir, no médio prazo, às mudanças nestes mercados.  

Note-se que, para além dos diversos investimentos já realizados por diversas cadeias de 

distribuição e grupos económicos, nacionais e estrangeiros, no concelho nos últimos 

anos, existem expectativas de outros ocorrerem (sejam grandes superfícies, sejam 

centros comerciais, sendo Beja uma das raras capitais de distrito que ainda não tem um 

de grande dimensão…), tendo sido verificadas já manifestações de interesse que 

importa analisar, e tentar perceber que papel poderão ter no tecido económico e social 

local.  

Uma segunda questão abrangente no que concerne às actividades comerciais é a dos 

impactos de certas medidas urbanísticas (em relação ao espaços públicos) e da política 

seguida em termos de circulação e estacionamento no comércio do centro da cidade. 

Muitos comerciantes têm reivindicado a posição de que as restrições à circulação e 

estacionamento no centro da cidade e as medidas urbanísticas aí tomadas ao longo dos 

últimos anos pela CMB têm tido efeitos negativos consideráveis na rentabilidade da sua 

actividade, já que têm condicionado bastante a mobilidade dos seus clientes e que, por 

essa via, perderam vantagens competitivas para os seus concorrentes da periferia (em 

particular as grandes superfícies comerciais), onde as vantagens em termos de 

estacionamento e restrições à acessibilidade são bem maiores. 

A juntar a estes argumentos haverá decerto outros, acima apontados, associados a uma 

certa incapacidade de modernização e flexibilidade à mudança por parte desses mesmos 

estabelecimentos, que tem sido o motivo fundamental para este êxodo, mas será decerto 

necessário a estes comerciantes do centro da cidade desenvolverem (individualmente ou 
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em conjunto, com ou sem apoio dos poderes públicos), formas de conseguirem atrair os 

clientes a esta zona, seja diferenciando os seus serviços ou os produtos oferecidos ou 

seja através de projectos de animação ou de modernização comercial. 

Note-se também que os próprios impactos das medidas de requalificação efectuadas ao 

abrigo do programa POLIS nos anos mais recentes não foram suficientes para combater 

esta tendência (nem terão sido para aí prioritariamente direccionados), sendo importante 

um esforço de colaboração dos comerciantes (e seus representantes) e da CMB no 

sentido e procurar soluções, a nível do ordenamento territorial e licenciamento, mas 

também da actividade económica desenvolvida por cada agente, no sentido de 

conseguira aproveitar e mobilizar totalmente as vantagens de urbanidade que o centro 

da cidade oferecerá à população da cidade e evitar a sua desertificação económica. 

No caso dos serviços, igualmente diversas questões se colocam, embora não tão 

directamente problemáticas (que não a transposição deste segundo problema, que tanto 

afecta a actividade comercial como a dos serviços localizados no centro da cidade), pelo 

que apenas gostaríamos de enunciar brevemente alguns dos desafios que se colocam a 

algumas destas actividades, mais importantes em termos da nossa análise. 

Em primeiro lugar, e como traço subjacente a tudo o resto, destaca-se o facto de Beja 

ser como já foi referido tradicionalmente uma cidade especializada na prestação de 

serviços à sua envolvente, com uma base económica predominantemente agrícola, que 

está nos dias de hoje a dar lugar a uma outra base, a qual corresponderá um outro tipo 

de serviços, cujo perfil ainda apresenta alguma indefinição, sejam estes mais 

transversais, prestados como input a todas as actividades económicas ou às famílias, ou 

sejam estes mais específicos, desenvolvendo-se no âmbito dos potenciais clusters de 

especialização da cidade. 

A questão da base produtiva da cidade e da sua especialização já foi acima discutida (cf. 

ponto 3.A.e), pelo que não fará sentido voltar a essa questão. Importa apenas olhar de 

forma panorâmica para alguns aspectos relativos às dinâmicas verificadas nos variados 

tipos de serviços, sem particularizar demasiado naqueles que merecem um diagnóstico 

específico, tanto neste como noutros relatórios de diagnóstico (o turismo, mas também 
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algumas funções sociais como formação, a saúde, os serviços públicos, etc.), mas 

focando antes algumas questões específicas em relação a alguns outros subsectores: 

Em termos dos serviços às empresas e aos particulares estamos perante um conjunto 

muito diverso de actividades, em múltiplas vertentes, o qual tem em geral crescido 

significativamente na cidade, em termos absolutos e relativos, e que apresenta ainda um 

potencial de crescimento muito acentuado, embora esteja perante um conjunto de 

desafios cujas respostas que lhe forem dadas condicionarão claramente a sua 

sustentabilidade e a capacidade de serem competitivos a uma escala mais vasta que a 

cidade e o concelho envolvente. 

Isto é particularmente evidente nos serviços cujo potencial de desenvolvimento resulta 

da eventual densificação dos clusters de especialização da cidade (sejam as actividades 

agrícolas, a logística, a aeronáutica ou outros). O potencial de exploração de serviços 

directos na órbita destas actividades é imenso (p.e., incorporação de marca, design, ou 

outros atributos no produtos; articulação de unidades de formação e de I&D com o 

tecido produtivo; desenvolvimento dos circuitos de distribuição dos bens, etc.) e 

depende do grau de especialização atingindo pela cidade nestas actividades, e portanto 

da aposta e de o investimento que os seus agentes façam em torno destes clusters. 

No caso de outros serviços, tanto às empresas como a particulares (pense-se em 

actividades como a contabilidade, os serviços financeiros e seguros, as 

telecomunicações, a pequena consultoria, as pequenas reparações e serviços de 

manutenção, os serviços informáticos, a segurança, a limpeza, etc.), o desafio claro está 

no upgrade daquela que é a actuação actual, com um desenvolvimento destas 

actividades baseada na aposta na prestação de serviços mais especializados, de funções 

centrais de nível mais elevado, cuja ocorrência tem de passar pela existência de uma 

procura sustentada, isto é, pela criação de mercados. Estes “novos” mercados acrescidos 

podem decorrer, por um lado, da exploração de áreas de influência mais vastas, e por 

outro de mutações na tecnologia, nos modelos de consumos e nos estilos de vida, no 

sentido de uma maior propensão ao consumo de alguns desses serviços. 

Em termos dos serviços comercializáveis de proximidade, em particular os mais banais 

(cabeleireiros, pequena restauração, pequenas oficinas, farmácias, jardins de infância, 
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etc.), tal como no pequeno comércio, a questão da sustentabilidade não se coloca de 

forma premente desde que haja uma base demográfica que sustente esses mercados. 

Eles tenderão a existir sempre na proximidade dos seus consumidores, com áreas de 

influência relativamente reduzidas, e embora alterando o seu padrão de localização 

intra-concelhio (consoante a evolução demográfica e habitacional respectiva), tenderão 

a reproduzir-se naturalmente (eventualmente com taxas de renovação empresarial muito 

elevadas, com é natural em muitas destas actividades). 

No que concerne aos serviços públicos, que como vimos têm um papel fundamental na 

estrutura empregadora da região (quase metade da população, em termos directos, fora 

impactos indirectos), a situação coloca-se igualmente a nível distinto no que concerne 

aos diferentes níveis hierárquicos das funções centrais prestadas. 

Seja nos campos da saúde, da justiça, da administração interna, dos serviços públicos 

nos campos da educação, da investigação e da formação de competências, ou das 

próprias autarquias locais, por exemplo, se cruzam aspectos relacionados com o que 

acima foi dito sobre os serviços de proximidade e também sobre serviços para áreas de 

influência alargadas, correspondendo a funções centrais mais elevadas. O desafio de 

manter e aprofundar a oferta das funções centrais mais elevadas será o fundamental para 

a cidade, o que passa por gerir os impactos negativos da retracção na base demográfica 

do Baixo Alentejo, mas também pela aposta numa oferta específica e numa melhoria da 

qualidade na prestação de muitos destes serviços, de forma a tornar competitiva, para 

áreas de influência maiores, a provisão desses mesmos serviços (na saúde, na educação, 

etc.), o que será a única hipótese de manter de forma sustentável, no longo prazo, o 

papel fundamental e efeitos de arrasto consideráveis que o sector público tem 

actualmente em toda a economia do concelho. 

Finalmente, não gostaríamos de deixar de referenciar novamente dois outros campos 

com potencialidades de desenvolvimento, qualquer um deles com características que 

tornam possível consubstanciar um cluster de actividades com peso significativo e 

importância fundamental na cidade, especificamente centrados em redor actividades de 

serviços (para além do turismo e dos outros já referidos – veja-se o ponto 3.A.e).  
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Por um lado, o associado às actividades do lazer, cultura e entretenimento, aproveitando 

aspectos diversos como a renovação da base demográfica da cidade (em particular o 

afluxo de jovens universitários) e as mudanças de estilos de vida que lhe estão 

associadas, bem como as mudanças mais genéricas nas sociedades actuais em termos 

dos modos de vida, que vão no sentido da valorizar todos estes aspectos. Poderá 

igualmente aproveitar ainda o potencial de articulação com outros clusters ou recursos 

em desenvolvimento na cidade como o turismo, a actividade agrária, a água e o 

potencial das infra-estruturas do Alqueva, os novos equipamentos existentes na cidade 

disponíveis e com condições para a realização de eventos culturais ou desportivos, etc.). 

Diversas actividades, de iniciativa pública e privada, têm aqui um potencial de 

crescimento assinalável, desde a animação nocturna à organização de eventos 

desportivos; do aproveitamento do potencial ecológico e da paisagem da região à 

organização de espectáculos culturais; do desenvolvimento de iniciativas ligadas à 

gastronomia e produtos regionais ao desenvolvimento de grupos e associações culturais, 

entre muitos outros exemplos. O mercado para estas actividades será obviamente, muito 

diversificado: para umas, será local (ou mesmo restrito a alguns segmentos etários), para 

outras poderá ser de âmbito claramente regional ou mesmo nacional ou internacional, 

articulando-se com a actividade turística na cidade e na região. 

Por outro lado, o ligado à economia social e a alguns serviços de proximidade nestas 

áreas (saúde, apoio a idosos, assistência social, etc.). A evolução das características 

demográficas da população do concelho (bem com da população em geral no país e na 

Europa) tem levado no sentido de novos espaços para a intervenção (pública e privada) 

se desenvolverem nestas áreas. A cidade de Beja (e, dentro do concelho, ainda mais 

muitos dos aglomerados urbanos das freguesias rurais) sente claramente esta 

necessidade, não só face ao envelhecimento e mudanças nos modelos familiares, como 

igualmente face às transformações nos estilos de vida, no emprego e nos modelos de 

apoio social familiar, que geraram novas necessidades neste campo. A prestação de 

cuidados de saúde e de apoio social a idosos ou a outros extractos da população mais 

necessitados (pessoas isoladas, pessoas com deficiência, situações de exclusão social, 

etc.), cada vez menos minoritários, será portanto uma área com potencial de 

desenvolvimento considerável no concelho, seja com actuação no âmbito local, seja 
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prestando serviço para áreas de influência mais vastas, nomeadamente todo o Baixo 

Alentejo, nalguns casos.   

Em termos conclusivos, face a tudo o que aqui foi sistematizado em relação às 

actividades de comércio e serviços, e tendo em conta as potencialidades dos diversos 

tipos de actividades e as suas dinâmicas recentes, podemos sistematizar algumas 

questões centrais para o processo de revisão do PDM, nomeadamente no que concerne 

aos impactos das transformações em curso nestas actividades em termos de 

ordenamento territorial do concelho. 

Assim sendo, será expectável, entre outros e em termos genéricos, o desenvolvimento 

dos seguintes fenómenos: 

 a pressão para o desenvolvimento de novas actividades de comércio ou serviços 

nas periferias da cidade (seja o comércio e os serviços de proximidade nas áreas 

de expansão urbana; sejam superfícies comerciais de grande dimensão, 

intensivas em uso de espaço, e que preferem localizar-se em zonas com solo 

menos oneroso; sejam ainda os muitos serviços e estabelecimentos comerciais - 

na área da distribuição ou das reparações e vendas automóveis, por exemplo – 

que se localizam nas zonas “industriais” ou ao longo dos principais acessos 

externos da cidade);  

 o surgimento de expectativas privadas de investimento em superfícies 

comerciais de maior dimensão (em particular pelos grandes grupos económicos 

nacionais ou internacionais do sector), sejam super/hipermercados, sejam 

centros comerciais ou sejam soluções mistas, à semelhança do que tem 

acontecido na generalidade dos centros urbanos do país; 

 uma maior pressão sobre as zonas industriais do concelho, a qual será natural 

face à existência residual de actividades industriais na cidade e à utilidade que 

essas zonas podem ter como instrumento de ordenamento territorial do 

concelho; esta pressão poderá vir, como actualmente, de actividades em sectores 

como a armazenagem diversa, o automóvel, a metalomecânica ou a construção 

civil, ou poderá ser algo de mais consistente no cenário do desenvolvimento de 

um cluster centrado em funções logísticas de maior importância, com base na 
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concretização de (algumas d)as infra-estruturas previstas para a região. Em 

qualquer dos casos, a opção pelo desenvolvimento de um efectivo centro 

industrial e tecnológico de negócios, paralelo às zonas industriais existentes está 

em cima da mesa;     

 alterações significativas na actividade comercial e de serviços no centro da 

cidade, com o impacto da concorrência (e das novas formas de comércio) das 

zonas periféricas, implicando, a médio prazo, uma transformação e 

reestruturação profunda dos tipos e lógicas de funcionamento dos 

estabelecimentos existentes (no sentido de uma oferta de uma especificidade que 

os torne competitivos pela diferenciação nos produtos ou serviços que prestam) , 

ou então uma dificuldade acrescida para os que insistirem na estratégia da 

inércia, com acrescidas dificuldades e uma evolução no sentido da desertificação 

comercial do centro da cidade (à semelhança do que também já aconteceu em 

diversos outros centros); 

 uma dificuldade acrescida para os aglomerados urbanos das freguesias rurais 

conseguirem manter uma grande parte das funções centrais que prestavam, à 

excepção das mais banais (e de eventuais funções de especialização), com o 

progressivo envelhecimento demográfico e as melhorias nas comunicações a  

aproximarem cada vez mais, pela redução dos custos com a distância, a cidade 

onde tudo isso é prestado de forma mais rentável. 

Neste sentido, e pensando especificamente no problema do centro da cidade, será 

eventualmente necessário equacionar uma estratégia mais pró-activa (e não reactiva, 

como tem acontecido em muitas cidades, após a desertificação dos centros históricos), 

no sentido de garantir a vitalidade do centro, através da manutenção ou da atracção de 

novas actividades, que aqui consigam, ser competitivas, não obstante desvantagens 

locativas significativas nalguns aspectos (como o preço do solo, as dificuldades de 

estacionamento e restrições à circulação, e mesmo o progressivo afastamento das zonas 

residenciais, sobretudo dos estratos etários mais jovens.) Neste sentido, será importante 

à autarquia discutir o modelo desejável de evolução, tendo e conta as tendências 

inelutáveis em termos das lógicas de consumo e das formas de organização e 
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distribuição comercial, afigurando-se hipótese diversas (que não são mutuamente 

exclusivas), passando, entre outras, pela modernização dos estabelecimentos existentes, 

pela recuperação, animação e revitalização dos espaços públicos, pela reestruturação da 

política de transportes e acessibilidades, ou mesmo pela hipótese de integrar no centro 

da cidade os novos modelos comerciais (eventualmente com fortes restrições e 

contrapartidas por parte dos seus promotores, em termos urbanísticos, e nas formas e 

nas infra-estrutura de circulação e de estacionamento), particularmente através de um ou 

mais centros comerciais, com a concentração de lojas num espaço comum (fechado ou 

não, com um modelo de gestão privada ou não, etc.) gerido e promovido em conjunto, 

mas que oferecesse grande parte dos requisitos procurados actualmente prelos 

consumidores comerciais (em termos climatéricos, de segurança, de estacionamento, do 

tipo de lojas, etc.). Note-se no entanto que esta última solução só faria sentido numa 

lógica de integração efectiva no tecido urbano, isto é, se um empreendimento desse tipo 

tivesse a capacidade de manter aquelas que são as características fundamentais em 

termos urbanísticos e culturais da cidade e do seu centro, as quais não podem deixar de 

ser uma peça fundamental na imagem e nos factores de diferenciação e de afirmação da 

especificidade competitiva da cidade, e portanto, não deverão ser sacrificadas, com base 

na ideia da promoção deste cluster, mas à custa e arruinando o desenvolvimento de 

outros (centrados por exemplo, no turismo, no lazer ou na cultura), ou, ainda mais 

importante do que isso, comprometendo a identidade e a qualidade de vida das pessoas 

que vivem e usam esses espaços.  

 

C. Infra-estruturas rodoviárias 

A questão das infra-estruturas rodoviárias é não só uma das que têm sido apontadas 

como estruturante e determinante para o desenvolvimento económico do concelho, 

como igualmente é uma daquelas que terá inevitavelmente claros impactos (tanto 

directos como indirectos) no ordenamento do território concelhio. 

Neste campo, distinguem-se claramente duas vertentes, que se associam a lógicas, 

competências e possibilidades de intervenção muito distintas: por um lado a actuação a 

nível supra-municipal (nacional, regional, mas também até supra-nacional), 
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determinante para as infra-estruturas básicas para a afirmação competitiva da cidade, em 

particular no que concerne às ligações de âmbito regional e nacional; e por outro lado, a 

actuação na rede municipal, focada essencialmente nas ligações de âmbito local. 

No caso das primeiras, aquelas que serão mais determinantes, prendem-se no essencial 

com a implementação do plano rodoviário nacional, e em particular com o cumprimento 

do desígnio de efectuar todas as ligações entre capitais de distrito por auto-estradas ou 

itinerários principais, bem como o de promover as ligações entre estas e todas as sedes 

de concelho por itinerários complementares.  

A filosofia assumida, no que concerne ao Baixo Alentejo, no PRN2000 (já tendo em 

conta a redefinição de estratégias face ao anterior PRN85), pode ser observada através 

do mapa representado na figura 34, com destaque para as estradas enquadradas no PRN 

no distrito de Beja. 

 

Figura 38 –  Plano Rodoviário Nacional 2000 (distrito de Beja) 

 

 

Fonte: IEP (PRN2000) 
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Neste quadro assumem-se como aspectos mais cruciais para o concelho: 

- a conclusão da reformulação e ampliação do IP8, permitindo a ligação directa, 

com 4 vias, à auto estrada do Sul (e com isso a Lisboa e Norte do país e ao 

Algarve), bem como ao litoral (incluindo o porto de Sines) e uma mais célere 

ligação a Espanha); 

- o prosseguimento do investimento no IP2 (novamente aproximando o Algarve, 

para Sul, e Évora e Espanha, para Norte); 

- e também a melhoria do IC27 (ligando ao Algarve e Espanha para sudeste).  

Enquanto que as ligações via IP8 e IP2 beneficiarão claramente residentes e empresas 

locais na sua aproximação ao exterior, destaque-se em particular a importância 

estratégica para a cidade da dinamização do eixo associado ao IC27 (como continuação 

para Sul de tráfego supra regional ou regional vindo de Norte e de Oeste pelo IP2 e pelo 

IP8), que é aquele em que a cidade se poderá afirmar como ponto de passagem e 

mobilizar vantagens competitivas em relação ao trajecto principal para o Algarve via 

A2. Este eixo permitirá afirmar a cidade como porta de passagem (alternativa) para o 

sudoeste espanhol, aproveitando a saída do IP8 até à fronteira de Vila Verde de Ficalho 

e a saída para Sul por Vila Real de Santo António bem como o serviço ao sotavento 

algarvio. Permitirá portanto gerar novos fluxos de trânsito e turismo que poderão ser 

parcialmente aproveitados pela cidade e pelo seu dinamismo a nível comercial e de 

prestação de serviços. 

Para além destes efeitos, a nível dos fluxos supra-regionais, destacam-se igualmente 

claras melhorias intra regionais, particularmente nas zonas envolventes destes eixos, 

melhorando nomeadamente de forma directa as acessibilidades de Beja a concelhos 

como Ferreira do Alentejo, Serpa ou Castro Verde, por exemplo, mas incrementando a 

substancialmente a acessibilidade a todo o Baixo Alentejo. 

Estes investimentos, dependentes do PIDDAC, mas muitos deles comparticipados por 

fundos comunitários, têm vindo a desenvolver-se de forma faseada, embora a ritmos 

lentos, já que a região tem tido dificuldade em afirmar-se como prioritária em termos de 

calendarização de investimentos públicos (tendo em conta o trade off entre restrições 
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orçamentais e multiplicidade de solicitações para a utilização de recursos escassos), 

devido à menor pressão e ao reduzido congestionamento sobre as vias locais, em termos 

da sua utilização actual, bem como à reduzida base demográfica e económica que estas 

vias servem, em termos relativos, no contexto nacional. 

Note-se no entanto, em termos estratégicos, o papel chave que as acessibilidades 

rodoviárias desempenham para os equipamentos estruturantes previstos para a região, 

cuja velocidade de concretização poderá depender da ordem de prioridade desses 

mesmos investimentos por parte da Administração central (e/ou outros). Com efeito, 

como será compreensível, mais facilmente os investidores públicos ou privados tomarão 

a decisão de efectuarem os seus investimentos se tiverem garantias de que a situação em 

termos de acessibilidades rodoviárias lhes garanta uma maior rentabilidade esperada e 

menores riscos. 

De igual forma, simetricamente, se e quando estes equipamentos estruturantes 

avançarem, as infra-estruturas rodoviárias serão um factor chave para o seu sucesso, e 

desencadearão necessidades de intervenção urgentes. No caso de avançarem essas infra-

estruturas, a pressão sobre as infra-estruturas rodoviárias far-se-á naturalmente pela via 

da procura, sobrecarregando a utilização das vias existentes e exigindo a modernização 

ou construção de novas vias, as quais, obviamente, em termos ideais, deveriam estar 

previamente planeadas e construídas.  

Particularmente evidente será aqui o caso do aeroporto. Dependendo este projecto da 

definição estratégica da sua orientação (em termos dos seus mercados prioritários, sejam 

estes de carga, turísticos, de segunda linha para tráfego de passageiros, etc.), as próprias 

ligações rodoviárias prioritárias que lhe deveriam estar associadas variam 

substancialmente: as ligações a Sines, à fronteira espanhola ou ao Algarve, por 

exemplo, para além da ligação a Lisboa poderão ser fundamentais nalgumas opções. 

Deveria portanto ser fomentada ao máximo a articulação entre entidades (muitas delas 

aliás, como será o caso, dependentes em última instância da mesma “tutela”, pelo menos 

ao nível da definição estratégica…), de forma a facilitar a coordenação de actuações, 

minimizar custo de intervenção e assegurar maiores sinergias e uma maior 

reprodutibilidade dos investimentos públicos a serem efectuados. 
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Esta interacção entre a concretização destes investimentos rodoviários e a das infra-

estruturas chave para o desenvolvimento regional apresenta assim perigos que deverão 

ser minimizados, de forma a permitir a viabilização mútua dos investimentos previstos, 

(e a propor), sendo neste ponto essencial a articulação entre entidades (nomeadamente 

com base na actuação daquelas que expressam o interesse territorial de base local ou 

regional e que mais preocupadas estarão com a articulação desses investimentos e os 

seus efeitos reprodutores), bem como a afirmação política por parte do município e de 

outros actores locais da importância destes mesmos investimentos e das sinergias que 

deles podem resultar para o desenvolvimento local, tal como dos ganhos da sua 

articulação. 

Os atrasos verificados no âmbito da concretização dos investimentos programados a 

nível nacional associam-se frequentemente a uma falta de capacidade de lobbying e de 

reivindicação externa, associada ao relativamente escasso peso do concelho, em termos 

demográficos e económicos, a nível nacional, devendo neste quadro claramente a região 

como um todo funcionar mais como parceiro, o que exigiria um papel activo de 

instâncias coordenadoras como associações de municípios ou mesmo o diálogo e 

concertação com a CCDR. 

De qualquer forma, nos anos mais recentes verificou-se uma evolução clara nesta 

situação, com vista ao desenvolvimento das infra-estruturas previstas para a sub-região, 

através de uma nova solução institucional, com o concurso para a concessão do Baixo 

Alentejo. Com efeito, no âmbito da execução do PRN, foi decidido pelo Estado 

proceder à subconcessão de diversos subconjuntos regionais de itinerários. Foi 

identificado um primeiro conjunto de empreendimentos prioritários a desenvolver pela 

EP, Estradas de Portugal, S. A., em regime de parceria público-privada, procurando 

concretizar o objectivo de reforço das parcerias público privadas em que assenta o novo 

modelo de gestão e financiamento do sector rodoviário nacional.   

Nos termos do Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, que atribuiu à EP, 

Estradas de Portugal, S. A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, a 

concessão da concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação, 

alargamento e financiamento da rede rodoviária nacional, e aprovou as respectivas 
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bases, o Estado, deu assim instruções à EP sobre as vias que esta deve, prioritariamente, 

lançar a concurso, na prossecução do objectivo de conclusão da rede rodoviária nacional 

prevista no Plano Rodoviário Nacional. De entre este, o conselho de ministros 

determinou o lançamento pela Estradas de Portugal, S. A. (até ao final de 2007), do 

concurso público internacional para a subconcessão, em regime de parceria público-

privada, da “Concessão Baixo Alentejo”, que integra os seguintes itinerários:  

 IP 2, entre Évora (IP 7) e São Manços;  

 IP 2, troço em serviço, entre São Manços e Beja;  

 IP 2, troço em serviço, entre Beja e Castro Verde (IP 1);  

 IP 8, entre Sines e Beja;  

 IC 1, troço em serviço, entre Marateca (IP 1) e Grândola (IP 8);  

 IC 33, troço em serviço, entre Santiago do Cacém e Grândola (IC 1);  

 ER 261-5, troço em serviço, entre Sines e Santo André;  

Em termos concretos e olhando mais detalhadamente para a rede viária do concelho, no 

que se refere à rede nacional e no que se concerne às variantes previstas no PDM a 

alguns aglomerados rurais apenas se concretizou (no período de vigência) a variante a 

Santa Clara do Louredo (CMB, 2004). De entre as obras em curso ou projecto – as 

variantes à cidade, são as com maior impacto no PDM (cf. o mapa apresentado no 

anexo VII), para além das vias de âmbito nacional acima referidas, exigindo alterações 

nos usos de solo dos terrenos directa ou indirectamente afectados. 

Com efeito, a reformulação projectada para o IP8 e para o IP2 na área geográfica do 

município (incluindo a ligação ao aeroporto) e as novas variantes a Beja vão 

necessariamente ditar a necessidade de pensar no ordenamento dos terrenos envolventes 

dos anteriores traçados, bem como nas consequências a vários níveis dos novos.   

Neste quadro, para além das servidões respectivas, será importante na fase de propostas 

ter em consideração a afectação dos solos circundantes a estas estradas. No caso das 

variantes, para além dos próprios terrenos a construir e das servidões a respeitar, há que 

pensar no ordenamento das envolventes respectivas e na possibilidade ou não de 
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expansão urbana ou industrial nessas áreas. No caso das zonas envolventes aos 

anteriores traçados, importa consolidar o tecido urbano nas partes incluídas em 

perímetros urbanos e preservar os espaços exteriores a esses perímetros. 

No campo da actuação a nível municipal, a situação pode considerar-se bem mais 

estabilizada. A estrutura base de acessibilidades encontra-se em funcionamento e as 

ligações existentes revelam-se, no essencial, suficientes para as necessidades existentes. 

O mapa com a cartografia da totalidade das linhas rodoviárias do concelho, aos diversos 

níveis, pode ser observado no anexo VII (incluindo-se já aqui os traçados das variantes 

previstas).  

Naturalmente, face àquilo que foi visto ao nível do diagnóstico demográfico e 

socioeconómico do concelho, a pressão sobre a rede viária municipal existente far-se-á 

sentir crescentemente nos traçados que servem a cidade e a sua articulação com as 

freguesias mais dinâmicas ou os novos equipamentos (em particular o aeroporto) e será 

previsível uma menor pressão nas ligações com as freguesias mais rurais e em particular 

com os núcleos populacionais em desertificação 

Neste contexto, a nível de rede municipal, no horizonte temporal do plano, não se 

encontra prevista nenhuma expansão da própria rede, mas apenas investimento em 

recuperação ou manutenção das vias já existentes (à semelhança aliás do que aconteceu 

no período de vigência do plano agora em revisão). Assim sendo, essas actuações na 

rede municipal, a nível de traçados, não terão implicações significativas em termos do 

ordenamento do território concelhio ao nível de um instrumento como um PDM. A 

intervenção com maior impacto em termos rodoviários associa-se apenas às zonas 

urbanizáveis e mais especificamente às novas áreas de expansão urbana da cidade e dos 

aglomerados rurais, podendo ser salvaguardadas através dos planos de urbanização 

respectivos. 

Note-se para finalizar que esta área da infra-estruturação rodoviária tem sido uma das 

mais privilegiadas pelo financiamento comunitário de que tem sido alvo concelho (cf., 

nos quadros do Anexo VIII, referentes a investimentos no âmbito dos 3 Quadros 

Comunitários de Apoio até à data, os investimentos comparticipados).  
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É ainda expectável que sejam disponibilizados meios, no âmbito do QREN (2007-

2013), que permitam continuar intervenções deste tipo, mesmo num quadro de uma 

necessária maior aposta em factores imateriais, em detrimento da concentração de 

esforços em infra-estruturas físicas. As câmaras municipais continuam a necessitar de 

meios para fazer face a esta competência, e face à escassez de recursos para 

investimentos vultuosos deste tipo, particularmente em contextos de relativa escassez 

demográfica como será o da região, este apoio será extremamente importante. Num 

contexto em que as regiões elegíveis para o objectivo associado à coesão territorial 

(onde se concentra a maior utilização de fundos estruturais) diminuem no actual período 

de programação financeira (afectando particularmente Lisboa, Madeira e Algarve), uma 

região com o Alentejo poderá sair relativamente beneficiada e será altura de o concelho 

de Beja conseguir mobilizar esforços e influências para fazer concretizar neste período 

um conjunto de investimentos importantes a nível das acessibilidades rodoviárias (de 

âmbito municipal ou nacional) de forma a aproveitar esta oportunidade acrescida.  

Em termos conclusivos, e pensando nas infra-estruturas rodoviárias em geral, importa 

sistematizar os relevantes impactos que o investimento nestas infra-estruturas tem para a 

cidade e para o seu papel na região, valorizando-os no quadro da tomada de decisão 

política.     

Com efeito, as infra-estruturas rodoviárias de âmbito nacional e regional previstas têm 

um impacto significativo, ao nível da conectividade regional, sub-regional e nacional, 

que se destaca nos domínios da dinamização das actividades económicas em geral 

(reduzindo custos de conexão, aproximando mercados, possibilitando a exploração de 

economias de escala e de gama pela colaboração em rede, reduzindo custos de 

transacção…), bem como da mobilidade e qualidade de vida da população em geral. 

Este impacto pode ser sentido fundamentalmente na pequena actividade económica 

(fundamental, naturalmente, na estruturação do emprego e do tecido económico local), 

no desenvolvimento da logística e da distribuição, bem como no desenvolvimento da 

prestação de um conjunto de serviços de apoio (às empresas e actividades económicas e 

às famílias e consumidores finais) e funções centrais pela cidade à sua envolvente, 

reforçando assim o papel polarizador da cidade no Baixo Alentejo, e potenciando a 

inserção e colaboração em rede a nível regional. Estas ligações rodoviárias têm ainda 
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um impacto importantíssimo para o sucesso de projectos estruturantes para a região 

como o aeroporto (seja qual for a sua vertente) ou o EFMA, bem como para a aposta da 

cidade em sectores estratégicos como a logística e distribuição ou o desenvolvimento de 

funções centrais de nível superior ao nível do sistema de investigação-tecnologia-

formação.   

A sua importância é fundamental para a potenciação da posição geográfica central de 

Beja, seja na conectividade Norte-Sul (tanto na ligação do litoral (Lisboa) como do 

interior (Èvora/Espanha)) ao Algarve, seja, na ligação crucial transversal, entre Sines e 

Espanha. Neste último caso, nomeadamente no que concerne ao transporte de 

mercadorias, a importância da rodovia será fundamental em particular num cenário onde 

o desenvolvimento das infra-estruturas ferroviárias possa não passar por uma aposta 

consistente no traçado que passa por Beja. 

 

D. Infra-estruturas aeroportuárias 

No que concerne às infra-estruturas aeroportuárias, o concelho de Beja destaca-se pela 

existência da Base Aérea Militar nº 11, a qual atravessa actualmente um processo de 

reconversão tendo como objectivo o seu aproveitamento para uso civil, motivo que foi 

aliás um dos argumentos fundamentais para a revisão do PDM em que este documento 

se insere. 

Desde o início da década de 90 que se levanta a hipótese de utilização conjunta 

civil/militar das infra estruturas existentes em Beja. Ao contrário do lançamento de um 

aeroporto novo, a proposta para o alargamento da utilização da Base Aérea de Beja para 

fins civis tem como ponto de partida uma infra-estrutura já existente, o que na prática 

pode proporcionar ganhos temporais importantes e sobretudo permite gerar custos de 

operacionalização do investimento relativamente reduzidos, quando comparados com a 

constituição de uma solução de raiz para o mesmo efeito. A parte mais vultuosa do 

investimento inicial no aeroporto, associada à própria pista, estando já efectuada (e 

traduzindo-se aliás numa óptima pista, com extensão assinalável, permitindo até a 

operação de aviões de grande dimensão com os novos Airbus A380) seria muito 
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reduzida num contexto destes, sendo no entanto necessário assegurar a rentabilidade e a 

sustentabilidade do investimento do lado dos custos associados à exploração.  

Na sequência da discussão e preparação de todo este projecto de investimento, havida 

ao longo da década de 90, e com o objectivo de desenvolver este empreendimento, foi 

criada em 2001 a EDAB, SA (Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja), 

conciliando um conjunto diverso de accionistas, mas com uma forte base regional (a 

Associação de Municípios do Distrito de Beja, com 30% do capital; a Dir. Geral do 

Tesouro, 20%; e o NERBE, a EDIA, a CCRA, a PGS (Promoção, Gestão de Áreas 

Industriais e Serviços, actual API Parques) e a Administração do Porto de Sines, todas 

elas com 10% cada), tendo esta empresa desde essa data desenvolvido actuação no 

sentido da exploração das diversas hipóteses existentes e da concretização da 

implementação do projecto. 

Não sendo aqui o espaço indicado para fazer uma resenha histórica da relativamente 

atribulada (apesar de breve…) evolução da empresa e do projecto, gostaríamos apenas 

de destacar a importância estrutural para esta instituição e para a sua lógica estratégica, 

da decisão de aumento (quadruplicação) do seu capital social, ocorrido em 2003, sendo 

este aumento subscrito inteiramente pela DG Tesouro (na sua quase totalidade) e pela 

AMDB (actualmente AMBAAL), ficando estes dois accionistas com um peso de 77,5% 

e de 10%, respectivamente, no capital social da empresa e todos os restantes com 2,5% 

cada. Em consonância com esta redefinição do corpo de accionistas, este passou a ser 

maioritariamente dominado pelo Estado a nível central, em detrimento da anterior 

maioria de accionistas de base mais regional, o que implica naturalmente uma alteração 

no equilíbrio entre os interesses territoriais (e naturalmente entre as prioridades 

estratégicas) por eles representadas. 

Note-se que apesar do empenhamento político reafirmado sucessivamente tanto a nível 

regional e local, como também a nível nacional por diversos governos (bem como da 

reafirmação por parte da empresa da vontade de iniciar rapidamente a operação do 

aeroporto), se regista ao longo dos anos alguma indefinição e uma certa sinuosidade na 

linha estratégica do projecto, estando actualmente em curso um novo impulso de 

desenvolvimento do mesmo, mas sendo ainda necessária a conclusão de alguns estudos 
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de forma a avaliar, por parte da própria direcção da empresa e do seu corpo accionista, o 

realismo e a bondade de certas opções. 

Entre outros aspectos, para além da análise da própria viabilidade económica e técnica 

das diversas vertentes equacionadas para o projecto, actualmente em curso, há ainda que 

ter em consideração que as decisões estratégicas da EDAB, reflectindo naturalmente as 

posições e interesses dos seus principais investidores e mobilizadores (essencialmente 

públicos), passarão naturalmente pela análise técnica e pela opção política, entendidas a 

um nível nacional (e representando portanto um interesse colectivo territorial distinto do 

local ou do regional…), sobre outras oportunidades de investimento paralelas ou 

similares (lembre-se aqui a possível relação ou não com as transformações no aeroporto 

de Lisboa ou com outros aeroportos internacionais, actualmente em discussão), bem 

como pelas restrições orçamentais globais, nomeadamente no campo do investimento 

público. 

De qualquer maneira, tendo em conta este contexto genérico, podemos admitir que a 

situação actual da Base Aérea de Beja apresenta um conjunto de factores que poderão 

ser determinantes no desenvolvimento do Aeroporto de Beja, para além do 

compromisso público da sua concretização, os quais podem ser sintetizados, segundo a 

EDAB, nos seguintes aspectos: 

 A dotação em infra-estruturas de grande qualidade com capacidade sobrante 

relativamente à utilização militar; 

 O interesse e a possibilidade de utilização conjunta civil/militar das actuais infra 

estruturas aeronáuticas; 

 A sua boa localização geográfica; 

 O facto de se situar num zona pouco povoada, permitindo uma utilização 

intensiva sem grandes problemas de externalidades negativas, sobre a população 

e o ambiente; 

 A disponibilidade de uma vasta área para futuras construções; 

 As excelentes condições meteorológicas; 
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 O facto de ter um espaço aéreo sem problemas de congestionamento; 

 O baixo nível de investimentos (em termos relativos, face à construção de um 

empreendimento de raiz) necessário para o desenvolvimento do projecto; 

 A possibilidade de recurso a ajudas comunitárias; 

 O apoio das populações e das suas entidades representantes, particularmente a 

nível regional e sub-regional. 

Tendo em conta todos estes factores, mas também o percurso empresarial acima 

referido, as sucessivas transições políticas na Administração Central e as concomitantes 

hesitações e atrasos verificados na definição de prioridades e na capacidade de 

mobilizar financiamento, a indefinição e o atraso no desenvolvimento das infra-

estruturas paralelas indispensáveis ao sucesso do empreendimento, mas também as 

tendências internacionais de evolução do tráfego aéreo (onde os operadores, cada vez 

mais, tentam encontrar soluções menos congestionadas e simultaneamente mais 

eficientes e flexíveis e a mais baixos custos), é compreensível que o projecto tenha sido 

aberto ao equacionar das mais diversas alternativas e que estas se tenham traduzido 

nalguma indefinição estratégica transitória quanto ao perfil exacto do empreendimento, 

particularmente no que concerne aos seus mercados alvo (não obstante nunca tenha sido 

abertamente colocada em causa a sua execução). 

Neste quadro, têm sido ao longo dos últimos anos equacionadas diversas vertentes para 

o projecto, entre as quais as seguintes parecem ser as mais consistentes: 

a) Vertente “Passageiros” 

 Aeroporto internacional nas diversas vertentes de exploração com a 

possibilidade da prática de taxas aeroportuárias competitivas, dado o menor 

custo dos serviços praticados, facto derivado da existência de infra estruturas já 

amortizadas e da necessidade de um baixo investimento para a 

operacionalização do projecto; 

 Aeroporto principal para companhias “charter” que pretendam praticar tarifas 

competitivas, e/ou companhias “Low Cost Carrier”, dada a sua localização entre 

Lisboa, a costa oeste alentejana, o Algarve e as regiões espanholas próximo da 
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fronteira, sobretudo se as taxas aeroportuárias a praticar em Beja forem 

competitivas relativamente às praticadas nos aeroportos vizinhos; 

b) Vertente “Carga e logística” 

 Plataforma de carga aérea geral; 

 Plataforma logística para a carga a receber e a expedir de/para a América e 

África, incluindo o transporte de peixe, utilizando aviões de grande porte e 

executando em Beja o “transhipment” para aviões menores para a ligação com 

os aeroportos europeus, ou recorrendo ao transporte pelas vias terrestre e 

marítima; 

 Entreposto para a carga recebida no Porto de Sines, passível de ser transportada 

por meios aéreos, frescos agrícolas produzidos na zona de regadio do Alqueva e 

Andaluzia e a porta para o movimento turístico demandando a costa a sul de 

Setúbal, a zona da barragem do Alqueva, o turismo residencial que está em 

implementação, o turismo social e desportivo que se desenvolva (desde o 

aproveitamento do Guadiana às aldeias temáticas, golfe, caça, etc.) e as zonas 

fronteiriças espanholas; 

c) Vertente “Cluster aeronáutico e formação” 

 Base de estacionamento para aviões de carácter executivo e saídos das linhas de 

montagem aguardando colocação nas companhias aéreas; 

 Área de manutenção de aeronaves e de fabricação de componentes; 

 Base de treino para tripulações de aviões comerciais; 

 Sede de escolas de Técnicos Aeronáuticos; 

 Pólo de localização de empresas relacionadas com a actividade aeronáutica; 

d) Vertente “Aeroporto alternativo / de descongestionamento” 

 Alternativo dos aeroportos nacionais para aviões de passageiros e carga, 

sobretudo em condições meteorológicas adversas e/ou períodos de 

congestionamento; 
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 Solução para os problemas que se antevêem, relativamente a Lisboa e Faro, 

quando o aumento do fluxo de passageiros e carga ultrapassar as capacidades 

daqueles aeroportos (em particular num cenário de um eventual adiamento da 

decisão de construção do novo aeroporto de Lisboa). A possibilidade de desvio 

de tráfego poderá diminuir, ou evitar, as obras no aeroporto “condenado” de 

Lisboa, e os problemas que se prevêem relativamente à expansão do aeroporto 

de Faro; 

e) Vertente “Centro polarizador de actividade económica para a região” 

 Pólo de atracção de empresas em diversas áreas de actividade. 

Para além destas vertentes, outras têm sido equacionadas, desde a possibilidade, face à 

grande dimensão da pista, de acolher aviões de grande dimensão e funcionar como 

plataforma logística de redistribuição de passageiros para aviões de mais pequeno porte, 

até situações como a articulação do trânsito de carga com uma eventual paragem do 

transporte ferroviário de alta velocidade, mas (pelo menos no contexto actual) parecem 

claramente menos prováveis face às restrições acima apontadas, às condições 

económicas e tecnológicas do mercado aeronáutico e às opções estratégicas conhecidas 

assumidas por diversos dos intervenientes.  

Independentemente disso, mesmo de todas as outras vertentes acima apresentadas, 

algumas (como o aeroporto para voos charter ou low-cost, a vertente de 

descongestionamento, ou a manutenção de aeronaves) parecem ser mais prováveis que 

outras (como a plataforma de redistribuição intercontinental de carga ou a sedimentação 

de um efectivo cluster aeronáutico de ponta), e sobretudo mais fáceis de concretizar, 

pelo menos num curto/médio prazo, e sem a existência de outros investimentos 

paralelos que permitam acrescer o potencial competitivo do aeroporto. 

Com efeito, muitas das vertentes equacionadas dependem claramente (ou pelo menos 

tornar-se iam muito mais facilmente competitivas) de uma forte interacção com a 

existência de investimentos noutras infra-estruturas na região, sejam estas em termos 

das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, sejam no campo do turismo, do lazer ou 

da actividade industrial (muitas das quais obviamente também dependem claramente da 
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execução deste investimento e só se concretização com a garantia da sua implementação 

prática…).  

São particularmente de destacar, neste contexto, as situações que envolvem a ligação 

rápida de passageiros (em conexão ou como destino final) a outras áreas fora da sub-

região, seja o Algarve, Lisboa, Espanha, ou outras. Em situações deste tipo (como o 

funcionar como aeroporto de passageiros de 2º linha, para operadores de baixo custo, 

como base para voos charters, ou mesmo para descongestionamento, o aeroporto apenas 

se tornaria competitivo face a outros (mesmo por exemplo em relação ao de Faro face a 

Lisboa ou vice versa…) num contexto de articulação com a ferrovia (nomeadamente 

com o funcionamento da alta velocidade com paragem no próprio aeroporto), bem como 

com boas infra-estruturas rodoviárias (com uma imprescindível ligação por auto-estrada 

a Lisboa, a Faro, e mesmo às fronteiras e este algarvio. Este cenário possibilitaria ainda 

uma exploração acrescida das potencialidades do turismo a nível regional e sub-regional 

em particular, articulando-se desejavelmente com o EFM Alqueva (não obstante uma 

insuficiente expressão da região por si só para suster estes fluxos), bem como para 

alimentar fluxos turísticos para Algarve, Sudoeste de Espanha e Lisboa. 

Em termos do tráfego de carga (e em particular no caso de aproveitamento do potencial 

oferecido pelo porto de Sines ou em hipóteses mais ambiciosas de aproveitamento das 

potencialidades de regadio do EFMA, no cenário assinalado de funcionamento desta 

infra-estrutura como base de exportação de horto frutícolas frescos) revela-se 

igualmente imprescindível um conjunto de investimentos paralelos estruturantes para 

fomentar a viabilidade do aeroporto. O desenvolvimento da ferrovia será aqui 

determinante, não necessariamente a alta velocidade, mas a infra-estruturação e 

melhoria da linha nas ligações com Sines, a fronteira espanhola e Lisboa e a ligação ao 

Norte (bem como o desenvolvimento de alternativas estas linhas que está planeado, em 

particular no percurso Sines - Madrid), bem como os desenvolvimentos da rodovia nas 

vertentes da ligação a Lisboa e Norte, a Sines e a Évora e à fronteira.  

Também o caso, mais ambicioso, de desenvolvimento de um pólo industrial e de 

serviços associado ao cluster aeronáutico com base na reconversão do aeródromo de 

Beja, requereria e suscitaria uma oportunidade de articulação com vários outros 
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investimentos estruturantes na região, não só obviamente as melhorias na rodovia e nas 

ligações ferroviárias, como igualmente (e eventualmente mais importante ainda) com as 

instituições capazes de fornecer e desenvolver capital humano e inovação para essa 

actividades, nomeadamente uma forte articulação com as apostas estratégicas das 

universidades e centros de formação locais e/ou regionais. 

Independentemente destas interdependências do projecto do aeroporto com vários 

outros projectos estruturantes para a região, o que é facto é que ele terá claros impactos 

na região e que estes serão tanto maiores quanto maior for a interacção com outras 

infra-estruturas.  

Os desenvolvimentos recentes neste campo são relativamente animadores, pois as infra 

estruturas existentes, sobretudo ao nível das acessibilidades, estão a ser 

substancialmente melhoradas, devendo salientar-se o lançamento próximo do IP8, com 

traçado de 4 faixas e separador, na sua fase Sines/A1/nó do Aeroporto de Beja e a 

anunciada linha de alta velocidade da ferrovia Lisboa/Beja/Faro/Huelva, as quais 

constituem condições necessárias (ainda que não suficientes) para atrair investimentos 

para a região e mobilizar a actividade endógena.  

Neste quadro, e relativamente aos impactos do projecto, o aeroporto terá certamente 

grandes efeitos em toda a economia da região envolvente e no desenvolvimento das 

suas potencialidades, não apenas os directos, mas ainda os indirectos e induzidos. 

Verifica-se ainda uma necessidade de estudos mais aprofundados (seja em termos destes 

impactos, seja mesmo ao nível da própria estratégia de rentabilização do projecto em 

si), mas a convicção generalizada é de que estes serão elevados, face não só a 

experiências anteriores (noutros contextos) e ao potencial apresentado por algumas das 

vertentes enunciadas, bem como ainda pelo interesse de investimento já demonstrado 

por empresas do sector, seja no campo do tráfego aéreo, seja no das indústrias 

aeronáuticas. 

Paralelamente, dados recentes acerca de investimentos no sector aeronáutico em outras 

cidades alentejanas, bem como algumas potencialidades de desenvolvimento do sector 

apresentadas por outros centros urbanos da região (como Évora ou Ponte de Sôr, por 

exemplo), podem refrear os ímpetos entusiastas e o voluntarismo local da aposta neste 
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cluster, pois fazem, por um lado, recear a incapacidade de atracção e de solidificação 

destas actividades a nível local, embora por outro abram também possibilidades de 

cooperação e de articulação territorial no sentido da criação de uma massa crítica na 

região que possa ser aproveitada por todos. 

Em termos mais genéricos, estes impactos na transformação da base económica regional 

serão certamente significativos, já que como foi visto anteriormente, a economia da 

região de Beja assenta sobretudo na produção agrícola e na polarização de serviços 

prestados a toda a região envolvente, e encontra-se actualmente numa encruzilhada em 

termos da manutenção da sua capacidade competitiva. As dificuldades estruturais da 

agricultura regional, fortemente dependente de subsídios e com níveis e custos de 

produção incompatíveis com a concorrência externa; o baixo volume de investimentos, 

tanto de carácter privado, como igualmente de natureza pública, e as claras necessidades 

de reconversão da generalidade da base produtiva de forma a se adaptar às novas 

exigências de consumo e de distribuição no quadro de progressiva globalização, 

apontam claramente nesse sentido. O papel do aeroporto, face a esta realidade será 

necessariamente relevante para a região. O problema poderá estar é na relação inversa, 

ou seja a região terá de se mobilizar para permitir a rentabilização e funcionamento de 

uma infra-estrutura deste tipo, que não poderá funcionar obviamente apenas com base 

nos escasso mercado local ou regional, mas servir como plataforma mais alargada, de 

escoamento de bens e serviços prestados pela região.  

Finalmente, tendo em conta este quadro genérico de desenvolvimento das infra-

estruturas aeroportuárias no concelho, importa reflectir um pouco nos impactos directos 

que terão em termos do ordenamento do território concelhio, com os quais 

posteriormente, na fase de elaboração de propostas desta revisão de PDM, será 

imprescindível entrar em consideração. Com efeito, esta é uma componente que 

apresenta (para além de todos os efeitos indirectos que possa gerar no futura associados 

às actividades que permitia dinamizar), impactos muito significativos ao nível dos usos 

do solo a serem consagrados em sede de PDM. 

Os projectos para o aeroporto até agora apresentados envolvem um plano integrado de 

desenvolvimento (cf. EDAB/COBA, 2003) no qual se estabelecem as lógicas de base de 
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organização física do complexo aeroportuário e as linhas de expansão em relação à 

actual infra-estrutura, nomeadamente em termos de edificações para serviços de apoio e 

o espaço reservado para actividades económicas que se prevê em contiguidade com o 

aeroporto, como base para um complexo de indústria e serviços. 

Para além do necessário respeito pelas servidões aeronáuticas previstas na lei, e da 

consagração do projecto existente das infra-estruturas aeroportuárias na afectação de 

usos de solo prevista para a área, será ainda eventualmente importante pensar no 

estabelecimento de medidas preventivas de forma a suster uma eventual especulação 

fundiária nas imediações da actual base aérea mesmo em toda a zona do concelho entre 

a cidade e o aeroporto. 

Será ainda importante pensar a salvaguarda da possibilidade de expansão futura das 

infra-estruturas de transporte, abastecimento de energia e telecomunicações (nos 

respectivos domínios de intervenção) tendo em conta não só os projectos actualmente 

existentes (pense-se no transformação e expansão do IP8 ou na linha de alta 

velocidade), como igualmente eventuais futuras necessidades de expansão decorrentes 

de uma implementação bem sucedida do actual projecto. 

Em síntese, e focando a nossa atenção na importância e impactos desta intra-estrutura 

para o concelho, os impactos da reconversão da base aérea de Beja em aeroporto são 

extremamente significativos, embora variem consoante a solução adoptada em termos 

do perfil do aeroporto; são no entanto sempre muito relevantes, face à dimensão deste 

empreendimento, em termos do valor criado e emprego gerado na região, quer no caso 

de uma opção mais virada para a operação de low-costs ou charters e o aumento do 

fluxo turístico de passageiros (seja com destinos de carácter mais local, particularmente 

ligado ao EFM Alqueva, seja servindo o litoral alentejano e o Algarve); quer no caso de 

uma opção mais associada à logística e ao transporte de mercadorias, aproveitando o 

EFMA, a dinamização das actividades agro-industriais e a relação com Sines e a novas 

acessibilidades; quer ainda no caso de uma versão mais centrada na estruturação de um 

cluster industrial e de serviços centrado no sector da aeronáutica (reparação de 

aeronaves, operações logísticas, etc.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

155 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

De qualquer forma, mesmo numa versão mais minimalista, é de admitir que os impactos 

deste projecto estruturante, tanto directos (criação de emprego e valor acrescentado 

directamente com a construção e operação do empreendimento), como indirectos 

(impactos induzidos na economia local, por exemplo na restauração, alojamento, 

transportes e mobilidade, mercado imobiliário, etc.), como induzidos (acumulação de 

know-how, formação de competências, mudança de mentalidades e das representações 

sociais, etc.), são de fundamental importância para a cidade e para a sua inserção 

externa. Em particular, estes efeitos de arrasto poderão ser cruciais para o 

desenvolvimento da aposta que está (ou poderá vir a ser) feita no concelho e na sub-

região em campos como os das agro-indústrias, da agricultura e de outras actividades 

económicas e produtos regionais tradicionais (escoamento de produção, etc.), do 

turismo, ou da logística e da distribuição, entre outros, bem como, em particular, no 

caso específico da aposta no desenvolvimento de um cluster aeronáutico regional 

centrado na cidade (manutenção de aeronaves, serviços de apoio, etc.). 

 

E. Infra-estruturas hidráulicas 

A água é um recurso cada vez mais determinante e que é progressivamente valorizado 

pelas sociedades contemporâneas, tanto em todo o país como internacionalmente, mas 

cuja importância se revela com particular acutilância no caso do Alentejo, face às 

características geográficas e climáticas da região, tradicionalmente bastante 

penalizadoras no que concerne a esta vertente (não sendo o concelho de Beja excepção a 

esta realidade). 

É também, em particular com o empreendimento do Alqueva, uma das maiores 

potencialidades de transformação da cidade e das actividades que constituem a sua base 

económica, desde a actividade agrícola ao turismo, da investigação e ensino à 

capacidade de atrair residentes e fixar populações. As infra-estruturas hidráulicas têm 

portanto um peso muito significativo na estratégia de afirmação local e serão dos 

factores que mais determinantes poderão ser em termos dos impactos na transformação 

do território e da paisagem do concelho nos próximos anos, e consequentemente 

daqueles que maiores implicações poderão ter na revisão do PDM. 
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Não sendo o ordenamento da albufeira em si um aspecto que condicione directamente 

os solos concelhios (face ao facto de esta não abranger o município), Beja é no entanto 

claramente afectada pelo EFMA (Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva) e 

pelas infra-estruturas por ele promovidas, em particular pelos diversos canais que no 

projecto actual atravessam o concelho ou pela alterações nas aptidões do solo concelhio 

que este investimento pode induzir, para além obviamente de todos os efeitos indirectos 

que um empreendimento deste tipo pode ter sobre as outras actividades económicas 

(indústria, comércio e distribuição, serviços, turismo) que se desenrolam sobre o solo 

concelhio. 

O EFMA, em diversas das suas vertentes (como reserva de água, como infra-estrutura 

de apoio à actividade agrícola, como recurso turístico, como fonte energética, como 

centro de recursos de investigação e formação de competências, …), tem então aqui um 

papel fulcral, tal como o tem, na prática, toda a actuação da entidade responsável pela 

sua implementação e promoção, a EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva, SA). Com efeito, a actuação da empresa ela própria será 

determinante para a evolução do concelho de Beja, particularmente com a programação 

e implementação dos canais de rega e de toda a rede hidráulica que está ser concretizada 

no âmbito do empreendimento, bem como a articulação com os diversos actores locais, 

públicos e privados, que são parte interessada e actores fundamentais em cada uma das 

diversas vertentes da sua actuação. 

A programação temporal dos investimentos associados ao EFMA, em particular no que 

concerne aos canais de rega, apresenta um horizonte temporal alargado, mas que 

importa obviamente ter em conta no ordenamento do território concelhio, não só pela 

sua própria importância como pelas transformações que possibilitam, em toda as áreas 

envolventes, seja em termos agrícolas, seja no que concerne a outras actividades. A 

potencial afectação dos terrenos a culturas de regadio assume aqui fulcral importância, 

com implicações directas no território concelhio de Beja, como pode ser visto, de forma 

genérica, nos mapas das figuras 35 e 36 (e nos mapas constantes do Anexo IX) 
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Figura 39 - Empreendimento do Alqueva: infra-estrutura de regadio - visão geral 

 

 

Fonte: EDIA 

 

Figura 40 - Impacto de empreendimento do Alqueva no concelho de Beja: canais 

de rega e área irrigada 
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Fonte: EDIA 

 

Uma parcela significativa dos solos agrícolas do concelho de Beja será afectada 

directamente pelos empreendimentos planeados (como se observa na figura 36), pelo 

que o seu estatuto e classificação terão de ser equacionados e revistos no âmbito desta 

revisão do PDM. Note-se no entanto que esta revisão e reclassificação da aptidão 

agrícola dos solos não deverá ser feita à revelia de uma necessária discussão estratégica 

acerca do tipo de culturas, empreendimentos e explorações a permitir, e em particular da 

discussão da sustentabilidade (pedológica, ecológica, económica, social,…) de longo 

prazo dos modelos de produção agro-pecuária a adoptar.  

Note-se ainda que um dos aspectos importantes do empreendimento do Alqueva é ainda 

a possibilidade que este assegura de ligação das bacias hidrográficas do Guadiana e do 

Sado, a qual poderá ser explorada de forma muito interessante como instrumento de 

gestão do recurso água e da regulação da sua utilização, mas que apresenta igualmente 

alguns riscos significativos, nomeadamente para algumas áreas do concelho, 

actualmente regularmente abastecidas (por exemplo, pela Barragem do Roxo). 

No que se refere a outras infra-estruturas hidráulicas, para além das associadas ao 

empreendimento do Alqueva, destaca-se a existência em solo concelhio de um conjunto 

de outras pequenas barragens (onde avultam as albufeiras de águas públicas do Roxo e 

de Grous, qualquer uma delas sujeita a um POAAP) e reservas de abastecimentos de 
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rega, que tradicionalmente têm funcionado de forma isolada, mas que agora poderão ser 

vistos de forma articulada com infra-estrutura do Alqueva e englobadas numa visão 

global dos recursos hídricos do concelho
17

. 

De resto, em paralelo a tudo isto, há que registar o aumento da eficiência e os 

progressos verificados nas infra-estruturas existentes (aos níveis da captação, 

tratamento, adução, armazenamento e distribuição de água, bem como do sistema de 

saneamento básico, incluindo drenagem, colectores, emissários e ETAR’s), como se 

pode constatar no relatório de fundamentação da revisão do plano (CMB, 2004), os 

quais têm permitido uma melhoria substancial ao nível da dotação em infra-estruturas 

hidráulicas no concelho nos anos mais recentes, em particular para uso doméstico e 

urbano. 

Em termos conclusivos, e pensando naquele que será o impacto destas tendências no 

campo do ordenamento do território concelhio e das linhas de referência a ter em conta 

nas propostas a efectuar e nos princípios a consagrar em sede de revisão de PDM 

destacam-se no essencial, com base em tudo o que aqui se refere, não só as infra-

estruturas propriamente ditas (canais de rega, etc.) e servidões associadas, mas 

igualmente a adaptação e reafectação de aptidões agrícolas dos solos e portanto 

redefinição de usos de solo, em particular nas novas zonas de regadio. 

Note-se novamente no entanto que importa igualmente ter em conta na discussão e na 

definição de usos de solos para estes terrenos agrícolas não só a disponibilidade de água 

e as condições de solos, mas também os modelos de cultivo e o carácter da agricultura 

praticada (equacionando por exemplo a possibilidade de importação de modelos de 

carácter intensivo, de alta produtividade, mas envolvendo o esgotamento a prazo dos 

solos, à semelhança daquilo que se passa em grande escala na Andaluzia espanhola, 

possibilidade essa cuja compra de terrenos em grande escala por empresas espanholas 

na área de influência de EFMA já indicia) discutindo aquelas que serão as melhores 

                                                 
17

 Note-se que, segundo uma recente sistematização da DGOTDU (Santos, 2005), existem diversas 

servidões associadas a estas áreas a respeitar no PDM, onde para além dos POAAP’s do Roxo e de Grous, 

avultam os seguintes aproveitamentos hidroagrícolas de interesse regional: Chancuda, Santa Vitória, 

Penedrão, Trindade, Corte Negra, pisão, Pedrógão, Beringel, Beja, Alvito-Pisão. 
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estratégias em termos de ordenamento do território para promover um desenvolvimento 

sustentável de longo prazo das actividades agro-pecuárias na região. 

 

F. População / população activa 

As dinâmicas demográficas são tratadas mais especificamente noutro ponto desta 

caracterização e diagnóstico da situação do concelho de Beja, estando portanto 

abrangidas não no âmbito deste relatório do domínio “economia” mas antes no das 

questões “sociais”. Cabe no entanto aqui uma breve reflexão sobre a situação perante a 

actividade económica dessa mesma população, isto é, aquilo que se refere ao seu grau 

de actividade (e paralelamente ao seu nível de dependência…) e à sua empregabilidade, 

tendo ainda presente a adequação sectorial da força de trabalho existente, anteriormente 

equacionada.   

Alguns fenómenos demográficos genéricos e transversais merecem no entanto ser 

destacados previamente, antes de nos focarmos concretamente nessas questões.  

Por um lado, o claro envelhecimento da população, com um impacto significativo no 

seu grau de dependência, não obstante o efeito da redução da base de pirâmide etária. A 

estrutura etária da população residente no concelho sofreu uma acentuada alteração nos 

últimos anos, no sentido de um progressivo envelhecimento, com particular destaque 

para as freguesias mais rurais (cf. os gráficos da figuras 37, bem como o quadro 12). 

Apenas em 10 anos, entre 1991 e 2001, a população abaixo dos 15 anos decresceu no 

concelho cerca de 22% e a população mais idosa (acima de 65 anos), teve um acréscimo 

de cerca de 18% (veja-se o quadro 12), e isto não obstante a grande diversidade das 

situações entre as diversas freguesias do concelho (onde, em contraponto ao caso 

especial de S. Brissos e da generalidade das freguesias mais urbanas, se destacam como 

mais envelhecidas as freguesias de Albernoa, Quintos, Santa Clara de Louredo, Santa 

Vitória e Mombeja). 
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Quadro 12 – Variação da população residente por estrato etário, por freguesia, 

entre 1991 e 2001 

 
Zona Geográfica

Total Grupos Etários Var. Total Grupos Etários

HM % 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 0-14 15-24 25-64 65 ou mais

        DC:Beja                          35762 100,0 5161 4931 18395 7275 -0,2 -22 -4,3 2,9 17,7

          FR:Albernoa                    890 2,5 99 97 370 324 -6,6 -29,3 -4,9 -15,3 18,2

          FR:Baleizão                    1056 3,0 109 151 527 269 -14,6 -49,8 -15,2 -7,7 -0,4

          FR:Beringel                    1525 4,3 198 175 743 409 -11,8 -25,6 -26,8 -9,2 0,7

          FR:Cabeça Gorda                1571 4,4 230 208 788 345 -3,1 -12,5 2 4,1 -13,1

          FR:Mombeja                     445 1,2 49 51 212 133 -12,7 -31,9 -20,3 -17,5 13,7

          FR:Nossa Senhora das Neves     1895 5,3 237 263 992 403 -11,7 -40,2 -19,3 -11 29,6

          FR:Quintos                     310 0,9 32 31 144 103 -34 -55,6 -50 -39,5 5,1

          FR:Salvada                     1245 3,5 174 157 593 321 -11,7 -31 -16 -11,2 5,9

          FR:Beja (Salvador)             5774 16,1 881 803 3093 997 6,7 -16,1 5,2 8,1 35,3

          FR:Santa Clara de Louredo      960 2,7 104 109 438 309 8,6 -26,8 -9,9 4,3 53,7

          FR:Beja (Santa Maria da Feira) 3577 10,0 624 502 1766 685 0,9 -13 -6 6,1 8,9

          FR:Santa Vitória               750 2,1 89 93 334 234 -8,2 -25,2 -11,4 -11,2 7,8

          FR:Beja (Santiago Maior)       7856 22,0 1216 1157 4263 1220 7,2 -17,9 3 13,5 25,8

          FR:São Brissos                 101 0,3 15 22 44 20 -25,7 -48,3 100 -30,2 -39,4

          FR:Beja (São João Baptista)    6268 17,5 900 909 3321 1138 8,6 -18,5 5,2 9,8 45,5

          FR:São Matias                  654 1,8 101 81 321 151 -13,1 -21,1 -33,1 -6,4 -6,2

          FR:Trindade                    345 1,0 44 51 168 82 -21,2 -40,5 6,3 -14,3 -31,7

          FR:Trigaches                   540 1,5 59 71 278 132 -18,4 -39,2 -27,6 -10,9 -14,8

Variação entre 1991 e 2001 (%)População Residente em 2001

 

Fonte: INE, CENSOS 2001 

Figura 41 –. Estrutura etária por freguesia no concelho de Beja (1991 e 2001) 
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Grupos etários 1991 (por freguesia)
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Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 

Por outro lado, complementando esta tendência para o envelhecimento, destacam-se as 

dinâmicas ao nível dos movimentos migratórios (para uma visão mais aprofundada 

veja-se a análise efectuada no ponto respectivo, no relatório de diagnóstico “social”), 

onde em termos da mobilidade externa ao concelho, o êxodo apresenta uma dimensão 

bem mais reduzida do que em décadas anteriores (sendo até parcialmente compensado 

por novas correntes imigratórias), mas onde se destacam essencialmente as migrações 

internas ao concelho, com o aprofundamento da tendência para a concentração 

populacional em aglomerados de maior dimensão (comum aliás à generalidade do 

interior português) e isto não obstante algum crescimento da 1ª coroa de proximidade à 

cidade de Beja, de grande acessibilidade quotidiana, permitindo fáceis deslocações 

pendulares. 

Em termos intra-concelhios, nota-se então uma clara tendência para a concentração 

populacional nos maiores aglomerados urbanos, que se pode aliás constatar ao observar 

a figura 38. As 4 freguesias que constituem a cidade (Santiago Maior, S. João Baptista, 

Salvador e Santa Maria da Feira), que em 1991 representavam, cerca de 61,6% da 
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população do concelho de Beja, em 2001 já agregavam quase dois terços da população 

(65,6%) concelhia.  

 

Figura 38. Peso demográfico das freguesias do concelho de Beja, 1991 e 2001 

 

Fonte: INE, Recenseamentos da população de 1991 e 2001 

 

Estas alterações estruturais traduzem-se numa situação em termos de índices de 

dependência que espelha claramente estas divergências de comportamento internas no 

concelho. Como pode ser observado no quadro 13, no que concerne ao grau de 

dependência, segundo os dados do censos de 2001, verifica-se até uma evolução 

positiva no grau de dependência total do concelho
18

, passando de 55,6 para 53,3. Este 

valor, quando confrontado com as médias sub-regional (60,2), regional (56,4) e nacional 

                                                 
18

 População tendencialmente dependente (jovens até 15 anos e idosos a partir dos 65), sobre a população 

tendencialmente activa (os restantes). 

Peso demográfico das freguesias do concelho de Beja 
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(47,8) nem se revela muito elevado, apresentando-se, como seria de esperar, bem mais 

positivos que o da região envolvente. 

 

Quadro 13 -  Índices de dependência demográfica, por freguesia (concelho 

de Beja) 

 
Índice de 

dependência

        DC:Beja                          53,3

          FR:Albernoa                    90,6

          FR:Baleizão                    55,8

          FR:Beringel                    66,1

          FR:Cabeça Gorda                57,7

          FR:Mombeja                     69,2

          FR:Nossa Senhora das Neves     51,0

          FR:Quintos                     77,1

          FR:Salvada                     66,0

          FR:Beja (Salvador)             48,2

          FR:Santa Clara de Louredo      75,5

          FR:Beja (Santa Maria da Feira) 57,7

          FR:Santa Vitória               75,6

          FR:Beja (Santiago Maior)       44,9

          FR:São Brissos                 53,0

          FR:Beja (São João Baptista)    48,2

          FR:São Matias                  62,7

          FR:Trindade                    57,5

          FR:Trigaches                   54,7

Portugal 47,8

   Alentejo 56,4

      Baixo Alentejo 60,2  

Fonte: INE, CENSOS, 2001 

 

A questão da importância da dependência é no entanto bem mais sentida, quando se 

afina a análise e, ao nível da freguesia, se constata a grande discrepância de valores, 

penalizando fortemente as freguesias mais rurais, como pode ser claramente constatado 

no quadro apresentado. Nas freguesias de Albernoa (sobretudo esta, com um índice de 

90 dependentes por cada 100 pessoas em idade potencialmente activa), Santa Vitória, 

Santa Clara de Louredo e Quintos, os valores ultrapassam o índice 70, em contraste com 

o centro da cidade de Beja (excepto Sta. Maria da Feira) ou com as freguesias de N. Sra. 

das Neves e de São Brissos, onde os valores se aproximam mais das médias nacionais e 

regionais. 
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Mas para além destas constatações em termos das dinâmicas ao nível da globalidade da 

população, importa retomarmos o que atrás foi referido (veja-se o ponto 3.A.c.) sobre a 

população activa do concelho e as suas principais tendências de evolução. 

Em termos do grau de actividade é notório o aumento de população activa, traduzindo 

movimento estrutural de entrada de mulheres no mercado de trabalho que tem marcado 

a sociedade portuguesa nas últimas décadas. Não obstante o crescente envelhecimento 

populacional e a tendência para uma entrada cada vez mais tardia na vida activa (pela 

via de uma maior escolarização), a taxa de actividade tem ainda vindo a aumentar 

gradualmente, o que se nota igualmente no caso do concelho de Beja. Esta dinâmica 

apresenta no entanto algumas peculiaridades no concelho de Beja. Como foi visto 

anteriormente, no ponto 3.A.c., e como se pode observar nos quadros 3 e 4 aí 

apresentados, a taxa de actividade está ainda a níveis mais baixos no concelho do que na 

média do país (46,7%, face a 48,2%), não obstante ser bastante superior à média da 

região Alentejo (45,4%), e à de todos os concelhos da sub-região do Baixo Alentejo, 

cuja média é de 42,5%). 

Beja apresenta uma taxa de actividade feminina particularmente alta (42,1% - bem 

superior a todos os concelhos do Baixo Alentejo, à média de qualquer das sub-regiões 

alentejanas e mesmo à média nacional), ficando a dever-se a diferença global da taxa de 

actividade do concelho em relação à média nacional essencialmente a uma taxa de 

actividade masculina relativamente mais baixa (51,6%), que não é das mais altas na 

região, e que está mesmo abaixo de três outros concelhos na sub-região do Baixo 

Alentejo. Ao olharmos para a situação por freguesia (reveja-se o mapa da figura 19, no 

ponto 3.A.c.), constatamos igualmente que a taxa de actividade tem variações 

consideráveis, assumindo proporções bem mais reduzidas nas freguesias mais 

envelhecidas e mais distantes da cidade, em particular Trigaches (33%), mas também 

Santa Vitória, Albernoa e Quintos (todas elas com valores até 40%). Pelo contrário, a 

taxa de actividade nas freguesias urbanas que constituem a cidade (particularmente 

Santiago Maior, São João Baptista e Salvador) é claramente mais elevada, estando em 

todas as freguesias citadas acima dos 48%. Destaca-se aqui ainda a clara divergência 

entre as taxas de actividade masculina e feminina, que, embora se aproximassem 

bastante durante o último período inter-censitário, ainda apresentam uma diferença 
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muito significativa, face ao panorama médio nacional, particularmente nas freguesias 

rurais. Em termos de empregabilidade, a situação do concelho pode também ser 

analisada em pormenor no ponto 3.A.c. desta parte A deste relatório. Como aí foi 

referido a cidade de Beja afirma-se (crescentemente) como o pólo empregador no 

concelho e na sub-região, verificando-se no entanto, algumas discrepâncias territoriais 

significativas ao nível do funcionamento do mercado de trabalho tanto ao nível regional, 

como mesmo intra-concelhio, as quais são aí especificadas. 

Em termos dos padrões de emprego, e não obstante a situação em termos de 

qualificações e habilitações ser no concelho ser bastante débil no contexto nacional 

(embora bem mais positiva do que na envolvente directa e do que no contexto regional 

– veja-se o gráfico apresentado na figura 27, no ponto 3.B.ii.), destaca-se uma evolução 

positiva considerável, bem como a progressiva entrada no mercado de trabalho das 

mulheres (bem clara aliás na análise dos gráficos da figura 39, para além de outra 

informação antes citada), fenómenos com impactos relevantes no mercado de emprego 

da região, em particular no que concerne ao nível e às formas de actividade de emprego 

(para mais informação veja-se a análise efectuada no ponto 3.A.c., bem como a 

informação patente nos anexos III a VI
19

). 

Figura 39. Pessoal ao serviço por grupo etário e sexo, no concelho de Beja 

Pessoal por grupos etários (H/M) 
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Fonte: Quadros de Pessoal do MSST 
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 Para uma análise por sectores de actividade observem-se igualmente os pontos 3.A.a. e 3.A.e. 
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No que concerne ao volume de desemprego, o concelho, em termos estruturais, 

apresenta uma situação que não é particularmente favorável a nível nacional, estando 

inserido na região que apresenta níveis de emprego mais elevados (o Alentejo) e 

particularmente na sub-região em que estes valores são maiores. Como pode ser 

observado no quadro 6 (no ponto 3.A.c.) Beja apresenta um valor bem acima da média 

nacional, embora abaixo da generalidade do Sul do Alentejo, que manifesta valores 

extremamente elevados, particularmente nas mulheres. A situação de Beja não é tão má 

como a do resto da sub-região, sendo até bastante melhor ao nível feminino, e tendo 

melhorado substancialmente em relação a 1991. 

As características do desemprego assemelham-se no concelho àquilo que são as médias 

nacionais, afastando-se um pouco da realidade dos concelhos envolventes (vejam-se os 

gráficos da figura 22, bem como a restante análise efectuada no ponto 3.A.c.). Como foi 

acima salientado, em termos genéricos verifica-se que o desemprego em Beja: 

 não obstante ser maioritariamente focado na busca de novo emprego, apresenta 

valores acima da média para a procura de 1º emprego; 

 em termos de sexo, atinge particularmente as mulheres (embora não a  níveis tão 

altos como nos concelhos envolventes ou no Alentejo em geral); 

 no que concerne aos grupos etários afecta relativamente mais os jovens do que 

nos espaços com que é comparado (o que será natural face à estrutura etária da 

população, mas que é no entanto mais preocupante, quando o valor é comparado 

com o valor médio nacional…); 

 quanto às qualificações, apresenta-se com um peso esmagador de fracas 

habilitações, em particular 1º e 2º ciclos do básico, embora com maior peso 

relativo dos estratos superiores do que na envolvente; 

 quanto aos grupos profissionais, verifica-se um claro domínio dos trabalhadores 

não qualificados, e um peso relativo mais acentuado de actividades do comércio 

e serviços, em contraste com outras actividades, como as agrícolas. 

Uma análise intra-concelhia dos mesmos dados acerca da população desempregada 

(veja-se o mapa da figura 23 e o gráfico da figura 24, no ponto 3.A.c) permite-nos 
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constatar, por um lado, a grande diversidade da situação intra-concelhia em termos da 

dimensão do fenómeno do desemprego (com freguesias mais penalizadas, como Santa 

Vitória, Baleizão, Salvada, Albernoa, Mombeja, Cabeça Gorda, São Matias e mesmo a 

mais citadina Santa Maria da Feira) e por outro, a grande discrepância, sobretudo entre 

freguesias urbanas e rurais, no que concerne às diferenças entre sexos (geralmente 

menores na maioria das mais “urbanas”). 

Neste quadro referente àquilo que são as condições demográficas e as lógicas genéricas 

de empregabilidade no concelho, importa ressaltar aquelas que são as principais notas a 

tirar em termos das necessidades de planeamento territorial. Em termos das implicações 

mais relevantes que estas dinâmicas tenham no que respeita ao ordenamento territorial, 

e portanto em termos das necessidades de consagração em sede da revisão de PDM, há 

que destacar duas ideias base: por um lado, a noção de que a tendência para a 

concentração territorial verificada, em termos demográficos e do emprego, não só exige 

uma atenção acrescida para a pressão clara no sentido da urbanização (e para a natural 

pressão sobre a utilização das infra-estruturas existentes) como para além disso implica 

também a necessidade de dar atenção acrescida para novos fenómenos associados a esta 

concentração, como o acréscimo eventual de movimentos pendulares, ou o surgimento 

de segundas residências na periferia do concelho (nos aglomerados rurais ou em núcleos 

dispersos). Por seu lado o maior esvaziamento e envelhecimento das zonas mais rurais 

implicam a necessidade de planeamento de forma a garantir a manutenção de 

equipamentos e de um nível de prestação de serviços que se coadune com uma garantia 

minimamente solidária da existência de certas funções centrais, independentemente da 

sua rentabilidade.  

 

G. Ensino superior e investigação 

O ensino superior e a investigação são reconhecidamente factores-chave para o 

desenvolvimento e para a competitividade territorial. A sua centralidade na promoção 

do desenvolvimento regional e na afirmação da base económica das cidades é hoje 

unanimemente reconhecida e veiculada na produção teórica e académica, bem como 

igualmente nos documentos estratégicos e de definição de política, realidade de que não 
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é excepção o caso de Beja (vejam-se a propósito, entre outros, CMB, 2003; 

CCDRA/CEDRU, 1996; CCDRA/CEDRU-TIS, 2003; CESO I&D, 2000; CLAS-RSB, 

2004; bem como a discussão havida anteriormente no ponto 3.x este relatório). 

Paralelamente, a vertente do ensino superior tem sido claramente apontada como uma 

das (senão a maior, em termos efectivos) forças de afirmação da cidade nos últimos 

anos. Os diversos estabelecimentos de ensino universitário e politécnico da cidade têm 

actualmente mais de 5000 alunos (ou seja, mais de um quinto da população da cidade), 

e várias centenas de docentes, admitindo-se que o efeito da sua presença na cidade 

ultrapasse os 50 milhares de euro/dia (segundo estimativas de um estudo realizado já há 

cerca de 5 anos), dinamizando a vivência da cidade e impulsionando fortemente os 

mecanismos de convivialidade e as práticas sociais e culturais. 

Beja, como diversas outras cidades do interior português, beneficiou claramente da 

expansão e descentralização das infra-estruturas de ensino superior, que se desenvolveu 

desde os anos 80, a qual permitiu efeitos de arrasto consideráveis sobre outras 

actividades económicas na cidade (restauração, animação nocturna, livrarias, serviços 

de apoio, comércio alimentar, vestuário e particularmente imobiliário, entre outros 

ramos). 

Ao longo dos últimos anos desenvolveram-se na cidade diversos estabelecimentos de 

ensino, com percursos, lógicas (e eventualmente sustentabilidade futura…) 

relativamente distintas, mas que podemos englobar em dois grandes grupos: 

 O Instituto Politécnico de Beja, de longe a principal instituição de ensino 

superior da cidade e a única pública, com quase 4000 alunos, e que se têm 

expandido nos últimos anos de forma segura. O seu crescimento para novas 

áreas, com o desenvolvimento de novas escolas e cursos, em particular com a 

ESTIG (Escola Superior de Tecnologia e Gestão), permitiu diversificar a 

formação e investigação oferecida há mais tempo na cidade, pela ESAB (Escola 

Superior Agrária de Beja) e a ESEB (Escola Superior de Educação de Beja), que 

constituíram o seu núcleo essencial e pela entretanto incorporada ESSB (Escola 

Superior de Saúde Beja, ex- Escola Superior de Enfermagem de Beja); 
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 Um conjunto de delegações locais de instituições de ensino privadas ou 

cooperativas, inseridas em redes nacionais, qualquer delas de dimensão de 

relativamente reduzida: o ISSSB - Instituto Superior de Serviço Social de Beja
20

; 

a Universidade Moderna (Dinensino); e o ISPA – Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada. 

Estas instituições encontram-se numa situação relativamente diferenciada, embora todas 

elas defrontem um considerável grau de incerteza quanto ao seu rumo futuro. Com 

efeito, no caso do politécnico, apesar do crescimento consistente dos últimos anos, o 

processo de Bolonha poderá trazer fortes mudanças (algumas das quais podem aliás ser 

aproveitadas de forma muito positiva pela instituição local), enquanto que os 

estabelecimentos privados, tal como na generalidade do país, enfrentam dificuldades 

estruturais face ao tipo de formação oferecida, com a regressão demográfica, o 

crescimento de oferta no sistema público e com o cumprimento de um certo 

esgotamento de um ciclo de formação de pessoas já inseridas no mercado de trabalho 

que procuraram validação ou valorização das suas competências ao longo dos últimos 

anos. 

De qualquer forma, o cenário determinante é o de uma certa indefinição, que se 

relaciona com este aumento da escassez de procura para cursos de entidades privadas, 

bem como com os novos desafios para o politécnico, no âmbito de reestruturação 

associada a processo de Bolonha e às transformações em todo o sistema de ensino 

superior em Portugal (bem como ainda, em termos mais vastos, ao comprometimento de 

longo prazo de uma base demográfica regional que sustente a procura para um ensino 

universitário exclusivamente centrado numa área de influência regional). 

No que concerne ao tipo de oferta formativa, note-se que a variedade tem vindo a 

aumentar significativamente, embora ainda sejam dominantes os cursos mais virados 

para as ciências sociais e humanas, particularmente no sector privado e cooperativo 

(veja-se uma listagem da oferta actual dos diversos estabelecimentos de ensino no anexo 

X).  

                                                 
20

 Entretanto encerrado. 
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A ligação ao tecido económico da região tem igualmente aumentado gradualmente (e 

necessariamente tem de aumentar se se quiser fixar estudantes duradouramente na 

cidade…), embora ainda haja bastante a fazer neste campo, procurando a articulação da 

formação oferecida (ao nível da agricultura, das tecnologias, da gestão, do apoio social, 

etc.) com o tecido produtivo e social local. Em termos de empregabilidade, aliás, não se 

registam grandes problemas, com a excepção eventual da Escola Superior de Educação, 

devido ao problema estrutural, a nível nacional, de excesso de formação de docentes em 

certas áreas. 

As instituições universitárias locais têm-se entretanto focalizado gradualmente no 

mercado regional, captando uma cada vez maior parte de estudantes (e fixando cada vez 

o seu corpo docente) na região, sendo já actualmente cerca de 50 % do stock de alunos 

oriundo da região (havendo depois um grande parcela de todo o Sul do país, com um 

peso significativo do Algarve). 

No caso da actividade de investigação, o cenário não será no entanto tão animador, 

como vimos anteriormente, sendo a sua importância relativa bastante reduzida no 

contexto nacional, apesar de, a nível regional se destacar da sua envolvente… 

Com efeito se voltarmos a olhar os mapas apresentados nas figuras nº 30, referente à 

situação em termos de capital humano e conhecimento codificado, e nº 31, respeitante 

ao grau de investigação e conhecimento (ambas patentes no ponto 3.b.ii. deste relatório, 

e ambos retirados do estudo sobre dinâmicas territoriais a nível nacional realizado por 

Marques, 2005), constatamos claramente este facto. 

Conforme observámos anteriormente, no que concerne ao primeiro destes mapas, 

referente à situação concelhia sobre um indicador compósito referente às dimensões 

capital humano e conhecimento codificado (com base em 20 indicadores sobre a 

dotação de capital humano e o capital humano no sistema escolar), Beja pode ser 

classificada numa classe intermédia (bem acima de toda a envolvente e a par de Évora), 

caracterizando-se por um “stock de capital humano de dimensão razoável que se associa 

a uma alta capacidade de formação de conhecimentos”. Esta categoria é marcada por 

níveis de stock de capital humano que têm alguma relevância a nível nacional (tendo 

esta classe já stocks de população consideráveis em todos os níveis de instrução) e em 
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termos da intensidade do conhecimento codificado, a população residente apresenta 

níveis semelhantes aos valores do continente (no ensino secundário e no superior). Os 

índices de formação do capital humano têm ainda alguma relevância, sobretudo pela 

forte concentração de alunos no ensino superior. 

Por seu lado, observando novamente a figura 31, como já se referiu no ponto 3.b.ii., em 

termos do grau de investigação e de conhecimento, num mapa nacional quase deserto e 

extremamente polarizado, a autora coloca o concelho de Beja num 5º nível (que 

denomina de “investigação quase inexistente”), embora acima da média do país. O 

indicador utilizado nesta dimensão (composto a partir de 22 indicadores nas áreas dos 

financiamentos públicos à I&D, dos recursos humanos existentes e da qualidade de 

investigação efectuada e classificada pelas instituições competentes), regista um valor 

que expressa uma grande fragilidade do sistema existente, traduzindo uma classificação 

ao mais baixo nível em muitos dos indicadores utilizados para a construção deste índice. 

Esta situação, onde avulta claramente pela positiva a importância do pólo universitário 

local, traduz a condição nacional de clara ligação da rede de I&D à rede universitária, o 

que se associa a uma clara dependência do financiamento público, num contexto de 

inexistência de investimento por parte das empresas nesta área (ao contrário do que se 

passa na generalidade dos países europeus).  

Este cenário remete-nos para a necessidade de, ao nível do ensino superior e da 

investigação, promover a articulação interinstitucional, e mesmo de cada vez mais, 

tentar envolver as instituições locais no estabelecimento de redes supra-locais, seja 

explorando complementaridades com outras universidades e centros de investigação, 

seja articulando-se com o tecido produtivo nas áreas (tanto actuais como potenciais) de 

especialização produtiva regional ou de maior necessidade de intervenção. 

São diversos os domínios onde poderá ser importante e onde será fundamental fomentar 

a ligação com o tecido empresarial e com os clusters de especialização da cidade. 

Destacam-se particularmente neste caso o cluster agrícola e a produção industrial agro-

alimentar e serviços associados (onde a escola agrícola pode desempenhar um papel 

fundamental), bem como o cluster aeronáutico (no caso de uma efectivo 

desenvolvimento de um pólo, seja industrial, seja de reparação e manutenção), ou áreas 
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como a exploração de recursos hídricos, a energia, a preservação ambiental ou o apoio e 

a protecção social, por exemplo. 

Uma outra vertente onde o potencial de exploração de sinergias com actuação de outros 

actores locais poderá ser extremamente importante é a da articulação com entidades que 

desenvolvam e promovam elas próprias investigação, em particular a EDIA, e 

nomeadamente toda a sua actuação ao nível da gestão de recursos hídricos. Áreas como 

o turismo, a energia, a protecção ambiental, ou a preservação do património cultural e 

da identidade histórica, entre outras, são vertentes onde a articulação da universidade 

com agentes públicos e privados locais ou regionais seria muito relevante e que importa 

desenvolver. 

Em termos do impacto das instituições de ensino superior na cidade e na vivência que 

dela é feita, este não é facilmente quantificável com precisão, embora seja 

unanimemente reconhecido e facilmente constatável por observação empírica. Este é 

um fenómeno que aliás não é único e se revela muito frequente em diversas cidades do 

interior português desde anos 90. Seguramente o impacto de cerca de 5 mil estudantes 

(mais de um quinto da população da cidade), em termos do consumo de serviços e bens 

tem um forte impacto na economia local (restauração, animação nocturna, fotocópias, 

alojamento, compra de vestuário e de alimentação, etc.), que aliás tem sido bem notada 

sobretudo ao nível do mercado imobiliário, com uma expansão clara do peço dos 

arrendamentos em determinados locais. 

No entanto, a questão central que se coloca quanto a esta população, independentemente 

de todo o inquestionável dinamismo que provocam na cidade durante o tempo em que 

estão a tirar o curso, associa-se à capacidade da sua fixação na cidade no longo prazo, 

isto é, a possibilidade da cidade conseguir criar empregos e permitir a existência de 

condições de vida (em termos de serviços de apoio, de equipamentos, etc.) que 

permitam manter estes jovens qualificados na cidade e retê-los de foram a não se 

deslocarem para cidades de maior dimensão, onde eventualmente as possibilidades de 

emprego serão maiores e a oferta de algumas amenidades em termos de condições de 

vida possa ser mais atractiva. A actuação dos poderes públicos, a nível de ordenamento 

de território e qualificação do espaço urbano é aqui também fundamental. 
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Mas de qualquer forma, independentemente desta questão estrutural, de longo prazo, o 

que é certo é que os efeitos da simples presença desta população estudantil e de 

centenas de docentes e investigadores na cidade é por si só extremamente significativa, 

gerando dinamismo social, económico e cultural, permitindo o aumento das 

competências e qualificações disponíveis (ainda que nalguns casos apenas 

temporariamente), e promovendo alterações nas práticas culturais e sociais, nos valores, 

nas mentalidades, com impacto significativos nos estilos e modos de vida dos habitantes 

e frequentadores da cidade. 

Finalmente, em termos de impactos directos no ordenamento territorial, as necessidades 

directas de expansão física das instalações (nomeadamente a salvaguarda de espaço nas 

imediações do actual campus universitário), ou a programação de equipamentos 

culturais, desportivos e de lazer, deverão ser considerados no processo de planeamento 

dos usos de solo no âmbito desta revisão do PDM. Neste sentido importa analisar as 

efectivas necessidades expectáveis de ampliação nesta área e ter uma visão de conjunto 

que articule estes equipamentos com outros que sejam quotidianamente utilizados nas 

sociabilidades desta população. 

 

H. Infra-estruturas ferroviárias 

A análise da componente infra-estruturas ferroviárias, poderá ser feita a 4 níveis 

distintos, no que concerne às suas implicações para a revisão do PDM: (i) a manutenção 

e melhoramentos da via existente, bem como das ligações que sobre ela são 

asseguradas; (ii) as hipóteses de uma nova linha de alta velocidade a atravessar o 

concelho; (iii) a recuperação de património construído que esteve afecto à actividade 

ferroviária e as possibilidades da sua valorização no mercado imobiliário; e (iv) a 

reactivação ou reaproveitamento de linhas abandonadas. Passemos então à sua análise, 

no âmbito destes quatro blocos distintos. 

a) A via existente e em actividade 
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A cidade de Beja é actualmente servida pela linha do Alentejo, a qual está integrada na 

rede ferroviária complementar definida a nível nacional pela REFER, tendo esta linha 

um papel relativamente supletivo, a nível regional, face à Linha do Sul (rede principal) 

que faz a ligação entre Lisboa e o Algarve, e isto não obstante a sua actual localização 

privilegiada, em particular no que concerne às ligações entre o porto e pólo industrial e 

logístico de Sines e a fronteira espanhola (cf. a figura 40). 

A infra-estrutura existente, em via única, e na sua quase totalidade não electrificada 

(com excepção do troço entre Funcheira e Ourique – vejam-se os mapas constantes do 

anexo XI), apesar de manter um funcionamento corrente eficiente e de ter mesmo 

melhorado nos últimos anos a sua eficiência em termos da articulação geral com arede 

nacional (por exemplo, com entrada em funcionamento pelos operadores de uma ligação 

directa para Lisboa, com travessia do Tejo), está no entanto num estado que não suscita 

um nível de operação muito competitivo. Com efeito, face à qualidade dos percursos 

alternativos e à reduzida dimensão demográfica e de tráfego da área exclusivamente 

servida por essa linha, ela tem sido progressivamente preterida, tanto em termos de 

passageiros, como igualmente até em termos de mercadorias.   

Neste quadro, há que ter em conta o papel fundamental que terá o plano de 

investimentos previstos pela REFER, e em particular os projectos de renovação e 

modernização das linhas na região, os quais serão determinantes para a definição do 

papel que este tipo de infra-estrutura ferroviária poderá ter no concelho de Beja. Neste 

momento concreto, as decisões assumidas parecem não privilegiar a posição da cidade 

de Beja, face àquilo que serão os naturais interesses prioritários da REFER e dos 

operadores utilizadores das infra-estruturas. 

Com efeito, a linha do Sul, recentemente melhorada, assume o papel fundamental no 

tráfego de passageiros e mercadorias na região, enquanto que a linha do Alentejo, com 

um movimento bastante reduzido, servirá essencialmente como alternativa, em caso de 

congestionamento ou de necessidade de desvio de tráfego (ou de promoção de uma 

política tarifária que incentive a diferenciação da utilização, promovendo a utilização a 

custos mais baixos, por exemplo). Esta não será assim a maior prioridade em termos de 
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investimentos de renovação (e nomeadamente de electrificação), num quadro de 

necessidades múltiplas de intervenção espalhadas por todo o país. 

Figura 40. Mapa da rede ferroviária nacional 

 

Fonte: REFER 
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Esta posição relativamente supletiva parece ficar particularmente acentuada com os 

melhoramentos (em curso e previstos) da ligação entre Sines, Évora e a fronteira com 

Espanha (Badajoz), com investimentos de modernização previstos e em curso em 

diversas partes da linha, e (sobretudo) com a construção de um troço novo entre 

Grândola e Casa Branca, o qual tornará supérflua (excepto em caso de 

congestionamento) a utilização da linha do Alentejo, com passagem por Beja. Esta 

ligação, assegurando o escoamento de mercadorias em velocidade rápida será fulcral 

para uma maior competitividade da infra-estrutura portuária de Sines e é admitida como 

prioritária pela REFER que já desenvolve projectos e mesmo trabalhos de modernização 

e renovação de alguns troços ao longo destas linhas, com vista a esse efeito. 

Com a renovação destas linhas e particularmente com a construção desse novo troço, 

entre Grândola e Casa Branca, a linha do Alentejo perde grande parte do seu actual 

poder competitivo, particularmente em termos do tráfego de mercadorias, face às 

vantagens em termos de distância, tempo de percurso e qualidade da via da nova 

alternativa, na ligação do Sul do país seja a Lisboa, seja à fronteira. Note-se no entanto 

que um papel fundamental para inverter esta tendência poderá ser aqui o das entidades 

exploradoras de minério, nomeadamente as ligadas a um eventual interesse no 

restabelecimento da exploração das infra-estruturas mineiras do Baixo Alentejo (minas 

de Neves Corvo e de Aljustrel), o qual poderia permitir, através do novo tráfego gerado, 

uma eventual electrificação desta linha e a sua própria dinamização, num cenário de 

alguma progressiva sobrecarga do percurso alternativo. 

No que concerne à intensidade de utilização destas infra-estruturas, ela encontra-se com 

efeito actualmente bem abaixo dos limites de operação (e mesmo do seu nível de 

rentabilização…), face ao reduzido mercado que servem. Esta subutilização traduz-se 

num enorme potencial de crescimento (embora não facilmente concretizável face à 

reduzida dimensão da procura) tanto ao nível de passageiros (num cenário em que o 

meio de transporte ferroviário não é muito competitivo face às alternativas e de alguma 

estabilização demográfica de Beja, embora com crescente importância de segmentos- 
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alvo importantes, como os estudantes universitário ou outros…), como sobretudo de 

mercadorias.  

De qualquer forma, num cenário em que o transporte de passageiros específico para a 

região e para a cidade de Beja não revela assim massa crítica para uma sustentabilidade 

de operação desta linha no longo prazo, esta terá de passar por um lado pela canalização 

de tráfego de passageiros de e para o Algarve (como alternativa e descongestionamento 

à linha do Sul), e essencialmente como espaço de tráfego de mercadorias, aproveitando 

o seu menor plano de utilização, e apostando eventualmente em vantagens económicas 

para os seus utilizadores de forma a incentivar a sua utilização.  

 

A concretização de alguns dos investimentos previstos para a região (em particular o 

aeroporto) seria igualmente um factor chave na promoção desta linha.  

Em termos práticos, no que concerne às necessidades de ordenamento territorial a serem 

expressas em PDM em relação a estas linhas, não se registam alterações em relação ao 

actualmente em vigor, em termos de traçados ou servidões, com a eventual excepção da 

consagração de faixas de protecção acústica em zonas que venham a ser consideradas 

sensíveis. 

 

Finalmente, ainda no campo da exploração das infra-estruturas existentes, e ainda em 

termos de impactos no ordenamento territorial, note-se a intenção, assumida no plano de 

investimentos da REFER, de eliminação de alguns pontos de passagem, com supressão 

de passagens de nível através de desnivelamentos. Estão previstas como prioritárias (no 

plano de actividades para 2005) a resolução dos problemas de 3 passagens de nível das 

14 ainda existentes no concelho (veja-se a listagem de pontos de passagem no concelho 

no anexo XII e o mapa com a sua representação patente na figura 41), neste caso todas 

na freguesia de Santiago Maior. Será eventualmente previsível a consagração nos planos 

de actividade dos próximos anos da eliminação progressiva dos pontos de passagem 

ainda restantes. 
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Figura 41. Passagens de nível no concelho de Beja 

 

Fonte: REFER 

 

b) Planos em termos da alta velocidade 

 

No que respeita aos planos de desenvolvimento de uma rede ferroviária de alta 

velocidade em Portugal, o concelho de Beja encontra-se atravessado por uma das linhas 

actualmente previstas, embora ainda não sujeitas a um planeamento ao nível de traçados 

ou mesmo nem sequer à assunção clara por parte dos poderes públicos da decisão de 

investimento respectiva.  

A ligação entre Évora e Faro, passando por Beja é a 5ª e última vertente (e 

eventualmente a menos prioritária?) do acordo firmado entre os governos de Portugal e 

Espanha no que concerne à introdução da alta velocidade ferroviária (veja-se o mapa 

referente ao estabelecido no acordo inter-governamental de Novembro de 2003, no 

anexo 13, bem como a sua tradução cartográfica para o concelho de Beja, meramente 

indicativa e aproximada, no âmbito da programação da infra-estrutura ferroviária 

nacional efectuada pela REFER, patente no mesmo anexo).  

Este traçado permitirá a ligação entre a linha Lisboa Évora – Badajoz – Madrid (a 

principal via de escoamento de tráfego internacional de passageiros e mercadorias) e a 
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linha que, a sul do país fará a ligação entre Faro – Huelva – Sevilha, permitindo assim a 

ligação mais genérica entre Lisboa (e por arrasto o Norte do país e o Noroeste da 

Península Ibérica) ao Algarve ao Sul de Espanha.  

Note-se que segundo o calendário previsto, esta não será uma linha prioritária, e se não 

existirem deslizes temporais, a sua execução estaria programada para o final do período 

previsto, com conclusão no ano de 2018… Tendo em conta que ainda se apresenta em 

discussão a intenção de investimento nas primeiras linhas deste acordo, e que nem para 

essa existe um consenso político em termos da sua execução e muito menos da assunção 

de verbas no PIDDAC ou nas GOP’s para a sua realização, este calendário poderá ainda 

parecer relativamente optimista, estando eventualmente a sua construção já fora do 

horizonte temporal de revisão deste plano (o que não obsta obviamente, à sua 

consagração em termos do ordenamento territorial local e à criação de mecanismos que 

permitam assegurar a sua realização futura no concelho…).  

Note-se ainda que o conceito de alta velocidade utilizado, é muitas vezes entendido de 

foram equívoca, não estando ainda claramente definido o tipo de alta velocidade que 

seria utilizado nesta linha, de entre as 3 categorias estabelecidas pela directiva da UE 

seguida no acordo enunciado (96/48/CE) que estabelecem os regimes de “Alta 

velocidade/velocidade elevada): 

- Categoria I: linhas especialmente construídas para a alta velocidade, equipadas 

para velocidades geralmente iguais ou superiores a 250 Km/h; 

- Categoria II: linhas especialmente adaptadas para a alta velocidade, equipadas 

para velocidades da ordem dos 200 Km/h;  

- Categoria III: linhas especialmente adaptadas para alta velocidade, de natureza 

específica devido a condicionalismos de topografia, relevo ou meio urbano e nas 

quais a velocidade deverá ser adaptada caso a caso. 

Independentemente dessa decisão ainda não ter sido tomada, a sua importância é crucial 

para a cidade, já que nem todas elas suportarão soluções técnicas, a nível da operação 

física ou da rentabilidade económica, que permitam a possibilidade de uma eventual 

paragem em Beja (pelo menos simultânea com uma paragem em Évora ou em Faro, já 
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que podem exigir, por exemplo, paragens com distâncias mínimas de 300 km para 

operarem nessas condições…). 

Embora o traçado definido passe pela cidade de Beja, o acordo realizado não faz 

referência explícita a esse facto, não estando a paragem em Beja portanto assegurada, 

nem sendo mesmo realisticamente provável face à dimensão demográfica sub-regional, 

a não ser num cenário de articulação logística com outras plataformas de transporte e 

outros mercados, nomeadamente com o desenvolvimento de infra-estruturas 

aeroportuárias com influência supra-regional. 

Com efeito, a passagem e paragem em Beja seria provável, rentabilizada e teria 

seguramente um impulso decisivo com o desenvolvimento do projecto do aeroporto, o 

qual seria ele próprio uma peça fulcral para a rentabilização da linha 

(independentemente do tipo de categoria que lhe estivesse associada). 

Por outro lado, uma linha deste tipo (com ligação a Lisboa e Faro), permitiria 

desenvolver algumas das hipóteses de valências previstas para o aeroporto, 

nomeadamente a vertente de pólo de acolhimento de voos charter e carreiras low-cost, o 

funcionamento como alternativa ou como desvio em relação aos aeroportos de Lisboa e 

Faro, ou mesmo a vertente do transporte de carga, assegurando alguma inter-

modalidade no transporte de mercadorias. 

As sinergias entre os dois projectos são portanto óbvias, sendo importantíssima a 

articulação entre as entidades responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de 

ambos os projectos (RAVE e EDAB), e em particular dos seus accionistas (ambos 

claramente dependentes da definição de políticas a nível governamental, participados ou 

tutelados por estruturas da administração central), a qual não tem mostrado sinais de ser 

até ao momento muito efectiva. 

Os claros impactos e exigências em termos de ordenamento de território resultantes da 

assunção da realização desta linha, são dificilmente concretizáveis neste momento, em 

termos geográficos, já que não está definido sequer um canal de passagem para a linha 

em causa, mas poderão ser enquadrados e discutidos com a eventual entidade promotora 

do empreendimento (RAVE) alguns princípios em relação a este percurso, que 
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permitam equacionar medidas a serem tomadas no âmbito já desta revisão do PDM 

concelhio.  

 

c) Recuperação de estações e património edificado associado 

Uma outra vertente de actuação com eventual impacto no ordenamento de território 

concelhio em Beja é a recuperação de património edificado associado à exploração 

ferroviária, propriedade da INVESFER (em particular estações ou edifícios anexos) e a 

sua reconversão, nomeadamente no âmbito de operações imobiliárias de reconversão 

urbanística. 

Esta empresa, que no âmbito do grupo CP assume a responsabilidade por este tipo de 

operações, tem planeado intervenções deste tipo em diversas cidades por todo o país, 

entre elas, Beja. Já existiram aliás contactos prévios com a CMB, desde há alguns anos, 

os quais até agora não resultaram num projecto consensual.  

A ideia, à semelhança de outros projectos paralelos em diversas outras cidades do país, 

é a reconversão de edifícios desactivados ou desocupados junto da estação, os quais 

foram propriedade da CP e actualmente fazem parte do património da INVESFER, 

numa operação em parceria com a Câmara Municipal, envolvendo igualmente terrenos 

municipais, de recuperação da área envolvente à Estação de Beja. Esta operação 

imobiliária necessitará portanto de ser sancionada pela Câmara Municipal, no uso das 

suas competências, sendo responsável pelo licenciamento do empreendimento, no caso 

de este projecto se concretizar, com base nas normas em vigor em relação aos usos 

permitidos para esses terrenos, bem como pela criação de eventuais instrumentos de 

ordenamento para essa área específica (um plano de pormenor).  

A hipótese de avançar um projecto deste tipo, terá portanto implicações claras em 

termos de ordenamento territorial e poderá ser levada em conta na revisão do plano, 

nomeadamente no que concerne ao zonamento e aos usos de solo a consagrar para a 

área em questão. 

 

d) Recuperação de linhas abandonadas 
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Finalmente, uma última vertente a nível das infra-estruturas ferroviárias prende-se com 

recuperação ou reactivação de linhas abandonadas, concretamente, no que interessa para 

o concelho, do caso específico do ramal de Moura. 

Face ao interesse já há muito manifestado por diversos agentes na reactivação ou 

reconversão para outros fins do antigo ramal de Moura, e face à reiteração por parte da 

empresa responsável pela operação na linha, do seu desinteresse na sua exploração 

comercial, é de destacar a existência de um estudo sobre a possibilidade de reactivação, 

conduzido pela REFER recentemente a pedido da Câmara Municipal de Moura. 

Este estudo aponta para elevados custos com o projecto (3 milhões de contos, há 3 anos, 

abrangendo apenas a renovação da totalidade da linha, mas não consagrando 

sinalização, segurança, telecomunicações, material circulante e recuperação de pontes – 

uma delas, sobre o Guadiana, em muito mau estado), e portanto, segundo a empresa, 

para a inviabilidade do projecto. A Câmara de Moura não perdeu totalmente o interesse 

no projecto, embora tenha manifestado interesse em que o operador seja outro que não a 

CP, o que poderia alterar as condições de base em que assenta este estudo. 

A REFER mostra-se actualmente receptiva a propostas de articulação com esta e/ou 

outras câmaras da região (nomeadamente Beja, Serpa e Moura, envolvendo os 56 km do 

percurso do Ramal), embora alertando para os avultados investimentos necessários, 

considerando importante realizar estudos mais aprofundados para avaliar a viabilidade 

de investimentos deste tipo (em diversos moldes, seja com fins comerciais ou turísticos, 

seja com que tipo de material circulante for). Mesmo com parcerias que 

proporcionassem engenharias de financiamento mais atractivas, a solução poderá ter 

custos de investimento e de exploração bastante elevados estando para a entidade 

exploradora das infra-estruturas completamente afastada a hipótese de ser ela própria 

efectuar esse investimento. 

A empresa equaciona no entanto, à semelhança de outras experiências que conduz 

actualmente no país, em outros ramais abandonados, a construção de uma ecopista, 

estando receptiva a eventuais parcerias, nomeadamente com os municípios abrangidos 

pelo traçado ou outras entidades. Embora as condições de financiamento e de 
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exploração de um projecto deste tipo estejam igualmente ainda em aberto, o interesse da 

conversão da linha para ecopista, criando infra-estruturas de apoio para o efeito, face ao 

menor nível de investimento requerido e à sua provável rentabilização, parece ser maior 

por parte da REFER, que suscita no entanto o interesse das câmaras respectivas para 

estabelecerem parcerias quanto a este projecto. 

Note-se no entanto que esta última situação (tal como a manutenção da via férrea) não 

implica qualquer alteração em relação às servidões e restrições de utilidade pública em 

vigor, pelo que não existirão quaisquer implicações em termos de usos do solo neste 

campo que devam ser levadas em conta na revisão do PDM. Nisto não significa, no 

entanto, obviamente, que não possam existir impactos, em termos da organização 

territorial, das actividades que se realizarem nesses espaços… 

Em termos gerais, e não obstante o grau de incerteza e indefinição associado às decisões 

políticas e empresariais que terão de ser tomadas em cada um destes campos, podemos 

sistematizar os mais importantes impactos dos projectos associados à ferrovia para o 

concelho, analisando-os a três níveis distintos, consoante os diferentes tipos de projectos 

em causa:  

(i) A Alta velocidade 

Neste caso, a importância para a cidade coloca-se no campo da inserção externa da 

cidade e do aproveitamento das potencialidades dessa ligação para a criação de massas 

críticas e prestação de funções centrais qualificadas. O facto de esta linha (ligação a 

Faro-Huelva/Sevilha) não ter sido considerada prioritária em termos de projecto de 

implementação da alta velocidade (adiada para pós 2015), implica uma diminuição das 

possibilidades de obtenção de sinergias com o desenvolvimento de outros 

empreendimentos estruturantes para a região, como o aeroporto ou o EFMA. Não 

poderá no entanto ser nunca descurada a articulação (ainda que mais tardia) entre estes 

investimentos, sendo de importância crucial para o projecto e para a cidade a garantia de 

uma ligação directa desta linha ao aeroporto, fundamental para uma maior eficiência e 

uma mais cabal rentabilização de qualquer destes dois equipamentos. 

(ii) A rede convencional 
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No caso da rede convencional, e em particular da vitalização da ligação entre Sines e 

Évora e Elvas-Badajoz, através de Beja (em alternativa ou em paralelo com o projecto 

actual de ligação mais pelo litoral), nomeadamente em termos de transporte de 

mercadorias, o impacto para a cidade será igualmente muito significativo em termos da 

afirmação e conectividade externa da cidade, com potenciais impactos no sector da 

logística e da distribuição (e na dinamização de actividade económica endógena no 

concelho – serviços de apoio e actividade económica induzida em geral), para além de 

ter um papel económico e social importante nas sinergias que poderá assegurar com a 

vitalização das ligações entre Beja, envolvente e Évora, em termos de tráfego de 

passageiros. Para além disso, os investimentos de recuperação e manutenção na linha 

existente (e passagens de nível), tem impactos directos nas condições de operação, 

qualidade do serviço prestado (possibilitando uma maior atracção de passageiros e uma 

maior rentabilização), na segurança, e na prática na melhoria da qualidade de vida dos 

residentes e utentes.   

(iii) Recuperação de património e reactivação ou reaproveitamento de linhas 

abandonadas 

Neste caso, os impactos têm um carácter bem mais local, seja no caso da reafectação de 

património da REFER na cidade a ouros usos, seja na reactivação ou reconversão do 

Ramal de Moura, que se traduzem, consoante os projectos concretos a definir para cada 

uma das situações, numa possibilidade de gerar soluções mais eficientes e qualificadas 

em termos urbanísticos, económicos, e de qualidade de vida das populações. No caso do 

Ramal de Moura, a fraca probabilidade de reactivação não pode no entanto deixar de ser 

compensada pela necessidade de reutilização para fins de lazer ou turismo que permitam 

o aproveitamento da infra-estrutura ou do espaço canal respectivo por parte da cidade e 

da sua população, garantindo o seu usufruto.   
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I. Infra-estruturas de electricidade e telecomunicações 

No que concerne às infra-estruturas de electricidade e telecomunicações, a situação no 

concelho de Beja tem no geral acompanhado os movimentos estruturais de expansão e 

de renovação acelerada de infra-estruturas verificados a estes dois níveis na sociedade 

portuguesa.   

Esta difusão, naturalmente ocorre numa lógica directa ou indirectamente baseada nos 

princípios de mercado, como acima foi referido (particularmente no caso de operadores 

privados), o que, face à reduzida dimensão da cidade (e sobretudo de toda a envolvente 

ao nível do Baixo Alentejo, escassamente povoada e muito ampla em termos 

geográficos), não facilita a sua colocação como prioritária em termos da calendarização 

de novos investimentos ou de renovação tecnológica das infra-estruturas respectivas. De 

qualquer forma, verificam-se progressos assinaláveis nessa difusão, com Beja a 

recuperar algum do atraso em relação à sua infra-estruturação de base em termos de 

telecomunicações e a manter um bom nível de infra-estruturas básicas de distribuição de 

electricidade. 

No caso concreto das telecomunicações, sendo estas algo que assume cada vez mais 

uma importância estratégica na sociedade e no funcionamento das economias 

contemporâneas, com uma difusão acelerada na sociedade e uma incorporação crescente 

nos processos produtivos nos mais variados sectores, particularmente de serviços, 

destaca-se progressiva dotação do concelho (e da cidade de Beja em especial) em 

termos do acesso às infra-estruturas respectivas, como por exemplo, através da 

expansão da rede de fibra óptica (Cabovisão), ou, obviamente, da multiplicação de 

antenas emissoras / retransmissoras de diversos operadores de comunicações móveis.  

A utilização de serviços de telecomunicações, nos mais variados segmentos, tem, 

crescido assinalavelmente, como aliás em todo o país, à medida do desenvolvimento da 

infra-estruturação física e da disponibilização de novos serviços pelos operadores 

respectivos. O acesso à internet, por exemplo, tem aumentado claramente na cidade, 

apesar de se situar ainda abaixo das médias urbanas nacionais.  



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

187 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

Para estes factos contribuíram decisivamente não só a disponibilização de oferta, como 

igualmente a maior concentração populacional na cidade, o aumento do nível médio de 

habilitações e o afluxo da população estudantil e particularmente universitária à cidade 

(para além obviamente da difusão de novas formas de sociabilidade associadas a 

mutações nos estilos de vida na sociedade portuguesa em geral), tendo generalizado a 

utilização de muitos destes serviços de telecomunicações e permitido também por essa 

via a rentabilização dos investimentos dos operadores na cidade. 

 

Note-se por seu lado que a barreira da distância, o relativamente elevado nível de 

habilitações da população da cidade, a importância do sector dos serviços públicos e à 

comunidade na cidade, bem como ainda a ligação com instituições de ensino e de 

investigação, poderão proporcionar à cidade vantagens acrescidas na exploração das 

novas tecnologias de telecomunicações nas actividades económicas e nas práticas 

sociais, sendo para isso importante, no entanto, a criação de massas críticas que 

permitam aos operadores a rápida infra-estruturação da cidade e sua constante 

modernização. 

No caso da electricidade, a situação genérica não apresenta grandes alterações em 

relação ao PDM anterior, à excepção obviamente da natural expansão da rede de 

distribuição em baixa tensão e de iluminação pública, de âmbito municipal, nas novas 

zonas de expansão urbana.   

 

Em termos da rede nacional de transporte, como se pode facilmente observar através da 

figura 42, o concelho de Beja não é atravessado pelas grandes linhas de distribuição da 

rede nacional (do Sistema Eléctrico de Serviço Público), nem é afectado directamente 

por instalações de produção ou por sub-estações, apesar da sua proximidade ao Alqueva 

ou às principais linhas de distribuição do sul do país.  
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Figura 42. Rede Nacional de Transporte de Electricidade (Baixo Alentejo) 

  

Fonte: REN 

 

No que concerne à rede de distribuição em baixa tensão, de âmbito municipal, esta tem-

se desenvolvido gradualmente, em paralelo, acompanhando a expansão demográfica e 

urbana de certas partes do concelho, em particular abastecendo as novas zonas de 

expansão da cidade de Beja.  

Em relação ao sistema eléctrico independente, e sendo ainda relativamente embrionárias 

as articulações do sistema de distribuição nacional com as mini-hídricas e os sistemas 

produtores de outras energias alternativas (veja-se a propósito, a situação em relação às 

energias renováveis no ponto específico sobre o assunto), importa no entanto explorar e 

valorizar esta vertente, com um potencial de crescimento significativo nos próximos 

anos, e onde os residentes e empresas do concelho poderão desempenhar um papel 

significativo, enquanto produtores e já não só consumidores. 

Não obstante uma análise e cartografia detalhada das infra-estruturas de electricidade e 

de telecomunicações, a nível do território concelhio, só faça sentido ao nível da 

concretização de propostas de ordenamento, numa fase subsequente desta revisão do 

PDM, importa no entanto desde já ter em conta a existência de diversas servidões e 
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restrições de utilidade pública a abranger o concelho, nomadamente o respeito aos 

feixes hertzianos correspondentes às seguintes servidões radioeléctricas
21

: 

- FH Foia / Mendro – PT (troço Beja – Mendro) 

- FH Foia / Mendro - PT (troço Castro Verde - Beja) 

- FH Beja / Moura - PT 

- FH Beja / Serpa - PT 

- FH Beja / Alcaria Ruiva - PT 

No que concerne às implicações no ordenamento do território e especificamente aos 

cuidados a ter em sede de revisão do PDM, destaca-se então no essencial a necessidade 

de salvaguarda de servidões e restrições nas imediações destas infra-estruturas, as quais 

deverão ser englobadas na fase de propostas associada a esta revisão do plano, bem 

como a consideração de princípios em termos da instalação de outras infra-estruturas de 

abastecimento ou difusão destes serviços, e da concomitante expansão das redes locais 

existentes. 

 

J. Instituições financeiras 

O sector financeiro tem uma importância significativa para o desenvolvimento regional, 

a qual decorre não só da sua função primordial de financiador da actividade económica 

local (em particular daquela com um carácter mais endógeno) e do seu próprio papel 

como empregador e criador de valor acrescentado, como igualmente do seu potencial 

como agente mediador na assunção do risco associado aos projectos de investimento.  

Este foi um sector em franco desenvolvimento no país nos últimos anos, escapando no 

geral imune às oscilações conjunturais da economia
22

, registando um crescimento médio 

nos últimos anos bem superior à média nacional, e atravessando um processo de 

modernização estrutural associado a uma concorrência oligopolista forte, traduzido num 

elevado estado de reestruturação e num aumento do grau de concentração empresarial. 

                                                 
21

 Segundo a sistematização efectuada num recente estudo da DGOTDU (Santos, 2005). 
22

 Não obstante os impactos mais recentes das repercussões das crises no sistema financeiro mundial e de 

todos os seus efeitos directos e indirectos.   



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

190 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

Este crescimento foi em muito sustentado, directa ou indirectamente, pela actuação dos 

poderes públicos e agentes reguladores, mas o que é facto é que, mercê desse apoio, o 

sector se desenvolveu fortemente, com resultados financeiros excepcionais ao longo de 

diversos anos, que lhe permitiram uma modernização e uma adaptação a novos 

contextos muito facilitada quando confrontada com outros sectores ou mesmo com o 

que se passava no mesmo sector noutros países europeus. Mas este é um sector marcado 

igualmente (e de forma associada a esses processos), por uma forte reestruturação ligada 

a movimentos de concentração empresarial e a uma reformulação de mercados-alvo, 

num contexto de forte concorrência entre os principais grupos do sector, com impactos 

consideráveis nas estruturas de mercado respectivas e na própria organização espacial 

da actividade.  

A sua dinâmica no território está tradicionalmente marcada pela necessidade de chegar 

o mais perto possível da população, no que concerne às operações mais básicas, e em 

particular à captação de poupanças, mas as suas actividades estão muito menos 

descentralizadas no que toca a actividades mais especializadas. No que concerne à 

lógica de funcionamento do sector, e em termos relativamente simplistas, podemos 

admitir que, do lado da oferta, este sector se encontra em geral essencialmente 

associado à função de recolha de poupanças e à prestação de serviços de depósito 

(seguindo de perto a distribuição demográfica, em termos de implantação territorial, 

numa lógica de grande proximidade), enquanto que do lado da procura, se centra nas 

operações de concessão de crédito e da execução de aplicações financeiras, estando aqui 

bem mais articulado (em termos territoriais) com as áreas onde seja maior a dinâmica 

empresarial e o dinamismo do mercado imobiliário. 

Num quadro deste tipo, no caso das cidades e regiões do interior, o sistema financeiro 

pode funcionar também como um elemento dificultador da capacidade de investimento 

e de dinamização económica, com o risco acentuado de drenagem da poupança para o 

exterior. Com efeito, normalmente aquilo que são as poupanças captadas pelo sistema 

financeiro (através de depósitos, essencialmente), em geral representa um valor maior 

do que aquilo que acaba por ser “utilizado” pelo sistema financeiro nessas mesmas 

regiões (nomeadamente através do crédito concedido ou das aplicações financeiras 

realizadas na região), o que na prática representa uma tendência para transferir o 
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excedente para as zonas mais desenvolvidas (em particular as maiores cidades e áreas 

metropolitanas) onde a procura e a remuneração dos investimentos serão maiores e os 

riscos menores. Esta é aliás a tradição no nosso país, com uma clara drenagem de 

excedente das regiões do interior para o litoral através do sistema financeiro. 

No entanto, se olharmos para a situação específica do concelho de Beja podemos 

verificar que o concelho consegue ser um captador líquido de poupanças, uma vez que 

apresenta um saldo liquido de cerca de 70 milhões de euros entre os depósitos captados 

e o crédito concedido. Como pode ser visto no quadro 14, e no mapa da figura 43, o 

concelho de Beja é o que melhor relação entre crédito concedido e poupanças captadas 

obtém na região do Baixo Alentejo, e um dos maiores do Alentejo, embora abaixo da 

média nacional. O papel da cidade como ponto fulcral de destino das poupanças 

captadas em toda a sub-região do Baixo Alentejo parece ser evidente… 

 

Figura 43. Relação entre crédito concedido e depósitos captados pelo sistema 

financeiro nos concelhos do Alentejo 

  

Fonte: Elaboração própria, a partir de INE, infoline 
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Quadro 14 – Alguns indicadores sobre o sistema financeiro concelhio no 

Alentejo 

Depósitos em 

Bancos, Caixas 

Económicas e 

Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo *

Crédito Concedido 

por Bancos, Caixas 

Económicas e 

Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo

Índice 

Crédito / 

Depósitos

Caixas 

Multibanco - 

Total de 

caixas

Caixas 

Multibanco - 

Valor dos 

levantamentos

Caixas 

Multibanco - 

Levant. per 

capita
milhares de euros 

(2002) milhares de euros (2002)

nº                     

(final 2003)

milhares de euros 

(2003) milhares de euros

Portugal 128698660,8 220489100,1 1,7 9553 18584792,4 1,8

Alentejo 5989377,7 6363013,9 1,1 751 1242874,4 1,6

Alentejo Litoral 823373,4 853018,2 1,0 104 197076,7 2,0

Odemira 212258,4 176033,6 0,8 25 50849 1,9

Alcácer do Sal 95229,7 105793,9 1,1 11 19569,1 1,4

Grândola 134962,8 78867,6 0,6 21 28794,3 1,9

Santiago do Cacém 251688,8 376288,7 1,5 31 58920,9 1,9

Sines 129233,8 116034,4 0,9 16 38943,5 2,9

Alto Alentejo 1018735,4 883164,4 0,9 125 193998,9 1,5

Mora 62360,6 57272,2 0,9 6 8351,7 1,4

Alter do Chão ... ... ... 4 6127,4 1,6

Arronches 26296,4 20392,2 0,8 3 3718,8 1,1

Avis 54026,9 57806,6 1,1 7 5597,4 1,1

Campo Maior 66534,9 72336,2 1,1 9 14293,1 1,7

Castelo de Vide 41616,8 23806 0,6 3 5910,8 1,5

Crato 33088,3 21188,4 0,6 3 5523,7 1,3

Elvas 173975,5 194621,1 1,1 20 37073,4 1,6

Fronteira 26014,4 39553,1 1,5 4 5581,3 1,5

Gavião 33410,9 23188,9 0,7 2 4789,5 1,0

Marvão 29116,1 8417,9 0,3 3 3961,2 1,0

Monforte ... ... ... 5 4022,3 1,2

Nisa 54815,8 17153,4 0,3 5 8318,9 1,0

Ponte de Sor 131156,3 120347,8 0,9 18 28744,5 1,6

Portalegre 236946,6 191721,6 0,8 33 51985 2,0

Alentejo Central 1366074,5 1513685,6 1,1 185 289690,6 1,7

Alandroal ... ... ... 3 4606,3 0,7

Arraiolos 45459,8 30039,2 0,7 3 5530,4 0,7

Borba 61726,7 51212,3 0,8 7 11236,4 1,4

Estremoz 138836,6 129708,9 0,9 15 25109,6 1,6

Évora 470084,2 696145,9 1,5 80 129526,5 2,3

Montemor-o-Novo 165845,8 143483,1 0,9 16 24580,3 1,3

Mourão ... ... ... 3 3861,1 1,2

Portel 32195,1 21331 0,7 6 5317,8 0,7

Redondo 50533,9 47549,1 0,9 3 6950,2 1,0

Reguengos de Monsaraz 97382,5 93712,9 1,0 10 19300,7 1,7

Vendas Novas 101030,8 96099,3 1,0 12 21924 1,9

Viana do Alentejo 40969,5 54616,9 1,3 11 9758,7 1,7

Vila Viçosa 59872,5 67866,5 1,1 9 14952,4 1,7

Sousel 47476,9 42674,6 0,9 7 7036,4 1,2

Baixo Alentejo 1054707,1 936626,5 0,9 121 172164,5 1,3

Aljustrel 67968,6 68830,3 1,0 8 12159,4 1,2

Almodôvar 85542,1 31986,6 0,4 6 8937,1 1,1

Alvito 10657,1 9354,7 0,9 2 1832,7 0,7

Barrancos ... ... ... 1 1380,9 0,7

Beja 329800,3 404770,5 1,2 47 68296,2 1,9

Castro Verde 72747,6 38828,7 0,5 6 9435,8 1,2

Cuba ... ... ... 3 4820,3 1,0

Ferreira do Alentejo 69326,6 70753,7 1,0 9 9711,6 1,1

Mértola 66642,8 26493,6 0,4 3 6843,4 0,8

Moura 106416,6 113914,9 1,1 16 16999,5 1,0

Ourique 55117,3 34249,1 0,6 4 6153,3 1,0

Serpa 106509,2 78183 0,7 9 17758,2 1,1

Vidigueira 38320,4 26834,1 0,7 7 7835,9 1,3

Lezíria do Tejo 1726487,3 2176519,2 1,3 216 389943,6 1,6

Azambuja 105821,7 142577,2 1,3 28 45555,4 2,2

Almeirim 146729,2 185756 1,3 18 32746,9 1,5

Alpiarça 38614,6 32813,7 0,8 3 6737,6 0,8

Benavente 136713,5 179203,4 1,3 20 45798 2,0

Cartaxo 172075,8 155737,8 0,9 22 43323,9 1,9

Chamusca 71457,2 77589 1,1 8 12105,2 1,1

Coruche 176969,4 123644,2 0,7 17 31341,9 1,5

Golegã 36152,6 30484,6 0,8 5 8188,8 1,4

Rio Maior 186013,9 239834,5 1,3 22 43240,5 2,0

Salvaterra de Magos 124827,8 120270,1 1,0 8 27430 1,4

Santarém 531111,7 888608,7 1,7 65 93475,5 1,5  
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* Nota: Exclui o Banco de Portugal e a Caixa Central de Crédito Agrícola 

Mútuo. 

Fonte: INE, infoline 

Sendo o peso do concelho relativamente reduzido para o sistema financeiro nacional 

(captando aqui apenas cerca de 2,5% dos depósitos totais), isto não significa no entanto 

que não haja um elevado nº de estabelecimentos, fruto da elevada concorrência 

verificada no sector e da posição central da cidade no sistema urbano sub-regional, e 

isto independentemente de, nos anos mais recentes, o nº de balcões ter tendido a 

diminuir, por um lado por causa da divulgação de novos serviços (internet banking, 

etc.), mas sobretudo, por outro, como consequência dos movimentos de concentração 

bancária ao nível organizacional, com a concomitante reestruturação e a eliminação de 

duplicações de balcões resultantes de fusões. 

O concelho de Beja no entanto tem um claro peso como centro do sistema financeiro de 

todo o Baixo Alentejo, concentrando-se no concelho cerca de 31% do montante de 

poupanças captado na região e cerca de 43% do crédito aqui concedido. Para além disso 

o município concentra quase 40% das caixas Multibanco existentes no Baixo Alentejo 

(para 26,5% da população residente), sendo o nível de levantamentos efectuado (1,9 

milhares de euros anuais por habitante) bastante superior a todos os restantes 

municípios da sub-região. 

Figura 44. Levantamentos per capita efectuados nas caixas Multibanco, por 

concelho, na região Alentejo 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de INE, infoline 
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Aliás, se voltarmos a olhar para os mapas referentes à centralidade de alguns serviços 

nos concelhos nacionais, patentes no anexo I.1., e reproduzidos de Marques (2005), 

podemos observar mais em pormenor a representação cartográfica referente às 

instituições financeiras, onde constatamos que o concelho de Beja é um forte 

polarizador de toda a zona envolvente (apesar de com um grau de atractividade apenas 

razoável a nível nacional), sendo esta uma função central onde claramente a cidade se 

destaca (num contexto de atractividade insignificante em todo o seu redor). 

Em termos conclusivos, de toda esta breve panorâmica pelas instituições do sistema 

financeiro a nível local, e no que concerne aos impactos esperados em termos das 

necessidades de ordenamento do território, estes não parecem ser muito significativos. 

Podemos assumir que as tendências para a concentração empresarial no sector, para a 

adopção de novos serviços e de novas tecnologias na provisão desses mesmos serviços 

(particularmente os mais banais, correspondendo a funções centrais actualmente mais 

descentralizadas), e para a crescente concentração demográfica na cidade possam todas 

elas apontar no sentido de uma progressiva redução do número de balcões e de uma 

maior concentração nas principais zonas residenciais (incluindo as novas zonas de 

expansão) e de serviços. Por seu lado, o reforço (ou pelo menos a manutenção) de uma 

distribuição destes pontos de forma mais homogénea pelo território concelhio, apesar de 

eventualmente desejável em termos da promoção do acesso por parte da população mais 

isolada, e até de pontualmente provável pelo mecanismo de concorrência entre grupos 

financeiros, não será muito significativo, até porque o custo (tempo) de deslocação em 

relação à cidade não é elevado e esta se tende a afirmar como pólo centralizado de 

prestação de serviços não só a todo o concelho mas igualmente a toda a envolvente sub-

regional. 

 

K. Energias renováveis e indústrias ligadas às novas tecnologias 

As energias renováveis e as indústrias ligadas às novas tecnologias são dois claros 

exemplos de sectores onde Beja, apesar das suas relativas debilidades actuais, tem um 

espaço enorme de afirmação a explorar. Não obstante a diversidade de actividades 
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englobadas em cada um destes “sectores”, e da disparidade da situação do concelho de 

Beja em relação a cada um deles, o potencial de expansão destas actividades é 

considerável, e isto embora a sua evolução não esteja dependente apenas de factores 

endógenos, controláveis pelos agentes locais. 

No caso das energias renováveis, estamos perante um cluster de actividades em franco 

crescimento, e com um potencial de evolução muito significativo nos anos mais 

próximos, já que Portugal assumiu cumprir o objectivo da União Europeia de atingir um 

peso de 39% de energias renováveis em 2010… Por outro lado trata-se de um sector 

onde a aposta política tem sido forte, a nível governamental, e onde a estrutura 

institucional e empresarial tem nos últimos anos desenvolvido capacidades e 

competências (e um grau de inovação e penetração) que têm assegurado um lugar de 

destaque a nível Europeu ao país neste campo.  

Para além desta aposta política, associada a uma decisão estratégica de fundo nesse 

sentido, verifica-se em paralelo o imperativo de reduzir a dependência energética do 

país (tanto a dependência do exterior como a dependência em relação a um tipo 

específico de energia), particularmente em cenários (não improváveis) de acrescida 

convulsão económica e política, a nível global. Note-se que estes cenários serão 

particularmente marcados por uma pressão para a reconversão das fontes energéticas 

num quadro expectável de aumento estrutural do preço de petróleo, com a entrada no 

mercado mundial de agentes de significativa dimensão do lado procura e, em particular, 

com a pressão sobre o consumo energético por parte de uma China em acelerada 

transição para o capitalismo e crescimento económico. 

Neste quadro, destacam-se já intenções de investimentos diversificadas, tendo por base 

a exploração de fontes de energia renováveis, tanto eólica como solar, no concelho de 

Beja, estando alguns pedidos de licenciamento (para unidades de dimensão já 

considerável) actualmente em curso. 

No caso da energia eólica, será de destacar igualmente, mesmo antes de concretizarmos 

as intenções de investimento já efectivamente apresentadas no município, a importância 

dada pelo Governo, a nível central, à promoção da produção de energia eólica, patente 

no Plano de Investimentos em Infra-estruturas Prioritárias (PIIP), anunciado 
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recentemente para o período de 2005-2009, onde se consagra a atribuição de cerca de 

1.500 MW a 1.700 MW de potência energética, os quais serão divididos em três blocos, 

o maior dos quais de 850 MW a 1000 MW, com o objectivo de obrigar à criação, em 

Portugal, de um cluster industrial relativamente estruturado neste segmento. Do total de 

5.563 milhões de euros dedicados ao sector energético neste plano de investimentos, 

cerca de 2.530 milhões de euros foram reservados à energia eólica, dos quais cerca de 

90% serão financiados com capitais privados. Os restantes 10% terão origem em fundos 

públicos e comunitários. Esta será claramente uma vertente (com concursos públicos já 

abertos) que poderá marcar a alteração da paisagem regional e que também terá 

implicações significativas no ordenamento territorial respectivo. 

Mas independentemente deste interesse genérico e desta linha estratégica assumida a 

nível central (que poderá induzir investimentos de maior dimensão na região), o que é 

facto é que existem já diversas solicitações para investimentos em energia eólica no 

concelho de Beja. A título de exemplo, entraram recentemente
23

 3 pedidos na câmara e 

será expectável que apareçam eventualmente outros ao longo do próximo período de 

vigência do PDM. 

Estes pedidos de informação entrados na CMB, todos provenientes de uma mesma 

empresa (AGROSMART – Gestão Agrícola e Técnicas Agrárias, Lda.), referem-se a 

projectos de implementação de parques eólicos e todos eles estão sujeitos a análise, face 

ao facto de estarem sujeitos no regime actual a condicionantes diversas (REN, RAN; 

servidões aeronáuticas, servidões de sobreiro…), aguardando (na data de redacção) 

parecer sobre o seu interesse municipal. Referem-se às seguintes zonas: 

 Parque eólico de Beringel (na Herdade dos Baiões e na Herdade de Corta 

Ventos, entre Beringel e Mombeja), na freguesia de Mombeja; 

 Parque eólico de S. Brissos (Herdade da Torre, a cerca de 1 km de Beringel), na 

freguesia de S. Brissos; 

                                                 
23

 Dados de Junho de 2005 
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 Parque eólico de Monte Carrascal (Herdades da Corte Martinho de Cima e de 

Baixo, do Carrascal, do Vermelho, entre outras), na freguesia de Nossa Senhora 

das Neves. 

Cada um destes parques, a ser apreciado, consistirá em cerca de 10 aerogeradores, 

ocupando cada um destes cerca de 1000 m2 (500 dos quais com fundações). 

Segundo o seu promotor, a produção total de electricidade de cada um destes 3 parques 

será entre 15 e 20 MW, sendo a duração prevista dos projectos de 20 anos. Segundo os 

promotores será fornecido ao concelho 2,5% do rendimento anual dos geradores, de 

acordo com a legislação aplicável. 

Em termos da energia solar, existem igualmente intenções de investimento em curso 

tendo sido igualmente já apresentados três pedidos de informação à CMB, 

correspondentes a 3 projectos, a desenvolver no sul do concelho. 

Toda a região Alentejo apresenta particulares condições para o aproveitamento desta 

fonte energética (vejam-se por exemplo, os dados sobre a exposição solar constantes do 

mapa da figura 45), e o concelho de Beja não será excepção. Note-se aliás a forte 

concorrência de alguns municípios vizinhos na atracção e mobilização de investimentos 

nestas áreas, destacando-se em particular o caso do projecto da Central Fotovoltaica de 

Moura, com ambições, segundo a entidade promotora (a AMPER), de ser a maior do 

mundo (embora actualmente esteja num relativo impasse). Este empreendimento. A 

localizar na Amareleja, prevê a produção de 64 MW de electricidade, canalizados para a 

subestação do Alqueva, e a mobilização de cerca de um milhar de postos de trabalho. 

Note-se que a cidade de Beja, mesmo não sendo estes projectos aí especificamente 

localizados (no seu próprio concelho), poderá sempre, face ao seu papel como pólo 

urbano da sub-região, funcionar como uma âncora essencial de um eventual cluster a ser 

dinamizado com base e em torno destas actividade, no campo dos serviços de apoio, da 

manutenção, da investigação e formação, etc.  
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Figura 45. Radiação solar em Portugal 

 

Fonte: 

http://www.energiasrenovaveis.com/html/energias/solar_pt_actualidade.asp 

 

Em qualquer dos casos, seja no campo da energia eólica, seja no da energia solar, 

importa realçar a importância dos cuidados a ter em termos de ordenamento e do 

respeito pelas normas e servidões e restrições em vigor. Independentemente de ser 

inequívoco o interesse estratégico pela atracção de energias renováveis para o concelho, 

este terá de ser equacionado no respeito pelas virtualidades das hipotéticas áreas de 

implementação e dos seus potenciais usos alternativos, nomeadamente, pelas qualidades 

dos solos (e dos usos nele actualmente existentes). 

Nos casos de outras energias renováveis com menor expressão na região, também estas 

questões se colocam. Independentemente de estarem num estado mais embrionário, e de 

não terem ainda sido oficializados pedidos em concreto no município à CMB, existem 

diversos projectos a serem desenvolvidos neste campo por entidades privadas e 

públicas, por agentes nacionais e locais (a própria EDIA tem aqui uma vertente 

fundamental) pelo que será provável a ocorrência de projectos em áreas como a 
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biomassa ou outras fontes energéticas, as quais aliás são alvo de apoios financeiros 

substanciais no âmbito do actual Quadro Comunitário de Apoio. 

Em termos de outras actividades ligadas às novas tecnologias, embora não estejam 

publicitados actualmente projectos com impacto fundamental ao nível do município de 

Beja, o que é facto é que este apresenta um potencial relativamente elevado neste 

campo, com fortes possibilidades de ser explorado no futuro, em particular através da 

articulação e de uma maior colaboração entre alguns dos agentes fulcrais da cidade, 

como as instituições de ensino superior e investigação (em particular o IPB), a EDIA, 

ou as associações empresariais, entre outras (pense-se na quantidade de instituições 

públicas, militares, de saúde, de educação, etc. que fazem viver a cidade, por exemplo).  

Note-se que este não é apenas um potencial por explorar como utilizadores de novas 

tecnologias ou da expansão de serviços nestas áreas (de que existem vários exemplos, 

nos campos das telecomunicações e das tecnologias de informação), mas também e 

sobretudo é um potencial a explorar no campo da aplicação de novas tecnologias a 

clusters com peso e tradição significativos na região (como a agricultura ou mesmo o 

turismo), ou ainda também um potencial significativo como local para o 

estabelecimento de novas indústrias ligadas a novas tecnologias (desde que a cidade 

consiga reunir os factores competitivos, em particular no campo da retenção de recursos 

humanos e imateriais qualificados) que permitam atrair e suster estas actividades (em 

campos como a aeronáutica, a produção energética, a logística e distribuição, as 

tecnologias de informação, ou outros). 

 

L. Indústrias da construção civil e extractiva 

A indústria de construção civil e a indústria extractiva são sectores que pela sua própria 

natureza são extremamente sensíveis às dinâmicas conjunturais da economia e em 

particular às flutuações nos mercados associados ao imobiliário e às obras públicas, 

sobretudo no primeiro caso. Esta dependência será tanto maior quanto mais localizada 

for a área de actuação das empresas respectivas, o que em qualquer destes dois sectores, 

no caso do concelho de Beja, se verifica na maior parte das explorações existentes, 

essencialmente focadas no mercado local ou sub-regional.  
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Centrando-nos no caso concreto da actividade da construção civil, a generalidade das 

empresas existentes no concelho são pequenas empresas de carácter quase familiar, 

destacando-se depois um pequeno conjunto de empresas de média dimensão, mas 

igualmente focalizadas no mercado do concelho de Beja e região envolvente. 

Este tecido empresarial de base obsta em geral a que o sector da construção civil e obras 

públicas no concelho consiga obter vantagens e concorrer competitivamente com as 

grandes empresas nacionais do sector aquando de empreitadas de grande dimensão 

(como poderão ser grande parte dos investimentos públicos e privados equacionados 

para a região para o futuro próximo, no campo das acessibilidades rodoviárias, do 

aeroporto, ou outras), as quais em geral são efectuadas por consórcios de grandes 

empresas, essencialmente exógenas, e que muitas vezes recorrem à subcontratação de 

pessoas ou pequenas empresas também eles externos ao concelho e mesmo à sub-

região, muitas vezes até através de mecanismos de informalidade ética e socialmente 

questionáveis (imigrantes ilegais, etc.).  

Este como já foi referido é um sector muito sensível a variações conjunturais da 

actividade económica, e muito ligado aos ciclos económicos, sendo dos mais afectados 

em períodos recessivos, e daqueles onde as estratégias de flexibilidade empresarial mais 

se têm desenvolvido. Por outro lado é também um sector cujo desenvolvimento está em 

estreita articulação com a dinâmica da actividade imobiliária, a qual tem crescido 

duradouramente nos últimos anos em todo o país, sendo em muito sustentada pelo apoio 

do sector financeiro, ele próprio a crescer através da multiplicação das facilidades de 

crédito à habitação e do incentivo ao endividamento das famílias.  

Neste quadro, este tem sido assim um sector que tem estruturalmente vindo a crescer, 

com particular destaque em zonas onde o crescimento demográfico é mais acentuado 

(mas também em particular, onde as facilidades em termos urbanísticos são maiores). 

No caso de Beja, esta dinâmica construtiva, acompanhamento o crescimento 

demográfico da sede de concelho (nomeadamente nas novas zonas de expansão da 

cidade), bem como um certo crescimento pontual em alguns outros aglomerados, tem-se 

mantido de forma consolidada e é expectável que tal tendência se mantenha no período 

de vigência da revisão do PDM. 
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Relembre-se que este é um sector com um peso considerável tanto no tecido empresarial 

como no emprego concelhios, representando cerca de 556 postos de trabalho em 101 

estabelecimentos, segundos os quadros de pessoal do Ministério do Trabalho e 

Solidariedade Social (cf. as figuras 9 e 10, apresentadas no ponto 3.A.a., bem como os 

dados patentes no anexo IV), valores significativos, que representam cerca de 7% do 

emprego e dos estabelecimentos do concelho. 

Tendo em conta que estes números, registados nos quadros de pessoal, e portanto 

correspondentes a postos de trabalho formais, podem apresentar serias limitações para 

traduzir o efectivo contingente empregado no sector no concelho, podemos olhar para 

dados do censos, que, embora mais antigos, permitem ter uma ideia mais fidedigna em 

termos desse volume
24

, que rondava em 2001 as cerca de 1100 pessoas declaradas. 

Note-se o peso que a actividade informal tem frequentemente neste sector, associada a 

situações de sub-emprego, trabalho temporário, ou mesmo trabalho clandestino ilegal 

(em geral suportado em correntes migratórias ilegais), podendo portanto o valor ainda 

estar subestimado. 

A importância social e económica do sector no concelho será portanto bastante, como se 

depreende dos dados apresentados, embora menor do que noutros pontos do país, e 

sobretudo, não conseguindo muitas vezes apropriar-se eficientemente das oportunidades 

criadas ao sector no próprio concelho e região envolvente, face à concorrência das 

grandes empresas nacionais, sobretudo no campo das grandes obras públicas, que 

poderiam dessa forma ser um veículo de distribuição de rendimento suplementar na 

região. 

Em termos daquele que é o impacto destas actividades em termos do ordenamento 

territorial concelhio, para além daquilo que é o dinamismo da própria actividade 

económica em si e aquilo que são os seus outputs (nomeadamente em termos da própria 

construção verificada), há que destacar sobretudo a necessidade de actuar sobre as 

próprias empresas em causa. Sendo a actividade construção associada a expansão 

urbanística, que é o alvo da actividade destas empresas, regulada pelos diversos 

                                                 
24

 Embora com uma outra limitação, o de estarem sujeitos ao critério de residência e não de emprego, e 

portanto apenas traduzirem os trabalhadores do sector residentes no concelho e não os que efectivamente 

trabalham no sector no concelho… 
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instrumentos municipais de ordenamento territorial, importa não descurar também o 

próprio ordenamento das condições de actividade destas empresas, as quais poderão 

ganhar (sobretudo as de maior dimensão) em se concentrar em zonas ricas em 

actividade económica mais banal, perto de boas acessibilidades, e mesmo em zonas 

industriais. 

No que concerne às indústrias extractivas, o concelho de Beja assume um peso reduzido 

no contexto nacional e mesmo no contexto alentejano, se tivermos em conta o 

tradicional peso, por exemplo, de concelhos como Aljustrel ou Castro Verde, no caso 

dos minerais metálicos, ou do Centro-Norte da região, em particular na “zona dos 

mármores” (Borba-Estremoz-Vila Viçosa), no caso dos minerais não metálicos.  

No entanto, o concelho de Beja ganha relevo a nível nacional pela ocorrência de uma 

espécie particular de mármore, o mármore cinzento de Trigaches, o qual assume o 

destaque, de entre a produção extractiva local. 

A indústria extractiva bejense concentra-se na vertente dos minerais não metálicos 

(mármores, calcários e em menor escala dioritos), não sendo relevante a exploração de 

minérios metálicos ou de águas termais, embora de qualquer forma esta actividade não 

deixe de ser caracterizada por volumes de extracção que representam valores 

relativamente reduzidos no contexto nacional, e que servem em grande parte para 

alimentar necessidades da indústria de construção local. Com efeito, com a referida 

excepção, podemos considerar que a indústria extractiva no concelho muito ligada às 

necessidades da construção civil, e que portanto, pelo menos em certo grau, reproduz as 

dinâmicas anteriormente enunciadas. 

Não obstante, como pode ser deduzido das figuras patentes no anexo XIV, referente à 

cartografia das principais concessões mineiras no país e das concessões de prospecção e 

pesquisa de depósitos e águas minerais, esta situação pode ser alterada em condições 

tecnológicas e de mercado que permitam rentabilizar a exploração de outras reservas 

minerais, como sempre acontece neste tipo de actividade. 

As pedreiras licenciadas (e as em actividade) estão representadas no quadro 15, 

destacando-se claramente a exploração de mármores e calcários, em particular nas 
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freguesias noroeste do concelho (a já referida zona nas imediações de Trigaches), com 

destaque para São Brissos, e para a Herdade do Monvestido em particular. 

Estas pedreiras naturalmente exigem medidas de ordenamento territorial e de protecção 

e revalorização ambiental adequadas, em particular em caso de coincidência ou 

contiguidade com regimes especiais de protecção ecológica ou agrícola, nomeadamente 

as reservas respectivas, mas também igualmente nos casos restantes. Todas as 

explorações assinaladas deverão portanto ser alvo de cuidado especial na (re-)definição 

de usos do solo a efectuar em sede desta revisão de PDM, podendo eventualmente ser 

equacionada com particular cuidado a questão do produto com maior especificidade e 

capacidade de diferenciação regional, isto é, as explorações do mármore cinzento “de 

Trigaches”, passíveis de serem progressivamente assimilados a uma marca com carácter 

localizado, que permita rentabilizar na região a denominação de origem respectiva. 

Quadro 15 – Pedreiras que registaram movimentos de processos de licença, 

constantes do Boletim de Minas, desde 1964 

 

 Nome Substância(s) Distrito Concelho Freguesia 

5287 Corte Carrasco  Dioritos Beja Beja Albernoa 

4186 Misericórdia *  Dioritos Beja Beja Beringel 

3918 Herdade do Monvestido nº 10  Calcários Beja Beja S. Brissos 

3585 Courela Vale Romeira  Mármores Beja Beja S. Brissos 

3492 Vale de Romeiras *  Calcários Beja Beja S. Brissos 

3476 Meca nº 8 *  Mármores Beja Beja S. Brissos 

3458 Herdade do Monvestido nº 9  Mármores Beja Beja S. Brissos 

3434 Trigaxes  Calcários Beja Beja S. Brissos 

3281 Courela das Mecas *  Mármores Beja Beja S. Brissos 

3256 Herdade do Monvestido nº 8  Mármores Beja Beja S. Brissos 

3255 Herdade do Monvestido nº 7  Mármores Beja Beja S. Brissos 

3250 Herdade do Monvestido nº 6  Mármores Beja Beja Trigaches 

3223 Herdade do Monvestido nº 5  Mármores Beja Beja S. Brissos 

javascript:__doPostBack('DGrid$_ctl2$_ctl1','')
javascript:__doPostBack('DGrid$_ctl2$_ctl2','')
javascript:__doPostBack('DGrid$_ctl2$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('DGrid$_ctl2$_ctl4','')
javascript:__doPostBack('DGrid$_ctl2$_ctl5','')


 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

204 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

3222 Herdade do Monvestido nº 4 *  Calcários Beja Beja S. Brissos 

3221 Herdade do Monvestido nº 3  Calcários Beja Beja S. Brissos 

3220 Herdade do Monvestido nº 2 *  Calcários Beja Beja S. Brissos 

3017 Pedreira das Covas *  Dioritos Beja Beja S. Matias 

2879 Carmo Velho *  Calcários Beja Beja S.Maria da Feira 

2535 Monte Outeiro V  Mármores Beja Beja S. Brissos 

2534 Monte Outeiro IV  Mármores Beja Beja S. Brissos 

2533 Monte Outeiro III  Mármores Beja Beja S. Brissos 

2517 MC - Monvestido  Mármores Beja Beja S. Brissos 

2516 Monte Outeiro I *  Mármores Beja Beja S. Brissos 

2515 Monte Outeiro II  Mármores Beja Beja S. Brissos 

2385 S. Brissos *  Calcários Beja Beja S. Brissos 

1912 Mecas nº 7  Calcários Beja Beja S. Brissos 

1911 Mecas nº 5  Calcários Beja Beja S. Brissos 

1903 Mecas nº 3  Calcários Beja Beja S. Brissos 

1762 Monvestido  Calcários Beja Beja S. Brissos 

1755 Herdade do Monvestido  Mármores Beja Beja S. Brissos 

* Pedreiras com baixa de exploração 

Fonte: base de dados de pedreiras do ex-IGM/INETI 

 

 

M. Transportes 

Em termos de transportes
25

, a situação no concelho foi analisada e pensada 

estrategicamente de forma aprofundada há relativamente pouco tempo, através de um 

estudo encomendado pela autarquia no final da década de 90 (“Estudo de transportes 

urbanos e locais de Beja” – CMB, 1999), no âmbito de um conjunto de análises de que 

faziam igualmente parte um “Estudo de Mobilidade de Beja” e um “Estudo de 

                                                 
25

 Entendidos aqui como transportes públicos de passageiros, nas suas múltiplas vertentes. 
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Circulação e Estacionamento”. Deste estudo sobre os transportes urbanos e locais em 

Beja (Relatório para a CMB, por parte da empresa Diâmetro/Performenergia, CMB, 

1999) resultou um diagnóstico da situação e a recomendação de um conjunto de 

medidas, as quais que têm sido gradualmente postas em prática, ao longo dos últimos 

anos, em articulação com a estratégia municipal de reordenamento da lógica de 

circulação e estacionamento na cidade. 

Como base central para o diagnóstico da situação de transportes no concelho, com vista 

à revisão do PDM, faz então sentido recorrer a este estudo, tendo em particular atenção 

as suas principais conclusões e recomendações, e remetendo uma análise mais 

pormenorizada e a cabal fundamentação das constatações aqui referenciadas para a 

observação do documento em causa. 

A ideia fulcral de mobilidade urbana apresentada nesse documento passa pela melhoria 

global do sistema de transportes urbanos, baseada numa filosofia que deve articular as 

seguintes dimensões: 

 a aproximação do serviço de transportes públicos ao conceito “porta à porta” 

(isto é, privilegiando ao máximo a hipótese de ligações directas); 

 a moderação de utilização do transporte individual; 

 a articulação com (e o fomento d) as deslocações pedonais; 

 a promoção e facilitação da deslocação em bicicleta ou em duas rodas.  

Esta lógica articulava-se com uma visão global, que sustenta as propostas de 

reestruturação efectuadas, assente em três objectivos genéricos complementares: 

 uma melhoria da mobilidade urbana das populações, incrementando a 

acessibilidade sustentada em transporte público e moderando o recurso 

sistemático ao automóvel dentro da cidade; 

 uma consciencialização e informação da população em relação ao sistema de 

transportes públicos urbanos e locais e às suas vantagens; 

 uma redução dos impactes ambientais negativos associados aos transportes na 

cidade. 
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Neste quadro genérico, e tendo como especial preocupação o sistema urbano/local de 

transportes públicos, as principais conclusões obtidas em cada um dos domínios de 

análise considerados no referido estudo são as que se apresentam nos pontos seguintes: 

 - Em termos da utilização dos transportes, era valorizada com o sistema existente a 

noção de “carreira” em detrimento da noção de “rede”, o que se traduzia na 

utilização da rede existente de transportes colectivos urbana apenas pelos utentes 

habituais. A procura no interior da zona urbana encontrava-se resumida 

essencialmente às deslocações centro <-> bairros periféricos, traduzindo-se 

praticamente apenas na utilização das chamadas carreiras “urbanas”.    

 - No que concerne às carreiras locais e regionais, estas, não obstante apresentarem 

uma boa cobertura espacial, têm no entanto uma actuação desvirtuada pelas 

deficiências no serviço prestado, nomeadamente no que respeita à sua 

frequência/regularidade; à qualidade e conforto dos veículos disponibilizados; e à 

situação aos fins-de-semana e noites. Estas carreiras são essencialmente alimentadas 

pelas faixas etárias mais jovens, que utilizam os equipamentos escolares situados na 

cidade (correspondendo este segmento da procura a cerca de 50% do total). Por 

outro lado, estas carreiras não servem de alternativa às deslocações internas à cidade 

ou aos movimentos com os bairros periféricos. 

 - No que concerne às carreiras urbanas/suburbanas, as principais lacunas a destacar 

centravam-se: (i) na ausência de ligações que possibilitassem as deslocações centro 

<-> centro; (ii) no reduzido nº de circulações em horas de ponta, agravadas por 

intervalos de serviço muito prolongados nos restantes períodos; e (iii) no material 

circulante obsoleto e pouco atractivo, bem como na sua lotação, desajustada em 

relação à dimensão da procura. 

 - Em relação ao sistema tarifário das carreiras urbanas, era apontado o problema da 

desproporcionalidade entre os bilhetes “bordo” e “pré-comprado”, fruto de uma 

filosofia que resultou da necessidade de reduzir a morosidade da cobranças a bordo 

e dos sucessivos acréscimos tarifários que lhe sucederam, a qual se apresentava 

como um dos elementos mais desmotivadores de utilização dessa carreiras.  
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 - Em termos da imagem e da comunicação com o público, destacava-se a sua 

deficiência, passando a comunicação essencialmente pela distribuição de horários, 

concentrada ainda por cima num posto de vendas (Gare Rodoviária). A grande 

heterogeneidade e dificuldade de leitura dos horários, a ausência de plantas da rede, 

a inexistência de informação nos poucos abrigos existentes, ou a necessidade (e 

oportunidade) de remodelação da Gare Rodoviária, principal ponto de venda de 

títulos de transporte e de informação ao público eram também assinaladas. 

 - No que concerne ao material circulante era salientado o facto de as viaturas 

utilizadas nos serviços locais/regionais e urbanos, na sua quase totalidade, se 

encontraram em fase final de operacionalidade e a necessitar de urgente substituição 

(de acordo com a idade da frota), pelo que era equacionada a importâncias de, nesta 

fase de renovação da frota, se proceder a uma reflexão sobre a sua tipologia 

(lotações) de forma a rentabilizar os diferentes serviços e melhorar a sua imagem. 

 - Em termos dos táxis, face à reduzida dimensão da cidade (a nível demográfico, e 

em termos da sua extensão), era identificada a inevitabilidade da limitação dos 

níveis de procura, face à ausência de uma massa crítica significativa. O pico de 

utilização deste transporte corresponde aos períodos de baixa ou de ausência de 

oferta dos transportes colectivos, destacando-se ainda a exclusividade (em termos de 

oferta que não por transporte privado) do transporte para áreas centrais e periféricas 

não servidas por transporte colectivo. 

 - Os transportes escolares eram assegurados por diversas formas, destacando-se os 

veículos da Câmara Municipal (cerca de 30 alunos, para uma distância aproximada 

de cerca de 338 km), os táxis (23 alunos, numa distância de 598 km), para além dos 

particulares (7 alunos, numa distância de 152 km). A grande maioria dos alunos (os 

restantes) fazem-se transportar na rede de transportes colectivos, representando face 

à procura global, cerca de 50% das deslocações diárias, na rede local e regional. 

 - Finalmente, em relação aos transportes camarários, estes asseguravam diariamente 

o transporte de cerca de 128 funcionários, distribuídos por 7 itinerários, efeito para o 

qual a CMB disponibilizava 3 viaturas e 3 motoristas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

208 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

No contexto deste estudo e face a este diagnóstico, eram sugeridas um conjunto de 

estratégias e medidas, que entretanto foram começadas a ser postas em prática (para 

uma análise integral, veja-se o documento referido: CMB/Diâmetro/Performenergia, 

(1999): 

 ao nível da cobertura urbana, sugerindo-se a melhoria da cobertura espacial e 

temporal da rede, a maximização da possibilidade de ligações directas para as 

deslocações urbanas, locais e regionais e a propondo-se uma estrutura de rede 

que completasse as deslocações dos clientes já adquiridos das carreiras locais e 

regionais, dentro das zonas urbanas (passando a obtenção destes diversos 

objectivos pela extensão de algumas circulações das carreiras locais na zona 

urbana e pela alteração de itinerários, na zona urbana, promovendo a passagem 

por zonas não servidas); 

 ao nível dos circuitos urbanos, propondo a satisfação de uma potencial procura 

em deslocações “periferia <–> centro” e “centro <-> centro”, criando serviços 

urbanos de transportes públicos que sirvam os principais pólos geradores e 

atractores de deslocações, escalonados pelos níveis temporais de procura; 

 em termos de tarifário, oferecendo uma estrutura de tarifário que não penalizasse 

as deslocações urbanas, permitindo a utilização do tarifário urbano nas carreiras 

locais e regionais, dentro do perímetro urbano, e reduzindo o custo da tarifa 

agravada em relação ao da pré-comprada; 

 no que concerne à imagem e informação ao público, promovendo-se uns 

transportes colectivos mais atraentes, confortáveis e legíveis (criando uma 

imagem, de marca, diferenciando os diversos tipos de serviço, criando uma 

planta de rede horários mais legíveis, criando pontos de chegada e 

correspondência e rejuvenescendo a gare rodoviária)  

 quanto ao material circulante, procurando tornar os transportes colectivos mais 

atraentes e confortáveis, diversificando a tipologia e reduzindo a  idade média da 

frota; 
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 ao nível dos táxis, preconizava-se o reforço do seu contributo na mobilidade 

urbana e suburbana da cidade, criando um sistema do tipo “taxi-dial”; 

 quanto aos transportes escolares e aos transportes camarários, era definido o 

objectivo do reforço da sua transferência para os operadores de transporte 

público, através da viabilização de acordos de exploração para cada um dos 

casos. 

Tendo em conta a diferenciação dos utentes (actuais e potenciais) dos transportes do 

concelho em 3 níveis distintos (os que fazem essencialmente deslocações intra-urbanas; 

os que efectuam viagens pendulares ou ocasionais para a periferia; e os que afectam 

deslocações para outras localidades do concelho), eram definidos um conjunto de 

impactos previstos em termos dos resultados das medidas sugeridas, os quais se 

sintetizam no seguinte quadro, extraído do estudo referido: 

Figura 46. Impactos da implementação das alterações sugeridas no Estudo de 

Transportes urbanos e locais de Beja  

  

Fonte: CMB/Diâmetro/Performenergia (1999) 
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Das recomendações efectuadas e das acções imediatas previstas (seja por parte de CMB, 

seja dos operadores concessionários, em particular a empresa EVA), resultou um 

esforço que tem sido entretanto desenvolvido pela CMB e pelos operadores respectivos, 

traduzido num conjunto de acções que visam implementar a generalidade dos princípios 

estabelecidos com este estudo.  

Ao nível das implicações directas em termos de ordenamento de território, que são as 

que nos interessam especialmente neste contexto, para além das implicações subjacentes 

às alterações de tráfego nas vias utilizadas e nas faixas de protecção respectivas, bem 

como das modificações na gare rodoviária, destacam-se essencialmente as 

transformações nos fluxos de tráfego verificadas, tanto a nível intra-urbano, como entre 

os diversos aglomerados do concelho, e a sua relação com a localização de (e a 

programação de novos) equipamentos.   

Será essencialmente de ter em conta no planeamento territorial concelhio a evolução dos 

fluxos verificados (com particular atenção para as novas zonas de expansão urbana, bem 

como para a localização dos principais pontos focalizadores de tráfego, particularmente 

os estabelecimentos de ensino e os maiores centros de serviços públicos, de comércio e 

de lazer) e ir articulando as conclusões daí retiradas, de forma interactiva, com a 

intervenção no planeamento urbano, via licenciamento e via criação e aplicação de 

parâmetros urbanístico e definição de usos do solo. 

Para além dos transportes urbanos (intra-urbanos e concelhios) acima analisados, 

importa ainda referir brevemente a questão dos transportes que fazem a articulação 

regional, nacional e internacional, para fora do âmbito da dimensão (sub-regional) e 

local considerada nas constatações anteriores. Em termos destas áreas de actuação, 

traduzidas nas carreiras rodoviárias ou ferroviárias para diversos pontos do país (com 

particular destaque para Lisboa, Évora, Algarve e diversos pontos do Baixo Alentejo), e 

numa menor competitividade (em geral) face ao uso do transporte privado, não são de 

destacar impactos tão directos em termos do ordenamento do território do concelho, 

excepto na questão da própria infraestruturação física dos traçados utilizados, a qual é 

aqui tratada nos pontos específicos respectivos (da rodovia e da ferrovia). 
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Apenas é de referir a este respeito que o tráfego que se gera nessas infra-estruturas, em 

particular de transportes públicos de passageiros, que são os que aqui nos interessam, 

está ele próprio sujeito igualmente a um conjunto de desafios que afectam essa 

actividades e para os quais serão imprescindíveis também opções estratégicas, a serem 

definidas pelos operadores respectivos e/ou pelos poderes públicos reguladores dessas 

actividades. Não sendo aqui o lugar para essa discussão, importa apenas remeter o 

debate em termos dos impactos territoriais associados à construção, manutenção e 

utilização das infra-estruturas respectivas para os pontos referidos.  

 

N. Ensino profissional 

O ensino profissional assume um papel fundamental no concelho, face ao quadro 

existente, cujos traços gerais foram anteriormente traçados (veja-se o ponto ….), em 

termos do nível da habilitações e de competências da população concelhia, bem como 

igualmente aos níveis de insucesso e de abandono escolar ainda hoje verificados. 

Estando o concelho de Beja num contexto em que este é um aspecto com importância 

fulcral para a afirmação da sua capacidade competitiva, num cenário de necessidade de 

readaptação da base produtiva local e de afirmação de novos sectores, o ensino 

profissional terá então de ser encarado como uma prioridade de actuação fundamental 

para o desenvolvimento da região. 

O sistema de formação profissional regista em Portugal uma evolução incerta, mas onde 

pontifica uma tripla vertente, onde se vão cruzando a actuação nas escolas profissionais, 

vinda do âmbito do sistema de educação, a dos centros de formação, oriunda do campo 

das políticas de promoção de emprego e empregabilidade, ou a promovida pelas 

próprias empresas e associações empresariais, virada para as necessidades de formação 

muito específicas que têm em certos momentos da sua vida. Algumas destas actuações 

têm em vista a formação de competências base, outras estão mais viradas para 

competências específicas, outras ainda estão preocupadas com a reconversão 

profissional das carreiras, a necessidade de reestruturação sectorial ou de promover a 

adaptabilidade a novas condições tecnológicas ou económicas, ou outras ainda, por 

exemplo, estarão viradas para complementos de formação ao longo da vida. 
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Em centros urbanos como Beja, o papel de ensino profissional assume-se como fulcral, 

seja qual for essa vertente, já que o nível de qualificações da população da cidade e 

sobretudo da envolvente por ela polarizada, é baixo (e desequilibrado), as taxas de 

desemprego estrutural relativamente elevadas, e mesmo os actuais níveis de abandono 

escolar precoce continuam a ser muito preocupantes. A actuação pode e deve ser 

dirigida a estas várias vertentes, embora o alvo genérico seja ainda, na sua maioria, a 

população (incluindo extractos etários muito jovens) com um baixo ou muito baixo 

nível de qualificações, que entra no sistema de formação profissional como um 

substituto ao sistema formal de ensino (de nível III, sobretudo) ou como paliativo para 

situações de desemprego. 

A oferta de formação ao nível do ensino profissional existente no concelho tem sido 

polarizada por um tipo de oferta vocacionada para fazer face essencialmente a estas 

situações, estando muito polarizada, sobretudo ao nível da maior instituição (o Centro 

de Formação de Beja do IEFP, com mais de 500 formandos), pelas necessidades de 

procura do Centro de Emprego local, bem como marcada pelas restrições em termos dos 

recursos e competências disponíveis na instituição (veja-se no anexo XV, os dados 

referentes a formação profissional efectuada por parte das diversas entidades, 

nomeadamente o Centro de Formação Profissional de Beja do IEFP e a Escola 

Profissional Bento de Jesus Caraça, em termos de cursos ministrados e nºs de 

formandos
26

 ). 

Sendo obviamente necessária actuação neste campo (já que é esta a crua realidade da 

sub-região), será importante cada vez mais também a aposta em outros segmentos, no 

sentido de facilitar e promover a adaptabilidade das competências dos trabalhadores, 

mesmo dos mais qualificados, ou com vínculos laborais mais estáveis no sentido de 

fazer face aos novos desafios competitivos por que passam as suas actividades. Será 

eventualmente natural, mais tarde ou mais cedo, o aumento da aposta neste tipo de 

formação, independentemente de esta ser conduzida pelas instituições responsáveis, ao 

nível de sistema de emprego ou de educação, por instituições de ensino e formação 

                                                 
26

 A que se juntam ainda outros actores, com características especiais como a CerciBeja, por exemplo. 
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locais ou mesmo (sobretudo?) por associações empresariais., com base nas necessidades 

que irão sentir na prática. 

Face à realidade económica e empresarial do concelho, importa apostar não só na 

formação de jovens, e particularmente dos muitos que abandonam o sistema formal de 

ensino preliminarmente, mas também, com cada vez mais importância, na formação de 

activos, que vêm crescentemente as suas competências desajustadas em relação ás 

necessidades do mercado de trabalho local.  

As virtualidades da aposta nos sectores ou nos clusters com maiores potencialidades de 

desenvolvimento ou de afirmação na região, em colaboração com as entidades chave 

desses mesmos clusters (empresas, unidades de investigação e ensino, instituições 

públicas, etc.), será aqui fundamental, esteja-se a falar do turismo, da aeronáutica, das 

agro-indústrias, da agricultura biológica, da distribuição e logística, da preservação e 

valorização ambiental, da promoção e animação cultural, da energia, da promoção dos 

recursos hídricos, do apoio social a dependentes, etc. Não esquecendo a manutenção da 

aposta em segmentos relativamente indiferenciados ou generalistas (com vista à actual 

procura em campos como os serviços administrativos, os serviços informáticos, a 

hotelaria e restauração, etc.), importa criar competências específicas, mais 

especializadas, adequadas ao tecido empresarial local e às suas potenciais necessidades, 

mas sempre envolvendo ao máximo no processo aqueles que serão os utilizadores 

imediatos dessas competências, no sentido de garantir uma procura mínima assegurada 

para a oferta formativa a realizar. 

Finalmente, se olharmos para este domínio em termos geográficos, a nível concelhio, 

tem-se verificado em geral uma concentração natural desta actividade na sede de 

concelho ou nas suas imediações próximas (no caso do IEFP), embora o seu mercado-

alvo seja bem maior do que o concelho, já que a área de influência do centro de 

emprego respectivo (e as maiores necessidades de actuação) se alargam bem para longe 

das fronteiras do concelho. 

Em termos de ordenamento territorial, as necessidades de planeamento específico a este 

domínio não serão muito acentuadas, correspondendo na prática à sua implantação 

física e às necessidades de existência corpórea das entidades existentes ou expectáveis 
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(ampliação de instalações, etc.). O impacto maior em termos territoriais prende-se com 

a polarização e os fluxos pendulares associados a esta actividade, num quadro onde a 

cidade de Beja se tende a firmar como pólo fundamental de um hinterland de dimensões 

significativas, que ultrapassa em muito os limites do concelho, raiando no geral a área 

de todo o Baixo Alentejo. 

 

O. Empresas 

A actividade das empresas é o alvo do último domínio em análise neste relatório de 

diagnóstico da componente economia.    

Para uma sistematização mais exaustiva das principais características do tecido 

empresarial concelhio, remetemos para a análise já efectuada no ponto 3.A.b., aquando 

do diagnóstico das principais características do tecido empresarial do concelho e dos 

principais desafios com que este se defronta. Não fazendo aqui sentido repetir essa 

caracterização, apenas gostaríamos de voltar a destacar um conjunto de aspectos críticos 

sobre o tecido empresarial e extrair algumas conclusões em termos das implicações para 

as medidas a tomar no campo do ordenamento territorial concelhio. 

 

Uma boa síntese da situação genérica sentida no concelho em relação à estrutura e 

dinâmica empresarial é aquela que pode ser observada no mapa da figura 47, extraída de 

Marques (2005), elaborada com base num conjunto de 38 indicadores
27

 com os quais a 

autora pretendia abarcar esta dimensão de análise. 

O concelho de Beja, neste quadro, fazendo parte da ampla maioria do território nacional 

onde a fraca concentração empresarial se conjuga com um tecido de pequenas empresas, 

apresenta um “tecido empresarial muito pouco espesso e assente em empresas de 

pequena dimensão”, mas que sobressai fortemente em relação à sua envolvente directa, 

claramente marcada por um “tecido empresarial praticamente inexistente” ou, nos 

melhores casos, por uma “elevada fragilidade do tecido empresarial”. 

                                                 
27

 Nas áreas de grandes empresas, dimensão das empresas de comércio e serviços, dimensão das empresas 

da indústria transformadora e dinâmica e sobrevivência empresarial. 
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Estas constatações, que confirmam as principais conclusões descritas nos pontos 3.A.b. 

e 3.B. deste relatório, e que podem ainda ser complementadas pela observação dos 

dados patentes nos anexos IV e VI, sobre a dimensão empresarial no concelho e a sua 

dinâmica, não obstante esconderem diferenças assinaláveis de situação de sector para 

sector, e mesmo realidades territoriais relativamente distintas, permitem, dar uma noção 

genérica da situação global do concelho neste item relativo ao tecido empresarial 

 

Num cenário de fortes transformações sectoriais, e de necessidade profunda de aposta 

em novos factores competitivos como fonte de valorização territorial e de promoção de 

desenvolvimento, as empresas de Beja têm claramente de apostar mais num maior nível 

de empreendedorismo e no fomento das condições de acesso e de sucesso na 

empresarialidade, como também atrás foi referido (vejam-se os pontos 2.F, 3.A.e. e 

3.B.iii.). 

 

Neste quadro, é fundamental o papel de instituições intermédias, como as associações 

empresariais (pense-se no NERBE, na ACOS, na Associação de Comerciantes, etc.), ou 

em outras instituições, que consigam assegurar a ocorrência de cooperação empresarial, 

de articulação entre os interesses dos agentes, de forma a obterem massas críticas que 

lhes dêem dimensões para competir e ter acesso a recursos chave, para explorarem 

novas formas de governança.  

 

As instituições de ensino, investigação e formação, as entidades públicas nacionais e 

locais, as agências de desenvolvimento local ou empresas responsáveis pelo lançamento 

e gestão de grandes projectos e infra-estruturas têm aqui também um papel fundamental, 

tentando colaborar, naquilo que forem os seus interesses comuns, com o tecido 

empresarial local, e apoiando-o assim na promoção da sua competitividade e na criação 

de emprego e rendimento para a região.  
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Figura 47. Estrutura e dinâmica empresarial 

  

Fonte: reproduzido de Marques, 2005 

 

A capacidade de investir e promover investimento é aqui igualmente fundamental. 

Segundo dados sobre os investimentos produtivos (retirados de Marques, 2005), 

traduzidos numa tipologia elaborada com base numa grelha de 8 indicadores 

(essencialmente ligados ao nível de investimento associado a alguns programas no 
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âmbito do QCAII e de iniciativas comunitárias), o concelho de Beja apresenta fracos 

níveis de investimento, no contexto nacional, mas que se destacam relativamente no 

contexto sub-regional do Baixo Alentejo e mesmo no quadro da região alentejana (cf. o 

mapa da figura 48). 

 

Figura 48. Investimentos produtivos: tipologia por concelhos 

  

Fonte: reproduzido de Marques, 2005 
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Neste quadro, empreendimentos como o Parque de Feiras Exposições de Beja ou 

eventos como a Ovibeja são marcos claros da dinâmica empresarial local e da 

capacidade polarizadora, em termos de áreas de influência, que a cidade pode ter, a 

nível de funções centrais de âmbito elevado. 

Um aspecto central para a dinâmica empresarial prende-se precisamente com a 

dinamização do parque de feiras e exposições. Esta pode passar pela realização 

periódica de outros eventos de âmbito regional ou nacional, pela sua utilização mais 

intensiva pelo tecido empresarial local ou por outros tipos de animação e de colaboração 

com as forças vivas da cidade ou da região. 

Pode além disso articular-se ainda com um papel mais activo da cidade como espaço 

“de eventos”, de âmbito cultural, desportivo, de lazer ou de negócios (em colaboração 

com outros actores da cidade, públicos, empresariais ou sem fins lucrativos, e com 

outras estruturas e equipamentos de que a cidade dispõe), bem como com uma lógica de 

maior articulação e colaboração das empresas com agentes fundamentais para a 

promoção do desenvolvimento local e da competitividade empresarial, como serão as 

instituições de ensino e investigação da cidade ou empresas promotoras de 

equipamentos e infra-estruturas como a EDIA ou a EDAB.   

No caso concreto do Parque de Feiras e Exposições já está planeada aliás a hipótese de 

expansão, a qual terá impacto em termos do ordenamento territorial, que importa ter em 

conta. Assim sendo, a área envolvente ao parque poderá ser equacionada e “reservada” 

como espaço não só de expansão das actuais instalações, mas sobretudo como zona de 

criação de uma nova centralidade para usos associados a actividades económicas mais 

extensivas em termos de utilização de espaço, sejam estes de cariz industrial, comercial 

ou outro. Poderemos então perspectivar a possibilidade de reserva de terrenos na 

envolvente do actual parque para uma eventual futura expansão de um (novo) núcleo 

empresarial e de negócios. 

A ideia da assunção de centros empresariais e de negócios, tendo igualmente por 

referência as zonas existentes infra estruturadas para a actividade empresarial ao nível 

industrial (ou semelhante), nomeadamente as actuais zonas industriais (em particular o 

parque “industrial”, ocupado hoje essencialmente por empresas nas área da logística, 
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armazenagem e manutenção e reparação), é aliás uma outra noção chave a não perder de 

vista em termos de ordenamento territorial para o concelho. 

No caso de melhorias claras de acessibilidades, e da possibilidade da cidade se afirmar 

como tendo vantagens competitivas nesse campo (por exemplo no sector da logística e 

distribuição, ou na distribuição agro-alimentar por exemplo), seria eventualmente 

importante a Câmara Municipal desenvolver uma política mais activa de atracção de 

investimento exógenos neste campo, em áreas vocacionadas para o efeito (por exemplo, 

subsidiando o preço do solo ou infra estruturando os terrenos) e aproveitando estas 

zonas para atrair empresas que usufruísse efectivamente de vantagens na sua 

aglomeração geográfica, beneficiando de externalidades devido à sua localização 

conjunta e criando sinergias através da sua localização. Isto não obsta a que estas zonas 

empresariais não possam continuar a ser utilizadas (numa vertente menos ambiciosa do 

que efectivos centros empresariais e de negócios dinâmicos), simplesmente como forma 

de ordenamento territorial e de concentração das actividades empresariais 

nomeadamente as de maior dimensão e que não exijam grande acessibilidade ao centro 

da cidade, mas se se conseguir combinar isto com a efectiva criação de sinergias que 

beneficiem a actividade destas empresas através dos efeitos da aglomeração, melhor 

seria para todos. 

No caso das empresas de serviços e em particular daquelas cuja localização é mais 

dependente da centralidade e de dinâmicas de sociabilidade urbana mais intensivas seria 

igualmente importante consagrar mecanismos que permitissem a sua manutenção e 

sobrevivência no centro histórico e tradicional da cidade (cf. o ponto respeitante ao 

comércio e serviços), evitando o caminho da desertificação progressiva destas zonas, 

nomeadamente através de políticas de circulação, estacionamento e definição de usos de 

solo correspondentes com este objectivo.   

Finalmente, uma referência à possível articulação das dinâmicas empresariais com o 

empreendimento do Aeroporto de Beja, o qual, numa das vertentes equacionadas para o 

projecto, apela directamente ao funcionamento como pólo motor para a actividade 

industrial e comercial na região, e numa outra dessas vertentes remete para o 
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desenvolvimento de um cluster centrado no desenvolvimento de actividades associadas 

à aeronáutica na cidade. 

Qualquer destas duas vertentes passaria pela consagração de um pólo nas imediações do 

aeroporto, ou pelo menos por um núcleo de empresas com forte ligação quotidiana com 

essa infra-estrutura. Nesse quadro seria efectivamente importante pensar em termos de 

ordenamento territorial na consagração de uma zona de expansão (eventualmente maior 

do que aquela já consagrada no actual plano de expansão do aeródromo (cf. 

EDAB/COBA, 2003), que permitisse um futuro alargamento e um desenvolvimento 

dessas actividades nas imediações do aeroporto, ou no eixo entre estas instalações e o 

centro da cidade. As opções ao nível do zonamento poderão portanto considerar esta 

vertente. 

 

2. Articulação com outros instrumentos de planeamento e política 

territorial 

 

Ao analisarmos a componente socioeconómica do concelho e ao pensarmos uma lógica 

estratégica de intervenção sobre o território, no âmbito desta revisão do PDM, teremos 

inevitavelmente de ter em conta um conjunto diverso de instrumentos de planeamento e 

de orientação estratégica e política, nos mais variados âmbitos e aos mais diversos 

níveis, que terão de ser considerados enquanto enquadradores e mesmo condicionantes 

da política de ordenamento (e desenvolvimento) do concelho de Beja, tendo este de com 

eles ser intimamente articulado, em nome da sua eficiência e eficácia.  

Para além do próprio Plano Estratégico de Beja (versão original e documento de 

actualização), que foi uma das peças de fundo considerada em toda a análise e 

diagnóstico efectuados nesta componente da “economia”, importa em particular remeter 

ainda para as articulações com três documentos com importância fundamental para o 

sucesso da implementação do PDM, ao falarmos especificamente da componente 

socioeconómica (o PNPOT, o PROT e o QREN), qualquer deles em elaboração e 

aprovação já durante o processo de elaboração deste trabalho de revisão do PDM de 

Beja. Importará também referir alguns outros documentos recentes e planos cujo 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO  

CONSULTA PÚBLICA 

 

221 

TOMO II – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

VOLUME 3– BASE ECONÓMICA E DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS (Parte A) 

 

conteúdo é também tido em conta, embora de forma mais pontual ou indirecta, neste 

trabalho e a eles se faz uma referência breve no final deste ponto.  

 

A. PNPOT 

Como será natural, o PNPOT enquadra a generalidade das ideias e linhas estratégicas 

expressas nos diversos documentos de planeamento regionais (em particular o PROT 

Alentejo, por exemplo) e no PE de Beja, bem como muitas das linhas expressas neste 

diagnóstico deste PDM. Haverá portanto uma natural articulação entre as linhas 

estratégicas de todos estes documentos. 

De entre as várias ideias concretas referidas expressamente para o caso de Beja, 

salientam-se a pertença a dois eixos estruturantes do território nacional na região 

(Algarve - Beja - Évora - Portalegre - Castelo Branco; e Sines - Grândola - Beja - V.V. 

Ficalho), bem como a sua importância na estruturação do “Eixo urbano interior”. A 

articulação será natural portanto, como é referido neste documento, com os 

investimentos previsto no campo das vias rodoviárias estruturantes nestes eixos (bem 

como no campo da ferrovia, e nomeadamente da alta velocidade), bem como a aposta 

em outros investimentos de conectividade estruturantes, como o aeroporto. É ainda 

salientado o papel fundamental do EFMA (e seus impactos na transformação da região e 

de certas actividades económicas – agro-indústrias, turismo,…).  

Destaca-se ainda a referência explícita à necessidade de criação de massa crítica e de 

cooperação intermunicipal, sobretudo a nível sub-regional, como forma de ganhar 

escala, bem como à ideia genérica de fomento da cooperação com a Andaluzia, com 

base natural em Beja, isto para além de um conjunto de princípios genéricos e apostas 

transversais de desenvolvimento aplicáveis ao Alentejo como um todo e claramente 

exploráveis pela cidade de Beja (como por exemplo, a aposta no sistema de ensino e 

I&D, no ambiente, no património, na cultura, no turismo, …). 

 

Uma visão cartográfica destas orientações pode ser tida a partir da consulta do mapa 

síntese do sistema urbano e acessibilidades do PNPOT, reproduzido na figura 48.A: 
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Figura 48.A: Síntese do Sistema Urbano e Acessibilidades em Portugal Continental 

(PNPOT) 

 

 Fonte: PNPOT 

 

Note-se que no programa de acção do PNPOT se verifica uma referência explícita ao 

aeroporto, afirmando-o como prioridade nacional, para além de existir referência a 

conclusão do PRN (incluindo as rodovias estruturantes para a cidade). Note-se no 

entanto que em relação à alta velocidade apenas aparecem explícitas as linhas assumidas 
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como prioritárias, não estando portanto incluída a linha de ligação do eixo Lisboa-

Madrid ao Algarve/Huelva, que passará por Beja (remetida em outros documentos para 

pós 2015). 

 

B. PROT Alentejo  

As opções do PROT Alentejo são naturalmente, pela própria natureza deste instrumento 

de gestão territorial, condicionantes ao PDM, sejam, especificamente, as sete Opções 

Estratégicas de Base Territorial (OEBT) assumidas relativas à base económica regional, 

sejam igualmente as seis OEBT relativas ao sistema urbano e povoamento e as seis 

OEBT relativas às estruturas ambientais (cf. documentos de apoio do PROT
28

). 

Em particular, assume-se aqui neste ponto como particularmente relevante o papel de 

Beja no quadro das sete opções relativas à base económica regional: 

 

- OEBT 1. Constituição de Rede Regional de Parques Empresariais, qualificando as 

condições de acolhimento e desenvolvimento empresarial (em articulação com as 

entidades de Sistema Regional de Conhecimento-Tecnologia-Inovação), contribuindo 

para a ampliação e diversificação da base económica regional:  

Beja aparece explicitamente referida como nó fundamental nesta rede; será 

naturalmente fulcral o papel da cidade, como um dos principais centros urbanos 

regionais, no que toca à relação com os pólos tecnológicos e centros de conhecimento 

(universidades, centros de investigação, escolas), verificando-se o destaque da cidade, 

pelo menos a nível regional ou sub-regional, em algumas áreas e potencial de 

crescimento noutras (pense-se na investigação e serviços associados às agro-indústrias, 

à aeronáutica, ao turismo, à água, à energia,…); salienta-se claramente a necessidade de 

um aumento da articulação interinstitucional a nível intra-local e regional. 

 

                                                 
28

 CCDRA (2007): Documentos de base: PROT Alentejo - Documentos de trabalho em discussão 

(2007/08), incluindo o diagnóstico, as OEBT (Opções Estratégicas de Base Territorial) e os Modelos 

territoriais e sectoriais 
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- OEBT 2. Potenciação da abertura ao exterior, tirando partido do posicionamento 

geográfico, reforçando a conectividade internacional, e promovendo a competitividade 

de infra-estruturas regionais: 

Destacam-se os eixos estruturantes (Corredor Sines - Beja - Andaluzia; IP2 e ligação do 

Baixo Alentejo ao Algarve; IC27 – ligação interior do Baixo Alentejo ao Algarve); o 

aeroporto; o corredor ferroviário Sines-Madrid (mas sem a opção pelo traçado de Beja); 

o desenvolvimento como área logística; a articulação do aeroporto de Beja com as 

plataformas logísticas de Sines e Elvas, com as plataformas de Poceirão e Tunes e com 

os portos de Lisboa e Setúbal; para além de, tal como é considerado em geral para toda 

a região, a ideia da generalização das TIC e do acesso em banda larga). 

 

- OEBT 3. Reforço da cadeia de valor dos sectores tradicionais estratégicos (agro-

alimentar, vinicultura, cortiça, rochas ornamentais) e desenvolvimento de novos 

sectores estratégicos emergentes (aeronáutica, automóvel, energias renováveis, TIC e 

turismo) 

Destaca-se o desenvolvimento de sectores tradicionais com peso na envolvente da 

cidade e do concelho, em particular olival e vinha (vitivinicultura e olivicultura) 

potenciados com o regadio associado ao EFMA; para além de aeroporto de Beja e do 

seu impacto potencial no desenvolvimento do cluster da aeronáutica; bem como do 

desenvolvimento do potencial do turismo (e, de forma transversal a toda a região, do 

sector da energia, em particular das renováveis). Note-se que em qualquer destes 

sectores, o papel do centro urbano será fulcral na “densificação” das cadeias de valor 

respectivas, com base em actividades (essencialmente de serviços especializados) 

claramente por vocação focalizados em meio urbano, onde a cidade de Beja poderá 

apostar no desenvolvimento de vantagens competitivas específicas. 

 

- OEBT 4. Desenvolvimento do modelo agro-florestal com base em fileiras estratégicas 

regionais, promovendo a diversificação e a multifuncionalidade das explorações. 
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Destaca-se o desenvolvimento integrado das fileiras agro-alimentar, do turismo, e 

eventualmente das novas energias renováveis; bem como a importância estrutural da 

vinha e olival, no concelho e na zona envolvente. O impacto do EFMA e da sua 

influência na estruturação da zona de regadio respectivo é aqui fundamental. 

 

- OEBT 5. Aumento da atractividade dos espaços rurais, com fomento da 

multifuncionalidade do espaço rural numa dinamização integrada dos diferentes 

sectores que promovam qualidade de vida e sustentabilidade ambiental 

Destaca-se aqui a compatibilização de actividades agrícolas e agro-industriais com o 

turismo, a valorização das segundas residências, a valorização de património tangível e 

intangível e da cultura e identidade, bem como o desenvolvimento de serviços de 

preservação do ambiente e património, serviços de proximidade a população idosa, etc. 

 

- OEBT 6. Consolidação da região como destino turístico de qualidade e de forte 

identidade, com uma oferta selectiva e ajustada à realidade ambiental, natural e 

patrimonial 

Destaca-se, tal como em todo o Alentejo, a aposta numa vertente regional fortemente 

identitária, mas sobretudo, o foco na sub-região associa-se ao impacto do EFMA e ao 

turismo urbano (cultural, eventos,…) e à necessidade da inserção da cidade em circuito 

urbanos mais vastos. A cidade de Beja, face à sua dimensão e à especificidade dos seus 

recursos turísticos no quadro regional, dificilmente se poderá afirmar neste campo se 

não se inserir num quadro de colaboração e inserção em rede com os principais destinos 

turísticos regionais, nos vários domínios turísticos, actuais ou potenciais.  

 

- OEBT 7. Promoção de um sistema regional de Conhecimento-Tecnologia-Inovação 

ajustado ao perfil produtivo regional e fomentador da competitividade empresarial, em 

particular nos sectores estratégicos da base económica regional. 

Destaca-se aqui não só a existência e relevância de algumas entidades locais 

pertencentes a este sistema (em particular as associadas ao ensino superior e a algumas 
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actividades económicas), como um elevado potencial de desenvolvimento através da 

aplicação e especialização em certos sub-sectores concretos, com a aposta em sectores 

chave existentes ou emergentes, como por exemplo a aeronáutica ou as agro-indústrias 

(com ligação, por exemplo, ao EFMA e ao papel da EDIA). 

 

Note-se que este enquadramento que é feito no PROT em termos de Opções 

Estratégicas de Base Territorial, no campo da base económica regional, e em relação ao 

qual é possível avaliar a inserção de Beja nos termos acima descritos, é bastante 

coerente (embora não de forma exclusiva) com a inclusão no PROT da cidade na 

Unidade Territorial 9 - Terras Agrícolas (Regadio do Alqueva), no conjunto das 

unidades territoriais definidas neste plano para a região. 

Neste quadro geral, e tendo em atenção o modelo territorial proposto para a base 

económica no PROT Alentejo, destaca-se a inserção de Beja nas seguintes vertentes / 

eixos, de entre as várias sugeridas neste modelo
29

:  

 

a) Rede de pólos Económicos Regionais 

Neste âmbito, a presença da cidade de Beja é clara e destaca-se o papel estruturante da 

cidade na rede urbana regional, reforçado aliás pelo conjunto de investimentos 

estruturantes na região; No entanto, salienta-se ainda que isto não dispensa uma aposta 

no efeito de rede, tirando partida da melhoria de conectividade e da cooperação inter-

regional para um projecto coerente de desenvolvimento regional. 

 

b) Área envolvente da Albufeira do Alqueva e Perímetros de Rega 

Fundamentais 

Neste âmbito, destaca-se no caso de Beja o impacto na actividade turística (zona 

envolvente do “grande lago”) e na actividade agrícola, agro-industrial e logística 

(perímetro de rega). A cidade de Beja poderá ter um papel fundamental na estruturação 

                                                 
29

 Ficando Beja apenas de fora (naturalmente…) de outras vertentes claramente territorializadas, em 

outras zonas da região Alentejo como o “Corredor central” ou a “Área costeira litoral”.  
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de uma oferta de serviços e funções centrais para um amplo hinterland que envolve toda 

esta área, nos mais diversos campos e sectores de actividade.  

 

c)  Sistema regional de logística empresarial (na sequência da anteriormente 

enunciada “rede regional de parques empresariais”) 

Assume-se o desenvolvimento de parques empresariais de relevância regional e que 

estes deverão estar organizados em rede, explorando complementaridades entre si e 

colaborando em campos como a oferta de serviços, estratégias de investimento e 

desenvolvimento e na promoção e relação com sistema regional de conhecimento-

tecnologia-inovação. 

Beja é assumida como um dos centros urbanos de localização das principais infra-

estruturas deste sistema regional de logística empresarial, sendo caracterizada a situação 

na cidade neste campo por diversas vertentes: (i) como um centro urbano regional; (ii) 

como pólo de ensino superior e de I&D na área agrícola (regadio e biotecnologia);  (iii) 

como centro regional de actividades aeronáuticas (aeroporto de Beja); (iv) como 

potencial alvo da dinâmica decorrente do EFMA; (v) como pólo de actividades 

industriais e logísticas; (vi) como importante centro urbano de articulação com a 

Andaluzia; e (vii) como centro de realização de encontros, reuniões, seminários e 

congressos. 

O papel de Beja é salientado como tendo um potencial claro de articulação a explorar 

entre o Parque empresarial regional e o aeroporto, assumindo este último como um 

importante nó de conectividade internacional (em particular de mercadorias). 

 

d) Eixos e redes de especialização industrial 

Dos 6 eixos, redes e áreas de especialização industrial definidos no modelo territorial do 

PROT, Beja está directamente incluída em dois: a rede das actividades aeronáuticas 

(numa lógica de articulação com Évora e Ponte de Sor) e a área do olival e azeite (de 

forma relativamente lateral). 
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O mapa da base económica regional, apresentado na Figura 48.B, permite uma visão de 

conjunto do papel definido para a cidade de Beja no quadro da região e sub-região. 

 

Figura 48.B: Modelo Territorial da Base Económica Regional (PROT Alentejo)  

 

Fonte: PROT Alentejo (CCDRA, 2007) 
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Ainda no que concerne ao PROT, no quadro do modelo territorial sectorial definido 

para as actividades turísticas (definido com base na lógica do Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT), verifica-se a inclusão do concelho de Beja na zona D – 

Eixo do Guadiana / Baixo Alentejo (de entre as diversas áreas definidas para a região 

Alentejo – cf. Mapa apresentado na Figura 48.C).  Destaca-se a ideia de afirmação da 

cidade nesta área, explorando as complementaridades que apresenta com a zona e com a 

região em geral, em campos que vão desde a valorização das potencialidades turísticas 

associadas à natureza, ao património, ao espaço rural, ao Guadiana, etc., até à aposta na 

cultura (estruturas museológicas, equipamentos culturais, etc.) e na dinamização do 

parque de Feiras e Exposições em Beja, apostando no turismo de eventos. 

 

Figura 48.C: Modelo Territorial de Desenvolvimento Turístico (PROT Alentejo)  

 

Fonte: PROT Alentejo (CCDRA, 2007) 
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No que concerne ao modelo territorial associado ao sistema de acessibilidades e 

conectividade internacional, o PROT assume igualmente um conjunto de opções com 

um carácter estratégico para o concelho de Beja.  

A nível rodoviário, para além dos eixos fundamentais de âmbito nacional definidos no 

PNPOT, são explicitados também os eixos regionais no PROT, aumentando a 

estruturação do sub-sistema regional (cf. Figura 48.D). 

Note-se neste campo no entanto a posição crítica assumida por parte da AMBAAL 

(Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral) no processo de 

discussão pública deste plano, nomeadamente no que concerne ao traçado do IP8: 

“considera-se que o traçado do futuro IP8 deverá ser em formato auto-estrada, na 

totalidade da sua extensão, de Sines a Ficalho, como forma de não prejudicar a 

mobilidade da região confinada à margem esquerda do Guadiana e promover uma 

ligação externa essencial não só para a região, mas igualmente para a área metropolitana 

de Lisboa com o Sul de Espanha (Andaluzia)”. 

Na ferrovia, as opções enunciadas nos pontos anteriores são igualmente equacionadas 

no âmbito do PROT, embora aqui não haja de todo o comprometimento com as opções 

enunciadas anteriormente nem com a assunção da sua prioridade: (i) assume-se a 

ligação de alta velocidade da linha Lisboa-Madrid a Faro-Huelva-Sevilha, mas apenas 

após 2015; (ii) define-se a necessidade de uma ligação urgente em via convencional 

num corredor de mercadorias entre Sines – Èvora – Elvas/Caia, mas não assumindo a 

passagem por Beja (em detrimento do traçado mais litoral); (iii) e enquadra-se e 

assume-se a necessidade uma rede de ecopistas a nível regional aproveitando a 

desactivação de linhas e ramais ferroviários. 

No caso da via convencional, essencialmente pensada em termos de mercadorias neste 

documento, destaca-se quanto a nós a necessidade de não inviabilizar o aproveitamento 

de sinergias com o transporte, mais ou menos regular, de passageiros, e de soluções para 

o problema de mobilidade na rede secundária, caracterizada por baixos níveis de 

procura. 
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Note-se entretanto quanto a esta questão da ferrovia a posição muito crítica assumida 

por vários intervenientes na discussão pública da proposta do PROT, em particular a 

posição da AMBAAL, no sentido de se dever assumir a rede ferroviária convencional 

como uma importante infra-estrutura para a região, em particular os eixos de ligação 

com o exterior da região, numa lógica em que o que está em questão são os factores que 

contribuem para um vantajoso posicionamento geoeconómico da região.  

 

A defesa da “rede ferroviária fundamental (Sines / Beja)”, sempre em paralelo ao 

“corredor rodoviário Alentejo – Andaluzia (Sines / Beja / Ficalho / Espanha)” tem sido 

um ponto de crucial importância defendido pelos municípios do Baixo Alentejo e 

Alentejo Litoral, apesar da reduzida abertura da REFER e das entidades responsáveis 

pelo PROT para esta proposta de AMBAAL, de ligação de Sines a Elvas-Badajoz, via 

Beja, com a defesa de um investimento claro na ligação Sines-Beja, a juntar ao já 

previsto melhoramento futuro da ligação Évora-Beja (e ligação a Espanha) no âmbito da 

ligação de Alta Velocidade. 

 

Destaca-se ainda a posição crítica da EDAB, que defende a necessidade de ligação da 

futura rede de alta velocidade ao aeroporto, com estação neste local, fundamental aliás 

para criar sinergias e promover a rentabilização das duas infra-estruturas (rede 

ferroviária de alta velocidade e aeroporto de Beja). 

É ainda claramente assumido no PROT o aeroporto de Beja, com carácter 

marcadamente internacional. No âmbito do sistema aeroportuário regional, e em 

conformidade com o plano nacional, é considerado o papel fundamental do aeroporto de 

Beja, assumido como forma de captação de fluxos turísticos para o Alqueva, o litoral 

alentejano e o Algarve (p.e., low costs), bem como de incremento de conectividade com 

o território espanhol. Ainda neste âmbito, é também definida a aprovação de um 

heliporto para a cidade, tal como acontece para Évora. 
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Figura 48.D: Modelo Territorial de Acessibilidades e Conectividade Internacional 

(PROT Alentejo)  

 

Fonte: PROT Alentejo (CCDRA, 2007) 

 

Para finalizar esta análise das condicionantes sobre o concelho de Beja, resultantes das 

propostas do PROT, refira-se que também ao nível do modelo de povoamento e 

estrutura ambiental, como foi referido no ponto anterior, se verificam impactos dignos 

de registo. 
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O modelo de sistema urbano definido no PROT para a região, aponta um dos quatro 

subsistemas regionais (o “subsistema urbano do Sul”) como sendo claramente 

polarizado por Beja, o que implica para esta cidade a potenciação de um conjunto muito 

significativo de funções centrais de diversos tipos (públicas e privadas), com particular 

destaque para as funções administrativas e a prestação dos mais variados serviços, 

mercantis ou não, às empresas ou às famílias, a toda a envolvente sub-regional. É 

explicitamente reconhecida a importância da cidade na prestação de funções centrais de 

diversos níveis a essa envolvente, bem como a existência de infra-estruturas e 

equipamento que assegurem essa conectividade, bem como a necessária mobilidade em 

relação a este sistema urbano, tanto no campo do apoio às populações, como no da 

competitividade empresarial. 

Finalmente, destaque-se ainda, a defesa pelo PROT de um conjunto de aspectos 

fundamentais para a promoção do desenvolvimento regional, que, não obstante serem 

referidos de forma essencialmente genérica para toda a região (e poderem, além disso, 

beneficiar de uma exploração conjunta a nível essencialmente regional), podem ser 

particularizados e potenciados especificamente no concelho de Beja: a aposta nos 

produtos regionais, no património cultural e na urbanidade, na identidade e na 

paisagem, por exemplo. 

 

C. QREN  

O QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), correspondente ao 

enquadramento de todo o período de programação financeira de fundos estruturais 

comunitários para o período 2007-2013, e embora não represente uma condicionante 

directa para o ordenamento do território concelhio, indirectamente acaba por o 

condicionar, no sentido em que é um instrumento chave para orientar e canalizar 

prioridades de investimento, tanto público como privado, para todo o território nacional, 

e também especificamente para a região, para todo este período, com particular foco na 

actuação de carácter mais estrutural. 

São de destacar particularmente as acções definidas nos três Programas Operacionais 

temáticos (PO Factores de Competitividade; PO Potencial Humano; e PO Valorização 
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do Território), bem como no PO Regional do Alentejo. Podem ser observados nos 

quadros seguintes, de forma esquemática, os diversos eixos previstos em cada um destes 

4 Programas Operacionais, bem como das áreas e projectos já definidos com potenciais 

impactos de maior relevância para o concelho de Beja. 

 

a) PO Factores de Competitividade 

Eixo prioritário  Áreas e projectos com potenciais impactos relevantes sobre 

o concelho 

I. Conhecimento e 

desenvolvimento 

tecnológico 

Aplicável, a instituições (empresas, associações, 

universidades, instituições de investigação,…) nas duas 

vertentes: 

a) sistemas de incentivos a empresas 

(atenção que só empresas de média ou grande dimensão – 

as outras serão apoiadas no PO regional) 

b) Linhas de apoio às entidades do sistema científico e 

tecnológico nacional 

II. Inovação e renovação 

do modelo empresarial e 

do padrão de 

especialização 

Aplicável a empresas de média e grande dimensão e 

entidades de interface e assistência técnica empresarial, no 

âmbito das duas seguintes prioridades: 

A. Factores críticos de competitividade numa economia 

do conhecimento e da inovação (incentivos ao 

investimento inovador e estruturante, fomento do 

empreendedorismo qualificado, apoio aos factores 

de competitividade imateriais nas PME’s)  

B. Estratégias de eficiência colectiva, explorando a 

proximidade e aglomeração (pólos de 

competitividade e tecnologia, clusters, pólos de 

desenvolvimento, renovação económica urbana,…) 
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III. Financiamento e 

partilha do risco da 

inovação 

Aplicável às instituições públicas participantes no Fundo de 

Apoio ao Financiamento à Inovação, apoiando sobretudo as 

PME’s, visando aumentar, por exemplo, capital de risco, 

sistemas de garantias mútuas, microcrédito, apoio à 

inovação numa perspectiva integrada, incentivo ao 

empreendedorismo de risco, apoio ao empreendedorismo 

feminino) 

IV. Uma administração 

pública eficiente e de 

qualidade 

Aplicável a entidades da administração pública central, em 

diversos âmbitos (simplificação processual, distribuição 

dos serviços públicos, balcões integrados, aplicação de 

novas tecnologias, sistemas de gestão e monitorização do 

território e equipamentos, etc…)  

V. Redes e acções 

colectivas de 

desenvolvimento 

empresarial 

Aplicável, a instituições (públicas, sem fins lucrativos, 

como associações empresariais e entidades do sistema 

cientifico e tecnológico) nas duas vertentes: 

a) Acções colectivas (divulgação de informação – gestão 

empreendedorismo, articulação com universidades e 

serviços de apoio, etc., acesso à informação e conhecimento 

dos mercados, estímulo à cooperação e funcionamento em 

rede) 

b) Acções inovadoras (benchmarking, projectos piloto com 

novas metodologias) 

VI. Assistência técnica Não relevante 

 

b) PO Potencial Humano 

Eixo prioritário  Áreas e projectos com potenciais impactos relevantes sobre 

o concelho 

I. Qualificação inicial Aplicável a entidades públicas (administração central e 
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 local, institutos públicos) e privadas, nas diversas áreas: 

Formação profissional inicial em alternância, cursos 

profissionais, cursos de educação e formação, cursos de 

especialização tecnológica, apoio ao reequipamento e 

consolidação da rede de ensino. 

II. Adaptabilidade e 

aprendizagem ao longo 

da vida 

Aplicável a entidades públicas (administração central e 

local, institutos públicos) e privadas, empresas e pessoas 

singulares, nas diversas áreas: 

Processo de reconhecimento, validação e certificação de 

competências; formações modulares certificadas; cursos de 

educação e formação de adultos; apoio ao reequipamento e 

consolidação da rede de centros de formação 

III. Gestão e 

aperfeiçoamento 

profissional 

Aplicável a entidades públicas (adm. central e local, 

institutos públicos) e privadas, empresas (PME’s e 

microempresas) e pessoas singulares, nas diversas áreas: 

Formação para a inovação e gestão; Programa de formação-

acção focado no desenvolvimento organizacional; 

formações estratégicas para a gestão e inovação na 

administração pública. 

IV. Formação avançada Aplicável a estudantes, entidades do ensino superior, ou 

outras instituições diversas, nas diversas áreas: 

Programas e bolsas de doutoramento e pós-doutoramento; 

promoção do emprego científico; bolsas e programas para 

estudantes do ensino superior.  

V. Apoio ao 

empreendedorismo e à 

transição para a vida 

activa 

Aplicável a pessoas colectivas públicas (adm. central e 

local, institutos públicos) e privadas e desempregados, nas 

duas dimensões: 

- Apoios ao emprego 
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- Apoios à transição para a vida activa 

VI. Cidadania, inclusão e 

desenvolvimento social 

Aplicável a pessoas colectivas públicas (adm. central e 

local, institutos públicos) e privadas, nas diversas áreas: 

- combate à pobreza e exclusão social 

Contratos locais de desenvolvimento social; programas 

específicos de formação dirigidos à inclusão social de 

públicos específicos; equipamentos sociais; contratos 

territoriais para o sucesso educativo. 

- Educação para a cidadania 

Acções de sensibilização e informação; outras acções de 

educação e formação 

- Empregabilidade e igualdade de oportunidades dos 

imigrantes 

Acções de formação de imigrantes; apoio a consórcios 

locais; actividades de acolhimento e integração de 

imigrantes; acções de formação e sensibilização de agentes 

públicos e privados; campanhas de sensibilização da 

opinião pública 

- Qualidade de vida das pessoas com deficiência e 

incapacidade 

(esta vertente inclui também pessoas singulares) 

Apoio ao desenvolvimento pessoal e qualificação 

profissional; apoio a integração no mercado de trabalho; 

acções complementares e e estruturantes para capacitação 

de organismos. 

VII. Igualdade de género Aplicável a pessoas colectivas públicas (adm. central e 

local, institutos públicos) e privadas, e outras entidades da 
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sociedade civil, nas diversas áreas: 

Apoio à mudança organizacional; formação; acções de 

informação e divulgação; apoio ao empreendedorismo 

feminino 

VIII. Algarve Não aplicável 

XI. Lisboa Não aplicável 

X. Assistência técnica Não relevante 

 

c) PO valorização do território 

Eixo prioritário  Áreas e projectos com potenciais impactos relevantes sobre 

o concelho 

I. Redes e equipamentos 

estruturantes nacionais 

de transportes 

 

Domínio ferroviário – prevista a rede de alta velocidade, 

mas que no período de programação (2007-13) abrangerá 

apenas as vertentes Lisboa Madrid, Lisboa-Porto e Porto-

Vigo;  

- previsto o desenvolvimento de uma ligação directa em 

ferrovia entre Sines e Elvas, para transporte pesado de 

mercadorias (com impacto significativo no concelho – por 

ausência… – traçado escolhido);   

Domínio aeroportuário – previsto apenas o novo aeroporto 

de Lisboa (o qual terá no entanto, necessariamente impacto 

no projecto do aeroporto de Beja) 

Domínio rodoviário – não previstos investimentos neste 

eixo para a região 

II. Rede estruturante de 

abastecimento de água e 

saneamento 

Aplicável, de âmbito continental – prioridades definidas no 

plano estratégico respectivo, tanto para abastecimento 

como saneamento 
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(incluído sistema intermunicipal da AMALGA) 

III. Prevenção, gestão e 

monitorização de riscos 

naturais e tecnológicos 

Aplicável, de âmbito nacional – no que concerne a: 

- à construção do sistema nacional de gestão de emergência 

(alerta, gestão, monitorização, rede de protecção civil, face 

a riscos naturais e tecnológicos) – cf alguns riscos com 

particular aplicabilidade no concelho – alterações 

climáticas, seca, incêndios?… 

- e à reabilitação de locais contaminados e zonas mineiras 

(mas difícil? - intervenções prioritárias definidas por 

agencia portuguesa do ambiente) (não nos grandes 

projectos) 

IV. Redes e 

Equipamentos 

estruturantes na R.A. 

Açores 

Não aplicável 

V. Redes e 

Equipamentos 

estruturantes na R.A. 

Madeira 

Não aplicável 

VI. Investimentos 

estruturantes do EFMA 

Aplicável – infra-estruturas e equipamentos da rede 

primária de rega do EFMA (barragens complementares do 

subsistema Alqueva, estações elevatórias, circuitos 

hidráulicos, adutores) – único beneficiário é EDIA 

(vários projectos incluídos) 

(at: financiamento da rede secundária pelo FEADER) 

VII. Infra-estruturas para 

a conectividade 

territorial 

- Domínio rodoviário (implementação do PRN) – 

requalificação do IP8 (Sines - Vila Verde de Ficalho) e IP2 

(não incluídas como grandes projectos – só o IP4) 
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- Domínio das “auto estradas marítimas” – impacto 

indirecto de eventuais investimentos no Porto de Sines 

VIII. Infra-estruturas 

nacionais para a 

valorização de resíduos 

sólidos urbanos 

Aplicável, de âmbito continental – prioridades definidas no 

plano estratégico respectivo  

XI. Desenvolvimento do 

Sistema Urbano 

Nacional 

Aplicável. 

a) Redes de equipamentos (escolas secundárias, 

equipamentos desportivos, etc. - de âmbito nacional 

– em complemento com PO regional) 

b) Soluções inovadoras para problemas urbanos 

(projectos inovadores - tipologia 3 da “política de 

cidades”) 

X. Assistência técnica Não relevante 

 

d) PO’s Alentejo  

São definidos como objectivos prioritários, na sequência da estratégia Alentejo 

2015, diversos eixos e objectivos com influência específica na actuação sobre o 

concelho de Beja: 

Eixo prioritário  Áreas e projectos com potenciais impactos relevantes sobre 

o concelho 

I. Competitividade, 

inovação e conhecimento 

Aplicável, para os diversos tipos de agentes (empresas, 

associações empresariais, câmara municipal, associações de 

municípios, entidades do sistema de C&T, universidades e 

politécnicos, agencias e associações de desenvolvimento 

regional ou local,…) tendo em conta os recursos da cidade 

a nível regional e sub-regional e o seu papel como sub-pólo 
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do sistema de C&T, nos diversos âmbitos deste eixo: 

- Criação de micro e pequenas empresas inovadoras 

- Projectos de I&D (projectos de cooperação entre micro e 

pequenas empresas e entidades do sistema de C&T) 

- Projectos de investimento produtivo para inovação em 

micro e pequenas empresas 

- Qualificação de micro e pequenas empresas 

- Desenvolvimento da sociedade do conhecimento 

- Rede de C&T (instalações e equipamentos científicos e 

tecnológicos) 

- Áreas de acolhimento para a inovação empresarial (ALE, 

parques tecnológicos, incubadoras, parques de C&T) 

- Acções colectivas de desenvolvimento empresarial 

- Intervenções complementares em redes de energia 

II. Desenvolvimento 

urbano 

Aplicável, para os diversos tipos de agentes (câmara 

municipal, associações de municípios, universidades e 

politécnicos, agencias e associações de desenvolvimento 

regional ou local, empresas, associações empresariais, 

IPSS’s, entidades da administração central…) tendo em 

conta os recursos da cidade a nível regional e sub-regional, 

nos diversos âmbitos deste eixo: 

- Parcerias para a regeneração urbana 

- Redes urbanas para a competitividade e inovação 

- Mobilidade urbana 

III. Conectividade e 

articulação territorial 

Aplicável, nos seguintes aspectos: 

- Infra-estruturas e redes de mobilidade 
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- Redes de equipamentos e infra-estruturas para a coesão 

social e territorial 

IV. Qualificação 

ambiental e valorização 

do espaço rural 

Aplicável, nos domínios seguintes: 

- Gestão de recursos hídricos 

- Prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos 

- Estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos e 

valorização de áreas extractivas 

- Conservação da natureza e promoção da biodiversidade 

- Valorização económica do espaço rural 

V. Governação e 

capacitação institucional 

Aplicável em: 

- Governo electrónico regional e local 

- Facilitar a relação das empresas e dos cidadãos com a 

administração desconcentrada e local 

- Promoção institucional da região 

VI. Assistência técnica Não relevante 

 

 

D. OUTROS DOC. ESTRATÉGICOS DE ÂMBITO SECTORIAL: 

Importará ainda ter igualmente em conta um conjunto de outros documentos 

estratégicos de âmbito sectorial que são determinantes para a execução de muitas das 

infra-estruturas de fundo previstas para a região e que portanto, serão fulcrais, também, 

em termos dos efeitos que podem ter no ordenamento do território concelhio. 

Particularmente para o campo que mais nos interessa, nesta componente da Economia, 

destacamos aqui um conjunto de documentos estratégicos emanados nos anos mais 

recentes pelo MOPTC, que têm por alvo sectores e infra-estruturas fundamentais para o 

sucesso das estratégias definidas para o concelho e a sub-região envolvente.   
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- Plano estratégico aeroportuário – “Orientações Estratégicas para o Sistema 

Aeroportuário Nacional” 

No plano aeroportuário destaca-se referência explícita à transformação da Base Aérea 

de Beja num aeroporto considerado como prioritário no âmbito do sistema aeroportuário 

nacional: “Justifica-se, a médio prazo, o desenvolvimento de um aeroporto civil na Base 

Aérea de Beja, segundo um faseamento articulado com a evolução da oferta turística da 

região alentejana.” È assumido um desenvolvimento deste investimento “de forma 

gradual”, sendo que o seu âmbito não está claramente definido, embora seja clara a 

referência a “posicionar-se como aeroporto turístico do Alentejo”. 

Destaque-se a decisão, posterior a estas orientações, de localização do novo aeroporto 

internacional de Lisboa na zona do Campo de Tiro de Alcochete (em detrimento da 

opção Ota) que poderá ter algumas implicações para este investimento (menor distância 

entre os dois aeroportos, permitindo maior articulação e colaboração, mas perdendo 

alguma “protecção da distância”, entrando em maior concorrência no mercado da zona 

Sul do país) embora eventualmente não muito significativas face aos elevados 

hinterlands destes equipamentos.  

 

- Plano para o sector logístico – “Portugal logístico” 

São definidas 11 plataformas logísticas nacionais prioritárias (para onde se assume a 

concentração de investimentos públicos), as quais configuram a Rede Nacional de 

plataformas logísticas. 

Estas plataformas são de 4 tipos diferentes: 

- Plataformas urbanas nacionais - (2): Maia-Trofa (AMP), Poceirão (AML) 

- Plataformas portuárias – (4): Leixões, Aveiro, Lisboa, Sines 

- Plataformas transfronteiriças – (4): Valença, Chaves, Guarda, Elvas-Caia 

- Plataformas regionais - (1): Tunes  

Beja não é contemplada em qualquer destes três níveis, malgrado a sua situação 

geográfica e aposta estratégica no sector da logística e distribuição. No entanto, na 

realidade, a cidade, face à sua dimensão e à massa crítica da sub-região, não teria 
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efectivamente meios para ser definida como uma “plataforma” desta rede, o que não 

significa no entanto que não continue perfeitamente pertinente a estratégia de 

dinamização do cluster logístico e de distribuição na cidade, através do 

desenvolvimento de um centro logístico e de distribuição de âmbito sub-regional (cf. 

enquadramento no PROT). 

 

- Outros planos e medidas: 

Estão em curso no MOPTC igualmente planos estratégicos a nível nacional relativos ao 

sector Ferroviário e ao sector Marítimo-Portuário, bem como a revisão do Plano 

Rodoviário Nacional (PRN). Ainda no âmbito de actuação do MOPTC, depois destes 

diversos planos sectoriais estarem todos concluídos, prevê-se a elaboração de um Plano 

Global de Infra-Estruturas de Transportes, com vista a estabelecer as grandes opções 

estratégicas para o sector dos Transportes em Portugal num horizonte de médio/longo 

prazo. 

Note-se ainda, para finalizar este ponto, que para além destes, há todo um conjunto de 

outros documentos e instrumentos de planeamento a ter em conta (e que, em particular, 

já estarão considerados e reflectidos nas opções de base assumidas a nível nacional no 

QREN, no PNPOT e no PROT, ou a nível local no PE Beja e na sua actualização), que 

são igualmente fundamentais no enquadramento das estratégias definidas para o 

concelho e da política de ordenamento de território respectiva.  

Entre outros, enunciamos aqui alguns dos mais relevantes, tendo em conta que as suas 

principais implicações terão de ser tidas em conta nas restantes componentes da revisão 

deste plano, seja no âmbito desta fase de caracterização e diagnóstico, seja, 

principalmente, na fase seguinte de definição da estratégia territorial para o concelho e 

da sua concretização em termos de princípios de ordenamento do território e de 

regulamentação do uso do solo concelhio:   

 Estratégia de Lisboa 

 Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE) 2005-

2008  
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 ENDS – Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

 Plano tecnológico 

 Plano Estratégico Nacional (PEN) para o Desenvolvimento Rural 2007-2013 

 Plano Nacional de Emprego 

 PRAI– Programa Regional de Acções Inovadoras na região do Alentejo 

 PRIA – Plano Regional de Inovação do Alentejo 

 Agenda XXI Local Beja 

 Plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos II (PERSU II 2007/2016) 

 Plano Nacional da Água 

 Plano Nacional de Acção para a Inclusão 

 Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 

 … (Outros planos sectoriais) 
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