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Uma das competências dos municípios para além da gestão administrativa é a promoção do 

desenvolvimento económico e social do seu território. 

Neste sentido o Município de Alvito decidiu avançar com a elaboração do “Plano de Desenvolvimento 

Estratégico”, por entender que este é essencial para a orientação do trabalho a realizar com vista a 

alcançar o tão ambicionado desenvolvimento. 

Na elaboração do mesmo, pretendeu-se levar a população do Concelho a participar ativamente 

indicando a sua opinião sobre os caminhos a percorrer para alcançar um melhor desenvolvimento 

económico e social nos próximos quinze anos. 

Foram também ouvidos os eleitos das diversas forças políticas com assento nos diversos órgãos 

autárquicos, pois sempre registámos de suma importância, que este fosse um documento supra 

partidário e que pudesse e devesse ser seguido pelos diversos executivos independentemente da sua 

opção política ou das pessoas que vierem a constituir o mesmo. 

O trabalho foi feito de forma isenta, usando métodos científicos, tal como se pode verificar pela 

descrição da metodologia utilizada. 

O atual executivo não interferiu no andamento dos trabalhos, entendendo que em relação ao plano não 

deve existir a mínima dúvida de que o mesmo não seja de forma alguma tendencioso nem deverá servir 

para justificar qualquer decisão política, mas sim ser aglutinador das vontades, desejos e ambições de 

  
MMEENNSSAAGGEEMM  DDOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
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todos os Alvitenses e Vilanovenses. Esperamos e desejamos que todos ou pelo menos uma esmagadora 

maioria, se revejam nas metas e nos caminhos apontados neste “Plano de Desenvolvimento 

Estratégico”. 

Por parte do atual executivo tudo será feito para a concretização efetiva do plano e fazemos votos para 

que os executivos seguintes tenham a mesma atitude. Só assim este trabalho pode ser devidamente 

aproveitado e não ser mais um documento para colocar na prateleira. Pelo contrário, este deverá 

tornar-se num guião para se conseguir atingir o desenvolvimento sustentável por todos ambicionado. 

Alvito, Maio de 2011 

 

 

O presidente da Câmara Municipal 

João Luís Batista Penetra 
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Para dar resposta aos problemas com que se depara o concelho de Alvito, localizado na NUTE II Baixo 

Alentejo e no distrito de Beja, a Câmara Municipal através do seu Presidente, incumbiu a TERRAS 

DENTRO – Associação para o Desenvolvimento Integrado, de apresentar um Plano de 

Desenvolvimento Estratégico. Para elaboração do Plano, a TERRAS DENTRO contou com a assessoria 

da Universidade de Évora. 

 

O resultado do trabalho realizado pela equipa técnico-científica envolvida na elaboração do Plano 

encontra-se distribuído por seis módulos. O primeiro módulo consiste neste texto introdutório, seguido 

dos cinco subsequentes: Metodologia, Conceitos e Teorias, Análise contextual, Caracterização e 

diagnóstico do concelho de Alvito e, por último, Medidas apontadas para o desenvolvimento de Alvito 

no período 2011-2025. 

  

 
Palavras-chave: Alvito; Plano Estratégico; Baixo Alentejo 
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To give reply to the problems faced by the municipality of Alvito, located at NUTS II Lower Alentejo and 

in the District of Beja, the City Council through its President, instructed the Association for Integrated 

Development “Terras Dentro”, to present a Strategic Plan aiming the local development. For the 

preparation of the Plan the Association “Terras Dentro” benefited from the advice of the University of 

Évora 

 

The result of the work performed by the technical and scientific staff involved in drafting the Plan, is 

distributed by the six modules. The first module consists of this introductory text, followed by the 

subsequent five: Methodology, Concepts and Theories, Contextual analysis, Characterization and 

diagnosis of Alvito municipality and, finally, Measures aimed towards the development of Alvito in the 

period 2011-2025 

 
Kew Words: Municipality of Alvito; Strategic Plan; Lower Alentejo 
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Pour donner réponse aux problèmes avec lesquels se rencontre la commune d'Alvito, localisé dans 

NUTE II Bas Alentejo et dans le district de Beja, la mairie à travers de son Président, a chargé 

l’Association pour le Développement Intégré “Terras Dentro”, de présenter un Plan de Développement 

Stratégique. Pour élaboration du Plan cette Association à compté avec l'assistance de l'Université 

d'Évora. 

 

Le résultat du travail réalisé par l'équipe technique-scientifique engagée dans l'élaboration du Plan se 

trouve distribué par six modules. Premier module consiste à ce texte introductoire, suivant des cinq 

ultérieurs : Méthodologie, Concepts et Théories, Analyse contextuelle, Caractérisation et diagnostic de 

la commune d'Alvito et, finalement, Mesures indiquées pour le développement d'Alvito dans la période 

2011-2025. 

 

Mots Clés: Municipalité d’Alvito; Plan Stratégique; Bas Alentejo 
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O presente Plano Estratégico foi elaborado na sequência da proposta apresentada à Câmara Municipal 

de Alvito pela TERRAS DENTRO – Associação para o Desenvolvimento Integrado, adiante designada 

por ATD. Esta Associação intervém no Concelho de Alvito com maior ou menor intensidade desde há 

vinte anos, tendo dinamizado diversos projectos e estudos de natureza diversa, tais como, projectos de 

intervenção social e de animação territorial, alguns estudos sobre o concelho e, ainda, o documento 

justificativo de alteração do Plano Director Municipal. 

Os resultados obtidos, os procedimentos adoptados para esse efeito e, as informações pertinentes, são 

apresentados em seis módulos, incluindo este, sendo os restantes cinco os seguintes: Metodologia, 

Conceitos e Teorias, Análise do contexto, Caracterização e Diagnóstico de Alvito, Medidas sugeridas 

para fomentar o desenvolvimento de Alvito no ciclo 2011-2025. 

Cada um destes módulos inclui as peças que o completam e permitem ao leitor a consulta mais 

facilitada aos assuntos a que pretende aceder.     
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                    PPIILLAARREESS  EESSTTRRUUTTUURRAANNTTEESS  DDOO  PPLLAANNOO  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

                                                                                                                  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  AALLVVIITTOO  

 

 

De acordo com o compromisso assumido pela ATD, a implementação do Plano de Desenvolvimento 

Estratégico para o Concelho de Alvito assentou em três pilares conforme se mostra na figura seguinte. 

 

 
  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ALVITO 

 

PPIILLAARR  11  
 

Ser um processo 
rigoroso do ponto de 

vista técnico e 
científico 

 

 
PILAR 2 

 

Ser um processo 
participado e 
abrangente 

 

 
PILAR 3 

 

Ser um processo 
disseminado e 

efectivo 
 

 

 

O trabalho a realizar ao longo deste processo visou atingir os objectivos que abaixo são explicitados.   
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                                          OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  EE  PPRROODDUUTTOOSS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  BBAASSEE    

  

 

 

 

Os objectivos subjacentes às opções adoptadas no Plano Estratégico (traduzidos em produtos 

tangíveis), encontram-se expostos em dois níveis, conforme consta abaixo.   
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Nos parágrafos seguintes especifica-se o conteúdo de cada um desses níveis de objectivos e, explicita-

se quais são os produtos em que os resultados do trabalho se encontram suportados.    

 

Objectivo principal 

Construir um instrumento de trabalho, que permita definir intervenções públicas e cativar 

intervenções privadas para o território do Concelho de Alvito no sentido de promover o seu 

desenvolvimento e crescimento económico com o horizonte temporal de 2025. 

 

 

Objectivos operacionais 

 Caracterizar o concelho de acordo com os indicadores existentes focando a região de 

enquadramento, o território, as pessoas e as empresas; 

 Identificar as expectativas da população residente face ao desenvolvimento do seu 

concelho; 

 Identificar as linhas orientadoras para o desenvolvimento da região e definir com base 

nessas orientações as respectivas linhas de convergência relativas ao Concelho de Alvito; 

 Definição de eixos estratégicos de intervenção visando o desenvolvimento do Concelho de 

Alvito até 2025; 

 

 

Produtos  

Os produtos do trabalho realizado pela TERRAS DENTRO, consistem num relatório 

apresentado em CD e três exemplares impressos. 
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MÓDULOS ADOPTADOS PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Para comodidade de acesso à informação pretendida, o trabalho realizado pela equipa é apresentado 

através de módulos, cada um em ficheiro individualizado.  

Este texto introdutório constitui o primeiro desses módulos, seguindo-se os que são descritos nos 

próximos parágrafos.  

Antes porém, e para uma melhor visualização da estrutura adoptada, apresenta-se na figura seguinte a 

sequência dos módulos que serão posteriormente desenvolvidos.  
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METODOLOGIA 

  

 

Módulo no qual se dá a conhecer os procedimentos adoptados para recolha, tratamento e 

análise da informação disponível e provocada. 

No que se refere à informação disponível, procede-se à identificação das fontes impressas 

consultadas e às fontes acedidas na web,     

No que concerne à informação provocada, dá-se a conhecer: 
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 A estrutura da entrevista aplicada, a listagem dos informantes chave que se 

disponibilizaram para responder e dos que foram contactados para este efeito. 

 As operações efectuadas para cálculo da amostra e, o questionário que foi desenhado 

para inquirir os respondentes que acederam a colaborar neste estudo.  

     

 
  

  

  

 

 

ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

  

 

Tópico onde se encontram explicitados os conceitos e noções fundamentais que balizam os 

procedimentos adoptados. São aqui retidas definições dos seguintes conceitos: 

 Planeamento Estratégico Municipal;   

 Desenvolvimento em geral e das respectivas especificidades, nomeadamente 

Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Local.  
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ANÁLISE CONTEXTUAL 

  

 

Neste ponto consta a caracterização das envolventes (Global, Europeu, Nacional, Regional e 

Sub-regional) que exercem, sobre o concelho e respectiva evolução, diferentes influências. A 

análise é explanada através das seguintes dimensões: 

 Económica; 

 Demográfica; 

 Tecnológica; 

 Político-Legal; 

 Sociocultural; 

 Ambiental e do Ordenamento do Território. 

No seguimento da referida análise, são apresentadas as respectivas ilações que permitem 

caracterizar e alicerçar os aspectos relevantes para o futuro do concelho de Alvito, traduzidos 

nas seguintes dinâmicas: 

 Tendências pesadas genéricas; 

 Tendências pesadas e características específicas da realidade portuguesa; 

 Tendências pesadas e características específicas da região Alentejo e do Baixo 

Alentejo / Distrito de Beja.   
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CARACTERIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DO CONCELHO DE ALVITO 
  

 

Ponto onde se apresentam os principais traços do território com interesse para este trabalho. O perfil 

territorial foi elaborado tendo por base os dados recolhidos e sistematizados, através dos meios já 

anteriormente referidos, utilizados para o efeito: informação disponível em publicações impressas e na 

Web e, informação provocada (através de inquérito por entrevista e inquérito por questionário).   

O trabalho de pesquisa realizada neste âmbito permitiu verificar que segundo o INE (2001), o concelho 

de Alvito se caracteriza essencialmente pelos seguintes traços reportados a 2001: 

 Município com 264,81 km² de área e subdividido em 2 freguesias;  

 Alvito com uma área aproximada de 136,39 Km2 e Vila Nova da Baronia com 124,54 km²;  

 Base económica fundamentalmente assente em serviços não comercializáveis e em 

serviços comercializáveis de apoio ao consumo;  

 Com um número de 2688 habitantes em 2001,distribuídos pela freguesia de Alvito 1 360 

habitantes (2001) e Vila Nova da Baronia com 1 328 habitantes (2001); 

 Densidade populacional na ordem dos 10,1 habitantes por km2; 

 Índice de envelhecimento 207,8; 

 Índice de Dependência de Jovens de 21,8% e de Idosos de 45,8%; 

 Taxa de natalidade de 7,9%;  
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 Taxa de mortalidade de 22,7%;  

 Taxa (negativa) de crescimento natural (diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade) de -14,8%. 

 

Permitiu também verificar que o concelho enferma de vários problemas, nomeadamente: 

 Envelhecimento populacional; 

 Tendência contínua para o abandono do concelho por parte dos jovens; 

 Diminuição da População em idade activa; 

 Baixa taxa de natalidade; 

 Mau estado das vias de comunicação e de acesso; 

 Reduzido empreendedorismo por parte da população; 

 Desemprego; 

 Fraco tecido económico / empresarial; 

 Fraca rede de transportes públicos; 

 Insuficiência na prestação de serviços de saúde; 

 Sector agrícola fraco, e reduzido aproveitamento do solo e do clima (Desmotivação dos 

produtores quanto aos lucros obtidos face ao investimento desenvolvido). 

 

Para dar resposta a esses problemas, o concelho conta com recursos e potencialidades agrupados 

como consta abaixo: 

 Património natural (bons solos e recursos hídricos); 
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 Património construído / histórico; 

 Património construído / arquitectura; 

 Área geográfica / localização em função da distância a duas capitais de distrito (e outros 

pontos em vias de desenvolvimento); 

 

Possibilitou ainda inferir que, segundo as testemunhas chave e os respondentes ao inquérito, o futuro 

de Alvito até 2015 se poderá caracterizar por traços tais como:  

 Turismo mais explorado e desenvolvido; 

 Educação mais competitiva e com maior qualidade; 

 Novas instalações da escola profissional a funcionar e novos cursos; 

 Existência de um parque industrial e fixação/criação de novas empresas; 

 Infra-estruturas sociais, culturais e recreativas requalificadas; 

 Algumas actividades económicas em declínio; 

 Inexistência de infra-estruturas de apoio à actividade económica; 

 Qualidade do ambiente / crescente empenho na gestão ambiental; 

 Zona desportiva requalificada; 

 Criação da creche e Apoio Domiciliário Integrado; 

 Densidade populacional igual ou inferior; 

 Crescente saída dos jovens do concelho; 

 População envelhecida; 
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 Agricultura mais desenvolvida; 

Procurando materializar os aspectos positivos e acautelar os traços negativos, anteriormente referidos, 

foram desenhadas um conjunto de medidas tendo por base as propostas dos inquiridos, equipa técnica 

da Terras Dentro e respectivos consultores. 
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MEDIDAS CONDUCENTES AO DESENVOLVIMENTO DE ALVITO  

NO CICLO 2011-2025 
  

 

Em função dos resultados obtidos através da aplicação de entrevistas e questionários e, também, das 

sugestões apresentadas pelos consultores, constam neste módulo as propostas de desenvolvimento 

para o concelho de Alvito, agrupadas nos seguintes dez conjuntos de medidas:   

1. Criação de condições de apoio à actividade e à diversificação da base económica; 

2. Melhoria das acessibilidades e vias de comunicação; 

3. Aposta na valorização do património edificado e na criação de valor de produtos e 

serviços turísticos; 

4. Adequação da formação e capacitação das pessoas para o mercado de trabalho e 

promoção do sucesso educativo, apostando na inovação e empreendedorismo; 

5. Aposta na preservação ambiental, na distribuição equilibrada de actividades e 

pessoas pelo território e na resposta às insuficiências habitacionais; 

6. Aposta no compromisso para a implantação ou melhoria de equipamentos e serviços 

sociais públicos e privados; 

7. Aposta na valorização das potencialidades reprodutivas do espaço rural; 

8. Reforço e diversificação de actividades culturais, desportivas e recreativas e apoio ao 

desenvolvimento e qualificação dos espaços para a sua prática; 

9. Estímulo à promoção da cidadania, da participação e da boa governação; 
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10. Fortalecimento da cooperação entre os principais agentes públicos e privados no 

âmbito municipal e numa lógica supra-municipal. 

 

Para concretização do trabalho apresentado, a equipa responsável pela elaboração do plano e, mais 

especificamente, pela recolha de informação provocada, salienta a preciosa colaboração de todos os 

inquiridos que se disponibilizaram para prestar os seus contributos através das respostas a entrevistas 

ou a questionários aplicados, ou ainda de pareceres emitidos sobre questões específicas. 
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CMA Câmara Municipal de Alvito 

ESEB Escola Superior de Educação de Beja 

PE Plano Estratégico 

SWOT Strenghts; Weaknesses; Opportunities; Threats 
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Este ponto tem como finalidade dar a conhecer aos leitores quais foram as opções e procedimentos 

adoptados para se alcançar os resultados que constam nos módulos seguintes. Para além da explanação sobre 

as opções e procedimentos adoptados, constam ainda neste módulo a listagem da bibliografia consultada e os 

anexos que incluem os instrumentos utilizados para recolha da informação provocada.    

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                  RREESSUUMMOO  
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Considerando os objectivos traçados, a metodologia adoptada para recolha de informação pertinente 

envolveu um grau de abertura e de participação elevada por parte das forças vivas do concelho e da população 

em geral. A figura seguinte ilustra a sequência metodológica que permitiu materializar o Plano Estratégico de 

Alvito. 

 

                            OOPPÇÇÕÕEESS  EE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  AADDOOPPTTAADDOOSS 
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Estes tópicos são desenvolvidos nos próximos parágrafos. 
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Análise de indicadores relativos ao território, 

população e tecido empresarial   

 

 

Foram analisados indicadores disponíveis no Anuário Estatístico do Alentejo, na publicação 

País em Números e na Carta Educativa do concelho de Alvito.  

A recolha destes indicadores permitiu um conhecimento mais aprofundado sobre o 

concelho favorecendo a elaboração do Diagnóstico. 

 

 

  

  

  

 

Análise dos planos existentes para o Concelho, 
Região e restantes envolventes   

 

Quanto aos documentos respigados sobre a região e sub-região, a listagem incluiu os 

seguintes: 

 Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território; 

 Plano Operacional de Turismo do Alentejo; 
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 Plano Integrado de Desenvolvimento do Baixo Alentejo: Diagnóstico prospectivo e 

bases para a estratégia de desenvolvimento. 

No que concerne aos documentos compilados sobre o concelho, foram consultados os 

seguintes: 

 Plano de Desenvolvimento Social;  

 Plano Director Municipal.  

Para além destes documentos foram, ainda, considerados outros respeitantes a Portugal ou 

à União Europeia, bem como alguns documentos que se referem a áreas geográficas mais 

abrangentes. Todos esses documentos encontram-se assinalados no Módulo 4.   

A análise efectuada possibilitou seleccionar informação pertinente para elaborar a matriz 

SWOT.  
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Método Delphi – selecção de personalidades com 
conhecimento considerável sobre o Concelho   

 

 

A selecção de personalidades com conhecimento considerável sobre o concelho, foi efectuada partindo de um 

conjunto inicial, constituído por indicação da entidade promotora e da entidade executora, tendo sido 

completada mediante recurso à técnica denominada bola de neve, através da qual se pediu aos seleccionados 

que sugerissem outras testemunhas chave.   

Com recurso ao método Delphi, que implica a aplicação aos membros de um mesmo painel, no mínimo por 

duas vezes, de um inquérito através do qual se tenta chegar ao mais reduzido número de questões 

consensuais. Este procedimento, aplicado na fase inicial, não foi possível repeti-lo com alguns dos 

participantes que só se disponibilizaram para responder, ou, foram indicados na fase final do processo. 

O envio dos inquéritos foi precedido da aplicação de uma entrevista exploratória a cinco testemunhas chave, o 

que permitiu ajuizar sobre a consistência das questões colocadas.   

O método Delphi permitiu recolher elementos para a estruturação do questionário e possibilitou ainda obter 

um conhecimento aprofundado qualitativo sobre Alvito. 
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Sessões participadas e abertas à população como 
elemento de consulta   

 

Foram realizadas duas sessões, uma em Alvito e outra em Vila Nova da Baronia previamente publicitadas em 

ambas as freguesias, com a finalidade de informar e interessar a população.  

Estas sessões tiveram como finalidade dar a conhecer os resultados obtidos, recolher informação adicional e 

sugestões para hierarquização de prioridades. 

 

 
  

  

  

 

Aplicação de inquérito por questionário à população 
residente  

 

A aplicação do inquérito foi precedida da delimitação de uma amostra (conforme consta no Anexo I) e da 

redacção de uma versão inicial deste instrumento de recolha da informação provocada, submetida a uma pré 

testagem que abarcou dois momentos, durante os quais foi possível alterar as insuficiências detectadas.  

A versão final incluiu, assim, sessenta e quatro perguntas fechadas e trinta e quatro perguntas abertas, 

agrupadas nas seguintes dez dimensões:  

1. Identificação do respondente; 

2. Deslocações/Movimentos para fora do Concelho; 
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3. Classificação de problemas, segundo o grau de gravidade no concelho; 

4. Propostas para resolução dos problemas considerados de gravidade elevada; 

5. Identificação de 3 actividades ou sectores prioritários para o desenvolvimento do concelho até 2025, 

tendo em atenção as potencialidades locais; 

6. Propostas para o desenvolvimento do concelho até 2025 no âmbito das actividades identificadas; 

7. Indicação por ordem de prioridade dos 3 equipamentos que devem ser instalados no concelho; 

8. Condições que devem ser criadas/alteradas no concelho para proporcionar uma melhor qualidade de 

vida ao respondente e aos seus descendentes; 

9. Condições que devem ser criadas/alteradas no concelho para proporcionar uma melhor qualidade de 

vida para o respondente e seus ascendentes; 

10. O que poderá contribuir para ajudar a fixar os jovens no concelho do ponto de vista profissional e 

pessoal: 

 

As respostas às perguntas fechadas foram tratadas com recurso ao software SPSS e as questões abertas 

foram tratadas com recurso à análise de conteúdo, na modalidade categorial para posteriormente serem 

incluídas na base de dados e processadas com recurso ao software já indicado. 

 

Os resultados obtidos através da aplicação do inquérito contribuíram para que os responsáveis pelo processo 

de planeamento ficassem a conhecer as posições da população sobre questões fulcrais, nomeadamente, 

indicação sobre propostas de actuação e de prioridades de intervenção a adoptar no concelho.   
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Definição de matriz SWOT   

 

A matriz SWOT, também designada em português por análise DAFO (Debilidades, Ameaças, Fraquezas e 

Oportunidades), é uma ferramenta que abarca essas quatro dimensões, frequentemente utilizada para fins de 

planeamento. Permite de uma forma expedita tomar conhecimento da realidade interna de um sistema 

(território, organização, etc.) e, da realidade externa que condiciona esse sistema, através da inserção em cada 

um dos quadrantes da figura, de curtos enunciados que sintetizam os traços mais relevantes de cada 

dimensão. 

O cruzamento da informação constante na matriz induz a escolha de estratégias a implementar, visando 

potenciar as situações mais favoráveis ou minimizar as situações desfavoráveis.  
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ANÁLISE SWOT 

 
FACTORES EXTERNOS  
 
 
FACTORES INTERNOS  
 
 

OPORTUNIDADES  
 
O1.  
 
… 
 
On 

 

AMEAÇAS 
 
A1.  
 
… 
 
An 
 

FORÇAS/PONTOS FORTES  
 
F1.  
 
… 
 
Fn 
 

 
 

 
 

DEBILIDADES/PONTOS FRACOS  
 
D1.  
 
… 
 

Dn 
 

  

Fonte: Informação disponível sobre Alvito e envolventes 
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A elaboração da designada matriz SWOT foi efectuada a partir da análise dos planos existentes para a Região 

e Concelho e, ainda, das publicações sobre Portugal, a União Europeia e o contexto mais abrangente. 

O ciclo de elaboração do PE incluiu as quatro fases (e respectivas actividades), como abaixo se descreve, fases 

essas que incluem os procedimentos e opções já referidos no ponto anterior.   
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É de salientar, assim, que se tratou de uma metodologia participativa, que em vários momentos contou com 

os contributos de testemunhas-chave e da população residente, representada através dos respondentes 

incluídos na amostra delimitada para este efeito.   
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Nº 

 

 
TÍTULO 

 

I GUIÃO DA ENTREVISTA APLICADA A INFORMANTES-CHAVE  

II LISTAGEM DOS INFORMANTES-CHAVE SELECCIONADOS 

III CÁLCULO DA AMOSTRA 

IV INQUÉRITO APLICADO À AMOSTRA DA POPULAÇÃO 

 
 
 
 
 

  

                                                                AANNEEXXOOSS  
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AANNEEXXOO  II  ––  GGUUIIÃÃOO  DDAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  AAPPLLIICCAADDAA  AA  IINNFFOORRMMAANNTTEESS--CCHHAAVVEE  

  

 

 

1 – Data da resposta 

2 – Indicação das principais potencialidades (pontos fortes) do concelho 

3 – Indicação dos principais problemas do concelho 

4 – Propostas para resolução dos problemas identificados (tendo em atenção as potencialidades do concelho) 

5 – Identificação das actividades ou sectores mais importantes para o desenvolvimento do concelho até 2025 
(tendo em atenção as potencialidades locais)  

6 – Outras Propostas / Sugestões para o desenvolvimento do concelho até 2025 

7 – Que condições considera necessário criar/alterar no concelho para proporcionar uma melhor qualidade de 
vida à população idosa? 

8 – Que condições considera necessário criar/alterar no concelho para proporcionar uma melhor qualidade de 
vida à população activa? 

9 – Que condições considera necessário criar/alterar para fixar os jovens no concelho? 

10 – Que condições considera necessário criar de forma a tornar o concelho de Alvito atractivo para visitar e 
para conhecer? 
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AANNEEXXOO  IIII  ––  CCÁÁLLCCUULLOO  DDAA  AAMMOOSSTTRRAA  

 

 
Foi adoptada a fórmula utilizada para estes casos – ou seja para universos finitos (inferiores a 100.000 

indivíduos) 

 

n =        p * q * δ² * N 

       E² * (N - 1) + p * q * δ² 

 

Em que o significado dos símbolos é o seguinte:  

n = amostra 

N = universo 

E²  = erro de amostragem  

δ² = desvio padrão ou dimensão da amostra 

p = probabilidade de cada elemento do universo ser seleccionado  

q = probabilidade de cada elemento do universo não ser seleccionado  

 

As opções tomadas para E², δ² e p constam abaixo.  

n =    __0,5 * 0,5 * 4 * N_ 

        [0,0025 * (N - 1)] + 1 
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n = amostra 

N = universo 

0,0025 =  E²  = Erro de amostragem para 5%, elevado ao quadrado  

4 = δ² para um desvio padrão de 2 

0,5 probabilidade de cada elemento ser (p) ou não ser (q) seleccionado  

 

O universo (N) considerado foi o que consta na Carta Educativa. 

 

A um total de 2399 residentes foi retirada uma parcela de 13% (população dos 0-14 anos), pelo que foram 

considerados 2087 potenciais respondentes, pelo que a amostra apurada foi a seguinte:  

 

335 =    ______2087______ 

            [0,0025 * (2086)] + 1 

 

Foi então aplicado um pré-teste, que decorreu em duas fases, o que implicou o contacto com 42 

respondentes. 

Após o trabalho de reformulação e melhoria do questionário, foi a versão final aplicada a um total de 293 

respondentes, distribuídos conforme consta no quadro seguinte. 
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 Alvito Vila Nova da Baronia 

  
H M 

 
H 

 
M 

15-19 5 5 5 4 

20-24 7 6 6 6 

25-29 6 5 5 5 

30-34 6 4 4 4 

35-39 6 6 5 5 

40-44 6 6 5 5 

45-49 6 6 5 5 

50-54 4 4 3 4 

55-59 6 6 5 5 

60-64 5 6 5 6 

65-69 6 6 5 5 

70+ 14 18 13 18 

Somatórios  77 78 66 72 
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                AANNEEXXOO  IIIIII  ––  IINNQQUUEERRIITTOO  AAPPLLIICCAADDOO  AA  UUMMAA  AAMMOOSSTTRRAA  DDAA  PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  

 
 
 
Objectivos do inquérito: 

 Conhecer expectativas e recolher propostas para o desenvolvimento do concelho no horizonte de 20 anos. 

 Perguntar quais são os principais problemas do concelho, potencialidades e propostas para o desenvolvimento. 

 
Nº do inquérito:_____ 
 

Inquiridor(a):_____________________________________ 

 
 

PARTE I – Questões Comuns 
  
Identificação do respondente 
 
 

1. Sexo:             
 Masculino 1   Feminino 2  

 
 

2. Idade      
 15 a 29 anos 1    

 30 a 64 anos 2    

 65 e mais anos 3    
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3. Habilitações Literárias 
 Sabe ler e escrever sem ter frequentado a escola 1  

 1º Ciclo de Ensino Básico 2  

 2º Ciclo de Ensino Básico 3  

 3º Ciclo de Ensino Básico 4  

 Ensino Profissional 5  

 Ensino Secundário 6  

 Ensino Médio/Superior 7  

 
4. Freguesia de residência: 
 Alvito 1  

 Vila Nova da Baronia 2  

 
 

5. Condição perante a actividade económica 
 Exerce uma Profissão 1  

 Desempregado 2  

 Reformado 3  

 Estudante 4  

 Doméstico 5  

 Incapacitado Permanente 6  

 Outra Situação, qual?   
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Deslocações/Movimentos para fora do Concelho 
 
Diga se se desloca para fora do concelho de Alvito para fazer satisfazer necessidades nas seguintes áreas. Se 
sim para onde e com que frequência de acordo com a tabela seguinte   

    Frequência por mês (nº de vezes)  

Área Sim Não Onde 0 1 2 3 4 
+ 

de 
4 

N/
A 

6/8. Trabalho 1 2         
9/11. Estudo  1 2         
12/14. Saúde consultórios privados 1 2         
15/17. Comércio (alimentação, 
vestuário, etc.) 

1 2         

19/21. Lazer e entretenimento  1 2         
22/24. Banca / Seguros 1 2         
25/27. Outros serviços, quais?           
 1 2         

 
28. Identifique o principal problema do Concelho de Alvito (caso a resposta seja demasiado ampla pedir para 

especificar) e aponte propostas para a sua resolução. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME II - METODOLOGIA  - 2011 
 

26 
 

 
 
 
 

Classifique os seguintes problemas, segundo o grau de gravidade no concelho. 

 
 

Problemas Reduzida 1 Intermédia 2 Elevada 3 

29. Desemprego    

30. Serviços de saúde     

31. Serviços de apoio à 3.ª Idade    

32. Serviços de apoio à Infância    

33. Pobreza e exclusão social     

34. Abandono e insucesso escolar     

35. Dificuldade em arranjar casa     

36. Estado das acessibilidades     

37. Planeamento / ordenamento do território     

38. Meio ambiente     

39. Qualidade do abastecimento de água     

40. Saneamento básico (lixo e esgotos)    

41. Ocupação dos Tempos Livres    

42. Abandono do concelho por parte dos jovens    

43.Envelhecimento populacional    

44. Baixo Empreendedorismo    

45. Outros problemas 1     

Outros problemas 2     
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No seguimento da resposta à pergunta anterior, aponte propostas de resolução dos problemas 
considerados de gravidade elevada. 
 
 

Problemas Propostas 

46. Desemprego 
 

 

47. Serviços de saúde 
 

 

48. Serviços de apoio à 3.ª Idade 
 

 

49. Serviços de apoio à Infância 
 

 

50. Pobreza e exclusão social 
 

 

51. Abandono e insucesso escolar 
 

 

52. Dificuldade em arranjar casa 
 

 

53. Estado das acessibilidades 
 

 

54. Planeamento/ordenamento do território  

 

55. Meio ambiente  

 

56. Qualidade do abastecimento de água  

 

57. Saneamento básico (lixo e esgotos)  

 

58. Oportunidades Insuficientes para Ocupação dos 
Tempos Livres 

 

 

59. Abandono do concelho por parte dos jovens  
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Identifique 3 actividades ou sectores prioritários para o desenvolvimento do concelho até 2025, tendo em 
atenção as potencialidades locais. 
 
 
 
 

Actividades / Sectores  1.ª 
Prioridade 

2.ª 
Prioridade  

3.ª 
Prioridade 

60. Exploração do turismo    

61. Exploração de Produtos local (tais como hortícolas, vinho, azeite, frutos secos)    

62. Agricultura de sequeiro (trigo, aveia, cevada, olival)    

63. Agricultura de regadio (olival, …)    

64. Equipamentos sociais (creches, lares)    

65. Infra-estruturas criadoras de dinâmicas empresariais (parques industriais)    

66. Aproveitamento das casas desabitadas    

67. Educação / Formação    

68.Actividades Culturais, desportivas e Recreativas    
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No seguimento da resposta à pergunta anterior, aponte propostas para o desenvolvimento do concelho 
até 2025 no âmbito das actividades identificadas. 

 
 
 
 

Actividades / Sectores Propostas 

69. Exploração do turismo 
 

 

70. Exploração de Produtos locais (tais como hortícolas, 
vinho, azeite, frutos secos…..) 

 

 

71. Agricultura de sequeiro (trigo, aveia, cevada…..) 
 

 

72. Agricultura de regadio (olival, hortícolas, flores …) 
 

 

73. Equipamentos sociais (creches, lares…) 
 

 

74. Infra-estruturas criadoras de dinâmicas empresariais 
(parques industriais, ninhos de empresas….) 

 

 

75. Aproveitamento das casas desabitadas 
 

 

 

76. Educação / Formação 
 

 

77. Actividades Culturais, desportivas e Recreativas 
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Indique por ordem de prioridade os 3 equipamentos que gostaria de ver instalados no concelho? 

 
Equipamentos  1.ª Prioridade 2.ª Prioridade  3.ª Prioridade 

78. Ninhos de empresas    

79. Equipamentos de saúde    

80. Equipamentos hoteleiros    

81. Plataformas energéticas    

82. Equipamentos culturais    

83. Equipamentos desportivos    

84. Equipamentos de tratamento de resíduos    

84. Outros     

     

     

 
 
 

PARTE II – Questões específicas 
 

 Idosos (65 e mais anos) 
 
Que condições gostaria de ver criadas/alteradas no concelho para proporcionar uma melhor qualidade de 
vida a si e aos seus descendentes? 
 

85. Para si 86. Descendentes (filhos e/ou netos) 
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 Adultos (30-64) 
 
Que condições gostaria de ver criadas/alteradas no concelho para proporcionar uma melhor qualidade de 
vida a si e aos seus ascendentes? 
 

87. Para si 88. Ascendentes (pais e/ou avós) 

 
 
 
 

 

 
O que acha que ajudaria a fixar os jovens no concelho do ponto de vista profissional e pessoal? 
 

89. Profissional 90. Pessoal 

 
 
 

 

 

 Jovens (15-29) 
 
 
91. Que interesses têm para ocupação do tempo disponível? 
 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
O que gostariam de fazer no futuro (em termos de realização profissional e ocupação de tempos livres)? 
 

92. Realização profissional 93. Ocupação de tempos livres 

 
 
 

 

 
 
 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME II - METODOLOGIA  - 2011 
 

32 
 

94. Que condições gostariam de ver satisfeitas para ficar no concelho? 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
NOTA 
A preencher pelo(a) inquiridor(a) 
 
95. Tempo gasto com a aplicação do inquérito:_____ minutos 
 

 
 Grau de cooperação por parte das pessoas inquiridas 

Grau assinalado pelo(a) inquiridor(a)  
 
Postura da pessoa inquirida 

Elevado(a) Intermédio(a) Reduzido(a) 

96. Colaboração do(a) respondente    

97. Credibilidade geral das respostas    
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CMA - Câmara Municipal de Alvito 

DS – Desenvolvimento Sustentável 

DTS – Desenvolvimento Territorial Sustentável 

ESEB - Escola Superior de Educação de Beja 

PE – Plano Estratégico 

PED - Plano Estratégico de Desenvolvimento 

PEDS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Social 

SWOT - Strenghts; Weaknesses; Opportunities;Threats 
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Encontrando-se este módulo inserido num trabalho que tem como finalidade apresentar o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento para o concelho de Alvito, é de toda a pertinência que seja 

disponibilizado aos leitores o raciocínio teórico-conceptual que enquadra a elaboração dos módulos 

seguintes. 

O Planeamento Estratégico e o Desenvolvimento constituem, assim, os conceitos fundamentais, mais 

especificamente Planeamento Estratégico Municipal, Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento 

Local e Desenvolvimento Económico. 

 Nos parágrafos seguintes apresentam-se as definições que enquadram e orientam a abordagem à 

realidade empírica. 

 

  
                                                                  RREESSUUMMOO  
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Na sequência das propostas dos primeiros autores que se debruçaram sobre este conceito, surgiu nos 

anos 80 do século XX, incluído no Relatório Brundtland, o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

que actualmente assume o seguinte significado: “Desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração actual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 

as suas próprias necessidades”. Traduz a possibilidade de ser atingido um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, observando-se, ao mesmo 

tempo, a utilização razoável dos recursos (renováveis e não renováveis) e, a preservação das espécies e 

dos habitats naturais.  

A noção de desenvolvimento sustentável engloba, portanto, conceptualmente, as três seguintes 

componentes: a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade sócio-

política, conforme consta na figura seguinte. 

 

 

 

 

  

                                OO  CCOONNCCEEIITTOO  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
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Figura 1 – Componentes do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel  
 

 

A. Adib (2005) amplia o âmbito da abordagem e, a propósito da elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Territorial, refere as quatro seguintes dimensões da sustentabilidade, que orientam a 

visão do planeamento e que mais se destacam como condição para o desenvolvimento sustentável dos 

territórios: i) Económica, ii) Sócio-Cultural, iii) Político-institucional e iv) Ambiental, conforme 

esquematizado abaixo. 

 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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Figura 2 – Diagrama representativo das quatro dimensões do Desenvolvimento Territorial Sustentável  
 
     
  SÓCIO-CULTURAL   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

AMBIENTAL    ECONÓMICA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  POLITICO-INSTITUCIONAL   

Fonte: A. Adib (2005) 

 

Tendo por base o texto do autor supracitado, essas dimensões são especificadas nos parágrafos que se 

seguem. 

 Dimensão Económica, que se refere aos resultados económicos relacionados com os níveis de 

eficiência obtidos através da capacidade para usar e articular recursos locais que proporcionem 

oportunidades de trabalho e rendimento, fortalecendo as cadeias produtivas e integrando 

redes de pequenas empresas. Dessa forma, conforme aponta A. Adib, é de toda a pertinência 

implementar e melhorar a organização dos sistemas locais de produção, visando transformar 

as vantagens comparativas locais em vantagens competitivas regionais.  

DTS 
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 Dimensão sócio-cultural, que corresponde a uma maior equidade social, através da intensa 

participação dos cidadãos e cidadãs nas estruturas do poder, tendo como referência a história, 

os valores, a cultura do território e o respeito pela diversidade.  

 Dimensão político-institucional, a qual abrange novas institucionalidades que permitam a 

implantação de políticas territoriais negociadas, valorizando o conceito de governabilidade 

democrática (ou boa governação) e a promoção do capital social e da conquista e do exercício 

da cidadania.  

 Dimensão ambiental, onde se encontra inserida a compreensão do meio ambiente como 

activo do desenvolvimento, tendo em consideração o princípio da sustentabilidade e a valia do 

conceito de gestão da base de recursos naturais (renováveis e não renováveis).  

Neste quadro mais abrangente, situa-se o conceito de desenvolvimento local, consonante com o 

âmbito territorial do PED para o concelho de Alvito. Retém-se aqui o contributo de A. de Franco (1999, 

p. 55) que defende a perspectiva de um "Novo modo de promover o desenvolvimento que possibilita o 

surgimento de comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir suas necessidades imediatas, 

descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver suas potencialidades específicas além de 

fomentar o intercâmbio externo, aproveitando-se de suas vantagens locais"  

E. Caldas et al. (2005) na sua publicação sobre Desenvolvimento Local: Concepção, Avanços e Desafios, 

após se debruçarem sobre a problemática dos conceitos estritamente relacionados (Conceitos em 

Disputa), aprofundam o significado de local e as concepções de algumas das correntes sobre o 

conceito, identificam os Agentes da Acção, efectuam um levantamento das Dificuldades, dos Limites e 

dos Desafios com que se deparam os agentes, antes referidos, no processo de desenvolvimento local. 

Retira-se deste texto a referência aos limites, que segundo os autores são os seguintes: 

 Elaborar colectivamente um programa de desenvolvimento local endógeno;  

 Promover a gestão de políticas integradas;  

 Promover, de facto, o acesso a mercados (escala, controle de qualidade, logística, etc.);  
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 Manter a governabilidade sobre o processo (tendo em vista os interesses de curto prazo – 

eleição e negociações com outros agentes);  

 Articular actores e produzir alterações na economia local (duplo desafio);  

 Compreender as articulações sectoriais e territoriais e contextualizar o local e relacioná-lo com 

as instâncias regional, nacional e internacional (Caso contrário, cai-se na armadilha de um 

certo localismo ingénuo e pouco efectivo); 

 Desenvolver o município num ambiente macroeconómico adverso;  

 Dependência da intervenção de actores externos (governamentais ou não);  

 Ajustamento às políticas sociais desenvolvidas em outros níveis de governo;  

 Induzir a redistribuição de rendimento num cenário da situação económica vigente nas 

envolventes nacional e internacional.  

Esta aproximação pode ser sintetizada no esquema que seguidamente se apresenta.  
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VISITAR VIVER 

 
INVESTIR E  

TRABALHAR 

APRENDER E 
CONHECER 

Articulação 
externa dos 
objectivos de 
desenvolvimento 
de base territorial 

Articulação interna 

dos objectivos de 
desenvolvimento de 
base territorial 

 

Desenvolvimento 
territorial 

Articulação 
funcional com 
Territórios de 
Proximidade 
Estratégica 

Potenciação 
estratégica de 
Factores com 

Impacto Potencial 
na abordagem 

planeada 

Concertação entre as 
escalas de intervenção de 

base local e regional 

Concertação de 
intervenções e 

estabelecimento de 
parcerias 

Princípios de 
Governança de 

articulação 
institucional e supra 

municipal 

Fonte: Augusto Mateus (p. 55) 

Figura 3 – Interligação das escalas de abordagem territorial como contributo para a moldagem de 
uma Estratégia de Desenvolvimento Territorial 
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Para Peter Drucker (1998), o Planeamento Estratégico consiste num processo contínuo de, 

sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro considerado como horizonte, tomar 

decisões actuais que envolvam riscos; organizar sistematicamente as actividades necessárias à 

execução dessas decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o 

resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas.  

 

 

De forma genérica as metodologias de planeamento estratégico procuram responder às seguintes 

perguntas:  

  

NNOOÇÇÃÃOO  DDEE  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  
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É, portanto, um processo que implica um compromisso dos decisores em olhar para as possibilidades 

futuras e escolher prioridades. De acordo com Neto (s/d), levanta as seguintes questões críticas: 
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Este raciocínio pode ser apresentado graficamente conforme consta na figura seguinte 

 

 

Figura 4 – Triângulo interactivo do planeamento estratégico 

 
Quem somos? 

 
O que estamos fazendo? 

 
Por quê? 

   
O que queremos ser no 

futuro? 
 

Por quê? 

     
   

 
  

     

   
Como vamos 

chegar lá? 

 

  

Fonte: Pfeiffer (2000, p. 12) 

 
 
O planeamento estratégico consiste, assim, num processo que se desdobra em várias fases, que 

segundo alguns autores pode decorrer ao longo da sequência apresentada seguidamente. 
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Figura 5 – Processo de Planeamento Estratégico 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores vários 

 

Mais concretamente, o planeamento estratégico de âmbito municipal visa atingir os objectivos 

seguidamente referidos: 

1 
ESTRUTURAÇÃO 

2 
ANÁLISE 

5 
M&A 

REVISÃO 

4 
IMPLEMENTAÇÃO 

3 
FORMULAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS 

PARTICIPAÇÃO 
FORTALECIMENTO 

NEGOCIAÇÃO 
INOVAÇÃO 

COORDENAÇÃO 

Mobilização dos Actores 
Estrutura Organizacional 

Análise da informação 
disponível 

Recolha de informação 
provocada 

Formulação da visão 
Identificação das linhas orientadoras 

Mobilização de 
recursos 

Planos 
operacionais 

Institucionalização 
Lições aprendidas 
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 A determinação de objectivos estratégicos para um município, que permitam alcançar a 

melhoria da qualidade de vida no curto, médio e longo prazo, e mesmo melhorar uma posição 

de competitividade desse território. 

 Estímulo à convergência das acções de todos os agentes com capacidade e recursos 

organizacionais, humanos ou financeiros, para conceber e realizar um projecto possível de 

município desejado pelos intervenientes locais. 

 Desenvolvimento equilibrado e sustentado, conciliando crescimento económico com 

qualidade de vida, a partir do envolvimento e da mobilização de toda a população e, das 

organizações vocacionadas para localmente dar resposta a necessidades específicas.   

Constitui, assim, nos nossos dias, uma ferramenta susceptível de ajudar a tomar decisões no presente e 

de conduzir com eficácia as mudanças de fundo e circunstanciais, resolvendo problemas organizativos 

e melhorando o funcionamento da vida municipal. O Planeamento estratégico municipal visa portanto:  

 Responder à mudança;  

 Clarificar uma visão; Orientar caminhos de acção;  

 Estabelecer prioridades atendendo às circunstâncias “ambientais”, internas ou externas, de 

um dado território, em relação a um futuro desejado.
1
 

Um plano deste tipo deve, segundo C. Simões e S. Ferreira (2010)
2
, abranger estratégias para o 

fomento de quatro tipos de capitais, fundamentais para o Ciclo Virtuoso do Desenvolvimento: 

 Capital Social – extensão e qualidade das organizações da sociedade civil, das redes de 

solidariedade e das capacidades de cooperação e participação cívica; (santa casa da 

misericórdia e outros tipos de organizações); 

                                                           
1
 Adaptado de Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves – Parte I. Enquadramento e âmbito do 

PEDS, p. 11. 
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 Capital Humano – pessoas com conhecimentos e competências (requalificação de pessoas 

adequando-as ás novas realidades/incentivos ao empreendedorismo); 

 Capital Económico – exige que se trabalhe a cultura empreendedora, o acesso a 

financiamento e a articulação entre os agentes económicos (sector privado/estado/novos 

empreendedores) 

 Capital Natural – preservação e recuperação dos recursos naturais e sustentabilidade 

ecológica (turismo rural / desportos natureza). 

Tudo isto visa proporcionar às pessoas de determinado local melhores condições de vida, a diversos 

níveis, tendo uma boa base económica, uma boa governação, capital social e preservação dos recursos 

naturais existente. 

Como contributo complementar para aprofundamento e sistematização da reflexão sobre o processo, a 

equipa propõe ainda o esquema metodológico que abaixo se apresenta. 
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A metodologia de referência adoptada para reflexão sobre o processo de Planeamento Estratégico de 

Alvito, traduz-se num ciclo que abrange a sequência seguinte. 

 
Figura 6 – Metodologia de referência para elaboração do PED de Alvito  

 

 
Acções em 

Curso 
 

Estratégias/Acções 
e Projectos 

 

     

ALVITO 
Actual 

 ALVITO 
Previsível 

 ALVITO 
Ambicionado/Possível 

     

 Tendências  Mudanças  

 
Fonte: F. Ferreira (s/d)  

  

Pretende-se, portanto, com este esquema, dispor de uma orientação que permita melhor proporcionar 

o ordenamento da informação a utilizar e inserir no Plano Estratégico.  

 

 

  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA    
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APDR Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

DPPRI Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais 

DRAPAL Direcção Regional de Agricultura do Alentejo 

ENDS Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

EUA Estados Unidos da América 

MCALHDR Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional 

MFAP Ministério das Finanças e da Administração Pública 

NAFTA North America Free Trade Association (Associação Norte-Americana de Comércio Livre) 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

ONU Organização das Nações Unidas 

PCM Presidência do Conselho de Ministros 

PEC Programa de Estabilidade e Crescimento 

PIB Produto Interno Bruto 

PROVERE Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos 

UE União Europeia 
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Os territórios como é o caso de Alvito são bastante influenciados pelas respectivas envolventes, pelo que, 

como foi referido na matéria sobre planeamento estratégico, é sempre crucial efectuar uma análise do 

contexto onde esses territórios se inserem, a fim de se conhecer os factores favoráveis ou desfavoráveis 

com que esse território se poderá vir a defrontar e daí tirar as ilações sobre as escolhas estratégicas que 

deverá efectuar. 

  
                                                                  RREESSUUMMOO  
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Desde há vários anos, nomeadamente desde a década de 50 do século XX, que o nosso mundo se vem 

defrontando com mudanças profundas, a nível estrutural e a nível de paradigmas de leitura da realidade e 

da subsequente actuação dos actores individuais e colectivos, associadas a estratégias de desenvolvimento, 

novos conceitos de trabalho, economias globalizadas e moeda única. A evolução que se tem verificado 

aceleradamente desde então, deu origem a um tipo de Sociedade na qual o conhecimento e o trabalhador 

do conhecimento, passam a ser os activos mais importantes das organizações, a “peça chave” para o 

desenvolvimento económico das Sociedades. 

A actuação dos actores, principalmente a nível supranacional e nacional, tem de ter em consideração, regra 

geral, as variáveis que dominam e aquelas sobre as quais não têm influência, mas que podem condicionar 

significativamente a sua actuação, e muito mais numa época em que as envolventes (globais, europeias, 

nacionais, etc.) se encontram cada vez mais turbulentas (complexos, dinâmicos e incertos). Ao nível 

regional, sub-regional e municipal também o conhecimento sobre os actores com que o governo e as 

organizações incluídas nesses níveis se relacionam, numa perspectiva horizontal ou numa perspectiva 

  

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  PPRRÉÉVVIIAASS    
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vertical, são importantes para se detectar qual a margem de manobra de que dispõem para concretizar os 

objectivos que se propõem alcançar.  

Este tipo de procedimento inclui, neste módulo, as seguintes dimensões: Económica, Demográfica, 

Tecnológica, Político-Legal, Sociocultural e Ambiental e Ordenamento do Território,
1
 sobre cada uma das 

quais é apresentada abaixo uma caracterização sucinta.    

Esta análise será complementada com uma variante da análise transaccional, através da qual se procede à 

identificação dos actores em presença e de qual o seu papel e importância no processo de mudança. 

                                                           
1
 Em algumas publicações é designada por análise PEST, PESTL ou PESTAL por incluir, conforme as 

concepções, algumas ou todas as seguintes dimensões: Política, Económica, Social, Tecnológica, Legal e 
Ambiental.   
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A trajectória de qualquer sistema (ser vivo, organização, território, etc.) é muito influenciada pela resultante 

da dialéctica que se estabelece entre os impulsos que recebe do exterior e dos impulsos que esse sistema 

emite. 

Essa resultante, depende então muito da capacidade de influenciar e aproveitar a seu favor, o curso dos 

acontecimentos, que podem ser agregados nas dimensões já referidas (Económica, Demográfica, 

Tecnológica, Político-Legal, Sociocultural e Ambiental e Ordenamento do Território), abordadas 

sucintamente nos próximos parágrafos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AANNÁÁLLIISSEE  DDOO  CCOONNTTEEXXTTOO  
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                                                                    DIMENSÃO ECONÓMICA 

 

 

Inclui variáveis como o crescimento da economia, o PIB, a despesa pública, a taxa de inflação, taxa de 

desemprego, taxa de juro, evolução do consumo privado, rendimento disponível, taxa de poupança, custos 

energéticos, níveis salariais, custos dos factores produtivos e energia disponível e respectivo custo. 

Neste âmbito, emergiram as perspectivas do FMI que apontam para o final da recessão desde 2010 e para o 

começo de uma recuperação ou, para as perspectivas da ONU, segundo as quais o avanço da economia 

mundial está a perder força, pois o crescimento é insuficiente para recuperar nos próximos dois anos os 

milhões de empregos perdidos desde o início da recessão. 

Num tal contexto, a Ásia tende a afirmar-se como o centro dinâmico das actividades económicas e 

comerciais. O Pacífico substitui o Atlântico como pólo dinâmico de crescimento e os países emergentes, 

nos próximos cinco anos, serão responsáveis por mais de 50% do PIB global. 

Constata-se, entretanto, que o preço alto das commodities
2
 pode gerar uma bolha especulativa, pois a 

cotação de várias dessas matérias estão no mercado internacional muito acima de sua média histórica em 

função, entre outros motivos, da intensificação de movimentos especulativos, podendo essa bolha 

estourar, por exemplo, se a crise das dívidas na Europa piorar, se a China crescer menos ou se a economia 

nos Estados Unidos continuar estagnada. 

                                                           
2
 Mercadoria em estado bruto ou, produto básico de importância comercial, como por exemplo café, cereais, 

algodão etc., cujo preço é controlado por bolsas internacionais. 
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Na União Europeia espera-se que o ano de 2011 e seguintes continuem a ser assinalados por algumas 

incertezas marcantes, sobretudo ao nível dos países que constituem a “zona euro” e da coesão económica e 

social entre esses países. Embora as perspectivas de evolução global indiciem que poderá ocorrer um 

cenário de consolidação da retoma económica, os níveis de crescimento deverão ser no entanto inferiores 

aos de 2010, prevendo-se que neste quadro seja, porém, possível retomar os níveis de crescimento 

anteriores à crise e, em consequência, reforçar a recuperação parcial das economias que teve lugar em 

2009, o que poderá não se aplicar aos países que se encontram a braços com problemas de financiamento 

da dívida e forçados a agravar, em 2011, as políticas de austeridade orçamental que têm vindo a ser 

implementadas.    

Em Portugal, o combate à crise tem vindo a ser enquadrado pelos Programas de Estabilidade e 

Crescimento (PEC), vigorando neste momento o PEC 3 que inclui medidas visando a contenção da despesa 

e o aumento da receita. 

De acordo com o Ministério das Finanças, no que se prende com a despesa, as medidas são as 

seguidamente referidas: i) Corte no investimento público: o peso do investimento público no PIB vai cair de 

4,2% em 2009 para 2,9% em 2013; ii) Salários congelados: os funcionários públicos vão ter aumentos 

salariais abaixo da inflação até 2013; iii) Apoios à economia: algumas das medidas anti-crise, como o 

alargamento do subsídio de desemprego e o subsídio de contratação de jovens, vão ser retiradas já em 

2011; iv) Tecto máximo para benefícios fiscais e deduções: será estabelecido um tecto máximo para os 

montantes dos benefícios e deduções fiscais de que poderão beneficiar os contribuintes; v) Corte nas 

prestações sociais: o Governo vai cortar em 0,5% os gastos com prestações sociais até 2013 e, vi) TGV 

adiado: construção das linhas de alta velocidade entre Lisboa/Porto e Porto/Vigo são adiadas durante dois 

anos. 

Relativamente à receita, as medidas em execução implicam as alterações seguintes: i) Novo escalão de IRS: 

o Governo cria um novo escalão de IRS de 45% para quem tenha rendimentos anuais superiores a 150 mil 
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euros. A nova taxa será temporária e vai durar até 2013. Estas medidas incidem já sobre os rendimentos 

obtidos em 2010; ii) Tributação das mais-valias da bolsa: os contribuintes que detenham acções há mais de 

um ano vão perder a isenção e passar a estar sujeitos a uma taxa de 20%, iii) Privatizações: Esta será a 

principal via para reduzir a dívida pública. O Governo prevê com estas medidas arrecadar cerca de 6 mil 

milhões de euros de receitas. 

 
  

  

  

  

                                                                       DIMENSÃO DEMOGRÁFICA 

 

As variáveis que espelham esta dimensão são: a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, estrutura etária, 

esperança média de vida, imigração e emigração. 

Portugal, como quase toda a Europa, enfrenta uma crise demográfica acentuada.  

Em muitas áreas geográficas o saldo fisiológico (número de nascimentos - número de falecimentos) é 

negativo, o que implica um decréscimo populacional dificilmente reversível. 

O reduzido número de nascimentos e o aumento da esperança de vida, com o aumento, pelo menos 

relativo, do número de idosos, traduz-se no fenómeno do duplo envelhecimento. O crescente 

envelhecimento da população, origina diversas consequências que se traduzem em custos mais elevados 

(com pensões e despesas de saúde), maior dificuldade de assimilação de conhecimentos novos e maior 

resistência à mudança, mas também gera oportunidades, tais como, o turismo sénior em todas as suas 

vertentes e a possibilidade de mobilizar pessoas para diversas modalidades de voluntariado. 
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                                                                           DIMENSÃO T ECNOLÓGICA 

 

Dimensão que traduz o progresso técnico da sociedade, incluindo todas as inovações tecnológicas (quer ao 

nível do produto, quer do processo), a legislação sobre protecção de patentes, incentivos à investigação e 

desenvolvimento, Infra-estruturas físicas, transportes, telecomunicações, normas de qualidade, 

acessibilidade a Novas Tecnologias, integração das Novas Tecnologias e disponibilidade de pessoal 

qualificado, velocidade de transferência da tecnologia, taxa de obsolescência, entre outros.  

São várias as tendências identificadas na dimensão Tecnológica, como por exemplo: Socialização da vida 

quotidiana através das redes sociais; Computação na Nuvem; Next Generation Analytics (Nova Geração de 

Análise); Mobilidade e mídia para os Tablets; Tecnologia 4G; Storage Class Memory; Construções Limpas; 

Context-Aware Computing; Computação Omnipresente; Smart Grid – Redes Inteligentes de Electricidade; 

Consolidação dos vídeos sob procura na internet; Possibilidade de pagamento, por parte de empresas, 

pelas informações contidas em páginas pessoais de sites de relacionamento; Uso de tecnologia verde; Uso 

de aplicativos para smartphones e de banda larga móvel; Context Aware Computing (foco enriquecer 

interacção homem/máquina; Computadores e infra-estrutura Fabric-Based (capaz de suportar a cloud 

computing e a virtualização). 
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  DIMENSÃO POLÍTICO-LEGAL 

 

 

As principais variáveis incluídas nesta dimensão são as seguintes: estabilidade política, politicas 

económicas, legislação laboral, enquadramento legal, fiscalidade e política de incentivos, regulamentação 

dos mercados, protecção do consumidor. 

No actual contexto, o Estado tem abandonado uma atitude intervencionista passando a adoptar a postura 

de Estado regulador. Justificada com as necessidades operacionais da sociedade moderna, tem-se assistido 

a uma nova concepção do Estado como “catalizador-dinamizador”. 

A manterem-se as tendências actuais algumas das funções e responsabilidades básicas do Estado 

transitarão para aos “mãos” dos privados, ficando apenas com o papel de Regulador e Auditor do que está a 

ser feito pelas empresas e Organizações Sem Fins Lucrativos. Algumas destas tendências têm vindo a 

ocorrer na Saúde, sector em que os seguros de saúde privados são cada vez mais generalizados em 

resposta às deficiências do Sistema Nacional de Saúde, na Segurança Social, onde cada vez mais o sector 

privado assegura o complemento das reformas dos contribuintes, na Educação onde diversas 

responsabilidades até agora asseguradas pelo Estado (poder central) se encontram gradualmente a ser 

transferidas para a Sociedade, para o cidadão e, também, para o poder local. 

Os actores que influenciam a legislação com interesse para os Planos Estratégicos municipais são 

fundamentalmente o Estado Português e a União Europeia, no quadro dos normativos internacionais 
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(Convenções, Acordos, Tratados, etc.) em vigor (e a aprovar) que geralmente inspiram e balizam a 

orientação da legislação referida.   

 
  

  

  
DIMENSÃO SOCIO-CULTURAL 

 

Esta dimensão reflecte os valores, costumes e tradições da sociedade. De entre as variáveis que integram 

este contexto destacam-se os estilos de vida, valores sociais, hábitos de consumo, atitudes para com o 

trabalho e o lazer e estabilidade social. Inclui ainda factores como a taxa de analfabetismo e nível 

educacional, mobilidade social e composição étnica. 

No que se refere ao estilo de vida tem-se assistido a uma crescente inserção de mulheres no mercado de 

trabalho e ao aumento significativo por parte de alguns segmentos populacionais, das preocupações com o 

bem-estar em geral, com a saúde em particular e com o interesse pelas viagens e deslocações nos 

territórios nacionais e no estrangeiro.  

Em relação aos valores sociais, constata-se a crescente apreensão com a protecção do meio ambiente e 

maiores preocupações de várias franjas da população com questões sociais e culturais. 

Neste âmbito ainda é de referir o facto de que, desde nomeadamente os anos 60 do século XX, tem-se 

vindo a verificar um aumento das expectativas dos jovens, dinâmica que as actuais perspectivas colocam 

em causa, o que está a originar situações gravosas diversas (dificuldade de encontrar saídas profissionais e 

de constituir família).  
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DIMENSÃO AMBIENTAL E DO ORDENAMENTO  DO TERRITÓRIO 

 

 

O conceito fundamental desta dimensão é o de sustentabilidade bio-física, a que se juntam os seguintes: 

ecossistema(s), biodiversidade, economia descarbonizada, eficiência energética, pegada ecológica. 

Neste âmbito constata-se uma elevada pressão sobre os ecossistemas, provocada por um aumento da 

procura pelo capital natural, o que decorre da manutenção do actual nível de desenvolvimento, dinâmica 

que pode inclusivamente colocar em causa a coesão social à escala global. 

Daí que no último relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA), se propugne a sustentabilização da 

economia, contabilizando nas decisões relativas à produção e ao consumo, a totalidade dos recursos 

consumidos, incluindo, naturalmente, os recursos ambientais e o incentivo aos consumidores, para que 

adoptem hábitos de consumo sustentáveis. Estas orientações radicam no paradigma dos 3 R’s: Reduzir, 

Reciclar, Reutilizar.  

 

Da evolução de cada uma destas dimensões e, da interacção dinâmica entre elas, resultam tendências 

globais ou de níveis menos abrangentes que se repercutem na existência dos seres humanos em geral e que 

influenciam as decisões de responsáveis por organizações e instâncias de governo, qualquer que seja a 

respectiva identidade e natureza. No próximo ponto são apresentadas as tendências recenseadas na 

bibliografia disponível. 
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TENDÊNCIAS PESADAS GENÉRICAS A NÍVEL GLOBAL E DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Da análise do contexto podem-se inferir alguns traços que influenciam os comportamentos dos seres 

humanos, em geral, e dos decisores, em particular. 

De entre esses traços alguns têm-se mantido e mesmo reforçado desde há vários anos, sendo crível que se 

irão manter no longo prazo, sendo-lhe atribuída por isso a designação de tendências pesadas. De entre 

esses fenómenos ressaltam os seguintes:
3
   

 Persistência do paradigma técnico-económico assente na dissociação crescente entre o 

crescimento económico e o consumo de matérias-primas e com a separação entre a esfera 

financeira e a economia real;  

 Terciarização do conjunto das actividades produtivas;  

 Perda de eficácia das políticas públicas no quadro do Estado-Nação, provocada pela mundialização 

da economia;  

 Afirmação da pertinência do conceito de economia regional no quadro de uma perspectiva de 

economias de arquipélagos, ou seja de economias metropolitanas cada vez menos ligadas ao seu 

'hinterland' e cada vez mais ligadas entre si;  

 Imperatividade da procura de inovação socio-organizacional;  

 Envelhecimento das sociedades europeias;   

                                                           
3
 Adaptado de: http://www.janelanaweb.com/manageme/jouvenel.html 

 

http://www.janelanaweb.com/manageme/jouvenel.html
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 Evidência de uma crise financeira estrutural e de uma outra de legitimidade e eficácia por parte dos 

sistemas sociais europeus; 

 Continuidade do processo simultâneo de globalização e de fragmentação à escala planetária;  

 Subida de riscos multipolares e de todo o tipo;  

 Vazio de instituições e de procedimentos de regulamentação e de controlo ao nível mundial;  

 Ascensão da tríade com três pólos (NAFTA liderada pelos EUA, União Europeia e Ásia/Pacífico) na 

Economia Mundial;  

 Transição na Europa de Leste muito desigual e lenta. 

 

De seguida apresenta-se o levantamento referente à situação nacional. 

 

 

 
  

  

  
TENDÊNCIAS PESADAS E CARACTERÍSTICAS DA REALIDADE PORTUGUESA 

 

A realidade portuguesa encontra-se no presente momento e no futuro a médio prazo condicionada por 

problemas tais como: 

1º – Défice das Finanças Publicas; 

2º – Endividamento Externo ainda significativo; 

3º – Baixíssimo Crescimento Económico; 

4º – Elevada taxa de Desemprego. 
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Neste quadro mantêm-se as tendências pesadas do mapa actual do país identificadas anteriormente por J. 

Gaspar (1986) e que são as seguintes: 

i. Litoralização do povoamento; 

ii. Crescente urbanização; 

iii. Metropolização e bipolarização do sistema urbano; 

iv. Interdependências territoriais intensas; 

v. Bacias de emprego alargadas; 

vi. Desigualdades intra-regionais e segregação espacial dos diferentes grupos sociais. 

Face ao exposto neste ponto, é muito possível que as envolventes de Alvito (nacional, europeia e global), se 

mostrem no futuro cada vez mais complexas, mais dinâmicas e incertas. 

A encerrar esta sequência de tendências a nível geográfico, apresenta-se ainda a análise para a região 

Alentejo e a sub-região Baixo Alentejo. 
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TENDÊNCIAS PESADAS GENÉRICAS DA REGIÃO ALENTEJO E SUB-REGIÕES 

 

Neste ponto são explanadas as tendências pesadas e características específicas da região Alentejo (e das 

respectivas sub-regiões, nomeadamente, o Baixo Alentejo / Distrito de Beja), começando com a 

apresentação das conclusões do trabalho realizado por M. S. Baltazar e M. Santos (2009) sobre a situação 

actual e perspectivas que se deparam ao Alentejo, sistematizados através dos seguintes pontos: i) 

Tendências ou dinâmicas positivas até 2013; ii) Tendências ou dinâmicas negativas até 2013; iii) Territórios 

que, provavelmente, mais se desenvolverão sustentadamente até 2013; iv) Territórios que, provavelmente, 

menos se desenvolverão até 2013; v) Desafios que se colocam actualmente ao Alentejo e sub-regiões e, vi) 

Desafios que, provavelmente, se irão colocar no próximo ciclo 2014-2020. 

Essas conclusões são discriminadas nos sub-pontos seguintes. 

 

Tendências ou dinâmicas positivas até 2013 

Os autores recolheram as seguintes tendências ou dinâmicas positivas que, segundo os respondentes, vão 

provavelmente caracterizar o Alentejo até 2013: 

 Nichos no âmbito da agricultura e da pecuária; 

 Produções locais e turismo; 

 Aumento do fluxo migratório; 

 Impactos positivos decorrentes da actividade do porto de Sines; 

 Impactos positivos decorrentes das potencialidades do projecto Alqueva;  
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 Aumento dos serviços directos e indirectos relacionados com o aeroporto de Beja; 

 Produção de energia renovável; 

 Dinâmicas no sector aeronáutico e do automóvel (montagens, peças, electrónica, etc.); 

 Criação de empresas inovadoras na área da economia social / reforço da área de economia social; 

 Criação de centros de competências nos politécnicos do Alentejo; 

 Manutenção da qualidade do ar e do ambiente em geral; 

 Disponibilidade de reserva de água; 

 Disponibilidade de território pouco povoado. 

 

Tendências ou dinâmicas negativas até 2013 

No que se refere às tendências ou dinâmicas negativas que, provavelmente, mais atingirão o Alentejo, 

foram apontadas as seguintes:  

 Recessão demográfica / envelhecimento da população / saída de população jovem; 

 Não retenção na Região dos recém diplomados pelas Universidades e Institutos Politécnicos; 

 Redução e deslocalização dos serviços desconcentrados da Administração Pública; 

 Redução significativa dos investimentos e empregabilidade pelo sector público, principalmente 

das autarquias; 

 Aumento generalizado do desemprego e manutenção da fraca qualificação da mão-de-obra; 

 Desaparecimento de freguesias e desclassificação administrativa de algumas vilas e cidades; 

 Enfraquecimento do papel dos politécnicos do Alentejo no âmbito da oferta formativa; 

 Declínio de algumas produções agrícolas; 

 Eventuais problemas em mercados de produtos tradicionais (ex: rochas ornamentais); 

 Agravamento da falta de competitividade das empresas em geral; 

 Acentuar das assimetrias intra-regionais; 
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 Descaracterização das cidades por pressões urbanísticas; 

 Maior risco de erosão e incêndios; 

 

Territórios que provavelmente mais se desenvolverão sustentadamente até 2013 

 

Foram indicados territórios em número reduzido e mais circunscritos (municípios ou cidades) e territórios 

mais alargados (conjuntos de municípios ou mesmo NUTE III). 

Quanto aos territórios mais circunscritos foram referidos os que constam abaixo: 

 Concelho de Évora / cidade de Évora; 

 Beja; 

 Ferreira do Alentejo (o que se prende com a questão do regadio); 

 Elvas; 

 Portalegre; 

 Ponte de Sor (fileira da cortiça – cluster). 

No que concerne a territórios mais alargados, foram por sua vez apontados os que constam abaixo:    

 Mértola e Moura; 

 Alentejo Litoral (2) / Litoral (S. Tiago do Cacém / Sines); 

 Corredor Beja – Sines; 

 Eixo A6 (desde Vendas Novas até à fronteira) / Corredor Vendas Novas – Évora – Elvas; 

 Envolvente do Alqueva / Zona de influência do Alqueva; 

 Alentejo Central. 

 

Territórios, que provavelmente menos se desenvolverão até 2013 
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Foram apontados territórios alargados, abrangendo vários municípios como se pode ver na sistematização 

que seguidamente se apresenta: 

 Margem Esquerda do Guadiana / Concelhos fronteiriços do Baixo Alentejo; 

 Coroa sul interior do Baixo Alentejo / zona sul do Alentejo; 

 Norte raiano do distrito de Portalegre / concelhos rurais que se situam a norte do eixo viário Lisboa 

– Badajoz; 

 Neste âmbito, houve também uma referência a territórios específicos e que respeitam a zonas 

peri-urbanas, em especial das capitais de distrito, onde há pessoas provenientes recentemente 

das zonas rurais que permanecem em condições precárias. 

. 

Desafios que se colocam actualmente ao Alentejo e sub-regiões 

Esses desafios são, de acordo com os respondentes, os seguintes: 

 Desenvolvimento de um Plano Estratégico de Desenvolvimento económico, inicialmente a nível 

regional, sendo posteriormente alargado a nível transfronteiriço com a Extremadura e Andaluzia; 

 Elaboração de um Plano regional de ordenamento enquadrador dos investimentos; 

 Articulação real entre as políticas públicas de ordenamento / ambiente e desenvolvimento 

regional; 

 Inovação; 

 Formação / Reforçar o capital humano, através da melhoria das qualificações; 

 Atrair população jovem e qualificada e travagem do despovoamento; 

 Motivação de responsáveis políticos e agentes económicos para investimento em capital social; 

 Desenvolver e estimular a iniciativas das pessoas sobretudo a capacidade de assumir riscos ao nível 

empresarial; 

 Captação de investimentos; 
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 Aumento do investimento endógeno em áreas de negócio sustentáveis a médio/longo prazo; 

 Reforço da valia económica dos seus recursos naturais e dos produtos alimentares de qualidade; 

 Melhoraria da competitividade;  

 Combate ao desemprego jovem e feminino; 

 Revalorização do mundo rural, suas actividades e saberes; 

 Reforço do envolvimento regional das instituições regionais de ensino superior e internacionalizar 

os seus equipamentos de ensino superior; 

 Concretização de uma política de imigração aberta e acolhedora; 

 O desafio da manutenção da sua qualidade de vida em locais específicos (v.g. Alqueva) se se 

descaracterizar o desenvolvimento previsto para a zona, incluindo os aspectos turísticos e 

agrícolas; 

 Coesão interna; 

 Redinamização do poder local; 

 Implementação de um nível de regionalização sustentável. 

 

Desafios que, provavelmente, se irão colocar no próximo ciclo 2014-2020 

Para este ciclo, os desafios identificados são os seguintes: 

 Identificação da carteira de competências que possam ajudar a potenciar os pontos fortes da 

região (Capital Humano); 

 Convergência de interesses para o desenvolvimento de áreas prioritárias; 

 Erradicação ou minimização do endogamismo de várias instituições (públicas e privadas); 

 Superação do grau zero da visão e das intervenções de curto prazo, nomeadamente, por parte das 

autarquias; 
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 Questões da interioridade associadas à pobreza, à velhice e aos fluxos migratórios das zonas rurais 

para as cidades; 

 Reversão da quebra da população / Criação de condições que permitam reter as populações, 

nomeadamente os jovens nos locais de origem; 

 Valorização das fileiras económicas (agro indústrias, turismo); 

 Fomento da criação de emprego; 

 Oferta de atractivos no Baixo Alentejo para turistas hospedados no Algarve; 

 Opção pela equidade (distribuir recursos por todos os territórios) ou pela eficiência (concentrar 

investimentos prioritariamente nos territórios mais viáveis); 

 Insegurança; 

 Questões ecológicas. 
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CENÁRIOS TRAÇADOS PARA AS ENVOLVENTES DE ALVITO, E IMPLICAÇÕES 

DECORRENTES 

 

 

Todas estas tendências ocorrem num contexto em que poderá predominar um dos seguintes cinco cenários 

referentes à economia mundial após a crise dos mercados:
4
 i) Recuperação; ii) Ruptura; iii) Depressão; iv) 

Extinção e v) Renascimento. Cenários que são sucintamente descritos nos parágrafos subsequentes. 

I. Recuperação – Modelo que poderá ter sucesso a partir de 2013, baseado na confiança no médio 

prazo, escorado no aumento da despesa dos Estados com incentivos à criação de emprego e ao 

aproveitamento das sinergias internas (produtos ecológicos, tradicionais, etc.). 

II. Ruptura – No qual o comércio mundial sofre um rude golpe e a Europa estagna, não obstante os 

esforços com vista a “suprir” as insuficiências das instituições, nomeadamente bancárias, na 

medida em que o “buraco” financeiro à escala global suplanta a cobertura que os Estados podem 

disponibilizar. 

III. Depressão – A Europa regressa a um “back to basics”, revalorizando a actividade industrial e 

agrícola e concerta medidas proteccionistas entre Estados, pois as medidas de compensação 

económica tardam em fazer efeito e a economia global afunda-se. Neste cenário a classe média na 

Europa sofre uma contracção, sendo substituída por uma massa desempregada muito qualificada 

                                                           
4
 http://oopaco.blogspot.com/2008/10/os-cinco-cenrios-da-economia-mundial.html 

 

http://oopaco.blogspot.com/2008/10/os-cinco-cenrios-da-economia-mundial.html
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e instruída que reactiva os movimentos sindicais, emergindo como uma força organizada que 

condiciona as políticas de Estado. 

IV. Extinção – A economia global mergulha numa recessão profunda cuja duração pode estender-se 

para além de 2018. Um tal colapso conduz ao descrédito de todo o sistema político e económico, 

emergindo desta situação novos extremismos políticos que encontram terreno fácil junto dos 

novos pobres. 

V. Renascimento – Apesar das medidas tomadas pelos Estados e por organismos internacionais, não 

será possível debelar os efeitos da depressão, persistindo a continuação do desemprego e a luta 

pela sobrevivência. Em tal contexto poderá despontar uma nova consciência na Europa 

valorizando a experiência e saberes adquiridos ao longo dos tempos. Poderá ocorrer um regresso 

da actividade humana a valores essenciais (reabilitação do património construído, preservação 

ambiental, actividade agrícola, retorno das cidades a centros de saber e cultura e gente, 

recuperação do valor intrínseco da solidariedade, respeito e valorização da diversidade, 

empreendedorismo direccionado para o bem comum.  

Estes cinco cenários podem ser reduzidos a três que espelham saídas diferenciadas, conforme consta no 

quadro seguinte.   
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Quadro IV.1 – Futuros globais prováveis até 2015  

CENÁRIO 
QUESTÕES 

RETOMA RECESSÃO DEPRESSÃO 

Qual será a 
evolução provável? 

A economia começar a 
recuperar 

A economia global irá 
diminuir significativamente 

A economia global irá 
contrair bastante e 
durante muito tempo 

Quais as 
dimensões da 
crise? 

Crise uni-dimensional (crise 
financeira) 

Crise bi-dimensional (crise 
financeira mais crise da 
economia real) 

Crise tri-dimensional 
(crise financeira, crise da 
economia real e crise 
sistémica) 

Quais as medidas 
em que o poder 
político pode 
apostar? 

Pacotes de recuperação irão 
estabilizar os cenários e 
oferecer confiança 

Pacotes de recuperação e 
programas económicos 
podem ajudar, mas até certo 
ponto 

Intervenções dos 
governos e da política 
monetária terão pouco 
impacto 

Quais são as 
consequências 
para a economia? 

Não afectará muito mais o 
desemprego, a inflação ou a 
confiança dos consumidores  

O desemprego aumentará 
ainda, a inflação cairá, as 
pessoas irão poupar mais, a 
dívida pública irá aumentar   

O desemprego irá 
disparar, a economia irá 
deflacionar, deixará de 
haver confiança por parte 
dos consumidores, tudo 
seguido de tendências 
proteccionistas e tensões 
sociais  

E quais são as 
consequências 
para as empresas? 

Vão perder valor e poderão 
surgir problemas de liquidez e 
refinanciamento, mas serão 
resolvidos; empresas mais 
capitalizadas poderão explorar 
oportunidades 

As vendas e lucros entrarão 
em colapso e serão 
necessárias reestruturações; 
muitas empresas tornar-se-
ão insolventes; empresas 
mais capitalizadas poderão 
explorar oportunidades  

Irão surgir vagas de 
insolvências; as condições 
de negócios serão 
caóticas; o investimento 
secará; a economia 
entrará em colapso 

Quem irá ser 
fundamentalmente 
afectado? 

Principalmente o sector 
financeiro 

A maioria das indústrias e 
regiões do mundo (embora 
países como a China e a 
Índia, em especial, 
mantenham a economia 
global a funcionar) 

Todas as indústrias e 
regiões do mundo 

Fonte: adaptado de Roland Berger (entrevista conduzida por Nicolau Santos). Expresso, nº 1885, de 
13/12/2008 
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O futuro de Alvito será, portanto, muito influenciado pela evolução que vier a ocorrer nos próximos anos, 

podendo uma trajectória provável acontecer conforme a equipa aponta no quadro seguinte. 

Quadro IV.2 – Futuros globais prováveis até 2025 para as envolventes de Alvito 

 CENÁRIOS 
Recessão  
Depressão  
                                  Retoma  

SEQUÊNCIA ANUAL 
ENVOLVENTES E FACTORES EXPLICATIVOS 

2011 
2013 

2014 
2016 

2017 
2019 

2020 
2022 

2023 
2025 

2 – 1 – 0 

Envolvente mundial 

 Taxa de crescimento da economia mundial 

 Taxa de crescimento do G7 

 Preços da energia fóssil 

 Preços de bens alimentares 

 Deslocalizações para Leste e Ásia 

0 0 1 1 1 

Envolvente comunitária 

 Evolução da taxa de juro 

 Crescimento da economia  

 Deslocalizações no interior da União Europeia 

 Apoios através de Programas de Iniciativa Comunitária 

0 0 1 1 1 

Envolvente nacional 

 Crescimento da economia 

 Taxa de inflação 

 Impostos indirectos 

 Impostos directos 

 Apoios através do QREN e outros quadros  

 Investimentos através do PIDDAC 

 Transferências financeiras para o Município 

0 0 1 1 1 

Envolvente regional e sub-regional 

 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 Aeroporto Civil de Beja 

 Terminal portuário de Sines 

 Plataforma Logística do Caia 

 Empreendimentos turísticos do Litoral Alentejano 

0 0 0 1 1 

Fonte: Focus Group realizado pelos consultores  
Legenda: 2: Evolução favorável; 1: Evolução intermédia; 0: Evolução desfavorável 
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Da análise efectuada sobre os contributos anteriores, extrai-se em termos sucintos que, das envolventes do 

concelho, os decisores, a população de Alvito e potenciais investidores podem beneficiar de Oportunidades 

e enfrentar Ameaças, entificadas no quadro que seguidamente se apresenta.  

 

Quadro IV.3 – Ameaças e Oportunidades susceptíveis de influenciar o futuro de Alvito 

AMEAÇAS  OPORTUNIDADES  
1. Continuação ou agravamento da crise 
socioeconómica; 
 
2. Tendência da deslocação populacional para os 
centros urbanos da região, contribuindo para a 
desertificação do território; 
 
3. Possível agravamento de alguns problemas 
estruturais de desenvolvimento no Alentejo 
(demográficos, económicos, infra-estruturais, etc.); 
 
4. Deterioração das acessibilidades e vias de acesso 
a Alvito por falta de investimento; 
 
5. Envelhecimento populacional devido à saída 
continua de jovens e adultos em idade activa. 
 
 

1. Utilização de infra-estruturas de grande 
dimensão como o aeroporto de Beja para apoio ao 
turismo; 
 
2. Procura de turismo de natureza e lazer; 
 
3. Apoios a produtos locais; 
 
4. Procura do Alentejo enquanto região com forte 
entidade cultural; 
 
5. Reforço da cooperação inter-concelhia e numa 
lógica supra-municipal nos mesmos sectores e/ou 
numa óptica de complementaridade; 
 
6. Aproveitamento das condições climáticas e dos 
solos para o desenvolvimento da agricultura 
(regadio, sequeiro, frutos). 

Fonte: Focus Group realizado pelos consultores do PE de Alvito 
 

Não sendo este um contexto muito favorável, é imperioso que os intervenientes consigam, por um lado 

aproveitar as janelas de oportunidade específicas que forem surgindo e, por outro lado, minimizar os 

efeitos desfavoráveis dos fenómenos com repercussões negativas no território.      
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  AANNEEXXOO  II  ––  AANNÁÁLLIISSEE  SSWWOOTT  DDEE  PPOORRTTUUGGAALL  

 

 

PONTOS FORTES NA SITUAÇÃO DE PARTIDA PORTUGUESA 
 

 Um património histórico, cultural, arquitectónico e de relacionamento com áreas emergentes da 
economia mundial, bem como na esfera da cultura e das artes, criadores e artistas de referência a 
nível mundial, criando condições sólidas para o desenvolvimento de actividades turísticas e para o 
intercâmbio com espaços emergentes na economia mundial; 

 Uma língua – a língua portuguesa – como factor potencial de organização de um espaço cultural e 
económico de importância mundial; 

 O acesso a um espaço oceânico que abre múltiplas oportunidades para actividades científicas e 
tecnológicas (ligadas às ciências do mar), económicas e turísticas (vd. cruzeiros, pesca, vela, 
desportiva, mergulho, etc.); 

 Posicionamento geográfico central em relação às rotas internacionais de pessoas e mercadorias, 
de que decorre um potencial logístico relevante; 

 Capacidade de liderança mundial e imagem de credibilidade em certos sectores estratégicos, 
potenciadora de maior protagonismo internacional; 

 Elevado nível de segurança, traduzido em baixos níveis de criminalidade, cujo decréscimo geral, 
aliado à contenção das formas de delinquência violentas e organizadas, confere a Portugal um 
estatuto especialmente favorável; 

 Grande diversidade de património natural e riqueza em biodiversidade ao nível europeu; 

 Uma das mais elevadas taxas de produção primária florestal da Europa; 

 Condições climáticas e paisagísticas favoráveis à atracção de pessoas e actividades e ao 
desenvolvimento turístico; 

 Existência de recursos geológicos favoráveis à redução da dependência externa de Portugal em 
matérias-primas não energéticas; 
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 Integração numa zona de estabilidade cambial, como é a zona Euro, contribuindo para a adopção 
de políticas de consolidação orçamental e para a revisão de prioridades nas despesas públicas e no 
seu modo de financiamento; 

 Concretização de um processo de reformas estruturais, enquadrado num esforço comum a nível da 
União Europeia, que lhe dá maior base consensual interna, patente na elaboração do PNACE 
(Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego); 

 Nível de despesa pública na educação básica e secundária, que em termos relativos, e para o 
conjunto dos graus de ensino, se situa em níveis elevados no seio da UE, permitindo um salto 
significativo no nível de escolarização, tendo em conta o ponto de partida, sem esquecer a 
necessidade de tirar deste investimento uma maior rentabilidade; 

 Existência de um conjunto desenvolvido de recursos físicos e humanos de suporte às políticas de 
emprego e de formação profissional que permite potenciar a acção nesses domínios; 

 Existência de pólos de I&D de qualidade internacional em áreas que podem ser úteis, já no curto e 
médio prazo, para apoiarem a diversificação de actividades – robótica, automação e visão 
computacional, tecnologias de informação e comunicação, ciências da saúde, biologia molecular, 
biotecnologia e química fina, polímeros, física tecnológica e instrumentação, dinâmica não-linear, 
ciências sociais e humanas; 

 Evolução favorável na cobertura do País pelas redes de telecomunicações e uma forte dinâmica 
empresarial neste sector e nos sectores afins, incluindo uma presença significativa em mercados 
externos; 

 Lançamento de um conjunto inovador de iniciativas para a Sociedade de Informação, como os 
espaços Internet, campus virtuais, internet nas escolas, biblioteca do conhecimento online, cidades 
e regiões digitais, compras públicas electrónicas, governo electrónico, rede solidária, 
acessibilidade electrónica, etc; 

 Clara disponibilidade manifestada pelos portugueses para rapidamente se tornarem utilizadores 
das tecnologias da informação, nos mais variados campos da sua aplicação; 

 Melhoria muito significativa das acessibilidades no interior do país e com Espanha, assente no 
modo rodoviário, que facilitou a consolidação de uma rede de cidades no contexto nacional; 

 Existência de um sistema desenvolvido de redes de distribuição que não só assegura uma 
cobertura nacional de qualidade como abre uma boa oportunidade de internacionalização, criando 
canais de escoamento aos produtos de origem nacionais; 

 Quadro normativo da área do ambiente exigente e actualizado, em larga medida devido à 
integração no espaço comunitário; 

 Existência de um quadro de instrumentos de ordenamento de território que permite introduzir 
factores de racionalidade nas decisões de ocupação de espaço; 
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PONTOS FRACOS NA SITUAÇÃO DE PARTIDA PORTUGUESA 

• Fraca produtividade resultante da interacção de quatro factores principais: padrão de actividades 
dominante no País; baixas habilitações e qualificações da população; posição ocupada pelas 
empresas que exportam a partir de Portugal nas cadeias de valor das actividades globais em que se 
inserem; 

• Deficiências organizativas, quer internas às empresas quer resultantes da insuficiente organização 
em rede das actividades em Portugal; 

• Um padrão de actividades “internacionais”, onde se incluem indústrias baseadas na intensidade do 
trabalho e nas baixas qualificações, com fraca incorporação de inovação e conhecimento e baixos 
níveis de investimento em I&D: vestuário, calçado, cablagens etc.; na combinação de recursos 
naturais com reservas de expansão limitadas e baixas qualificações do trabalho – madeira, cortiça, 
papel, cerâmicas - e em serviços baseados em recursos naturais e baixas qualificações – 
nomeadamente o turismo “sol–praia”, visto como oferta isolada; 

• Uma orientação de mercado das exportações portuguesas concentrada numa única macro-região 
da economia mundial – a Europa Continental e a zona Euro, com especial incidência na Espanha – 
que não se afigura como uma das de maior crescimento no futuro; 

• Uma séria dificuldade na atracção de investimento directo estrangeiro, o qual poderia contribuir 
para o enriquecimento da “carteira de actividades” exportadoras do País devido à convergência de 
diversos factores, designadamente: posição geográfica periférica, sem tirar partido das infra-
estruturas de internacionalização e dos serviços associados que a compensem; deficiente 
qualificação de base da população activa; peso da burocracia e da regulamentação em várias áreas; 

• Sector da cultura e das artes frágil quer na comparação nacional com os demais sectores, quer em 
termos europeus, quer em termos internacionais; 

• Uma estrutura empresarial e de qualificações com altos défices e vulnerabilidades em termos de 
trinómio “crescimento sustentado, competitividade e emprego”, com persistência de um modelo 
dominante de desenvolvimento assente em actividades de baixo valor acrescentado e fraca 
incorporação de inovação e de conhecimento, bem como baixos níveis de investimento em I&D, 
onde a formação e as TIC apresentam um grau de disseminação diminuto; 

• Um ensino obrigatório com elevados índices de insucesso escolar, que promovem a saída precoce 
do sistema educativo. Estes índices de insucesso são ainda mais acentuados no ensino secundário 
cuja atractividade é reduzida para os estudantes que não pretendem prosseguir estudos 
superiores; 

• Uma expressão ainda muito insuficiente de formação profissionalizante e de índole tecnológica no 
ensino secundário, dando origem a dificuldades de empregabilidade para os alunos que não 
prosseguem estudos no ensino superior; 
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• Uma reduzida formação de engenheiros e outros profissionais de áreas tecnológicas, que 
acompanha um crescente desinteresse dos jovens pelas áreas científicas, e que limita a capacidade 
de atrair actividades mais exigentes em competências tecnológicas; 

• Uma persistente incapacidade de ajustar a oferta e procura de mão-de-obra qualificada, 
coexistindo a procura de competências técnicas sem resposta adequada no sistema de ensino (e 
que permitiria a requalificação de jovens e adultos com níveis pouco elevados de escolaridade) 
com a produção significativa de quadros qualificados sem procura no mercado de trabalho; 

• Uma grande intensidade energética da economia que, não obstante a redução de importância dos 
sectores industriais pesados continuou em patamares elevados, devido ao acréscimo dos 
consumos de transporte individual e do sector residencial e dos serviços, responsável pelo 
aumento significativo das emissões de GEE (gases com efeito de estufa), implicando grandes 
dificuldades no cumprimento dos compromissos assumidos com a UE e a nível internacional, que 
se podem traduzir em fortes penalizações financeiras e no estrangulamento do desenvolvimento. 
A este consumo associa-se uma elevada dependência energética do exterior, Portugal depende 
em mais de 85% de fontes exteriores de energia primária, num ambiente de forte aumento dos 
preços da energia primária, com um impacto muito negativo na economia; 

• Um modelo de mobilidade assente sobretudo no modo rodoviário, especialmente em formas de 
utilização individual, com forte carga simbólica, causando impactos fortemente negativos no 
ambiente e na qualidade de vida e gerando, devido ao congestionamento, necessidades 
permanentes de novos investimentos em infra-estruturas, e contribuindo também para o aumento 
muito significativo das emissões de GEE; 

• Um sector empresarial do Estado com um núcleo importante no sector dos transportes, que, sem 
contractualização do serviço público prestado, vai gerando sistematicamente défices e tem 
dificuldade em promover uma oferta competitiva e ambientalmente mais sustentável; 

• Uma elevadíssima dependência energética do exterior, que aumenta a vulnerabilidade em matéria 
de aprovisionamento energético; 

• Um equipamento em infra-estruturas de transporte de mercadorias e pessoas com dificuldade de 
integração nas principais rotas internacionais (referência aos portos de águas profundas e 
aeroportos internacionais), acentuando os efeitos negativos de uma posição periférica na Europa; 

• Excessiva segmentação sectorial que dificulta o ajustamento em rede das respostas dos sectores 
sociais, de modo articulado e dinâmico; 

• Insuficiente cultura de planeamento estratégico transversal aos sectores e às regiões; 
 
 

RISCOS QUE PODEM DIFICULTAR A MELHORIA DA SITUAÇÃO DE PARTIDA PORTUGUESA 
• Perda de credibilidade internacional por falta de cumprimento dos compromissos internacionais 

assumidos; 
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• Maior abertura dos mercados da UE aos países asiáticos, devido a acordos internacionais e ao 
interesse das multinacionais europeias em explorar as oportunidades desses mercados, 
nomeadamente no caso da China; 

• Dificuldades adicionais na captação de IDE resultantes da presença no interior da União Europeia 
de novos Estados Membros com melhores condições em termos de qualificação de mão-de-obra, 
custos do trabalho, níveis de protecção social aceites pela população e, por vezes, posição 
geográfica; 

• Alteração do mercado energético com consequências no agravamento do défice comercial externo 
do País e nas pressões inflacionistas internas; 

• Evolução demográfica, marcada pelo envelhecimento da população que terá tendência a agravar 
os custos dos sistemas de saúde e segurança social; 

• Limitações possíveis no espaço da UE ao principal modo de transporte de mercadorias do 
comércio intracomunitário de Portugal – o meio rodoviário; 

• Potencial crescimento do desemprego com origem nomeadamente no inevitável processo de 
reestruturação e deslocalização nas indústrias mais trabalho intensivas, atingindo mão-de-obra em 
faixas etárias e com níveis de escolaridade que tornam difícil a sua reintegração no mercado de 
trabalho; 

• Acumulação de factores – da saída precoce do sistema escolar ao desemprego de longa duração e 
dificuldades de integração de população imigrante – que podem contribuir para aumento de 
exclusão social; 

• Enfraquecimento da posição do país em termos culturais e artísticos, nomeadamente face aos 
países que mais recentemente aderiram à EU; 

• Elevada fixação fora do país de quadros portugueses altamente qualificados e incapacidade de 
aproveitamento de recursos humanos qualificados de origem estrangeira; 

• Desigualdades sociais acentuadas e elevado nível de pobreza não só de excluídos do mercado de 
trabalho como também de uma parte dos trabalhadores menos qualificados; 

•  Prosseguimento de um crescimento urbano extensivo e muitas vezes sem a qualidade estética e 
ambiental desejáveis, comprometendo recursos naturais, qualidade de vida das populações e 
atractividade do território; 

• Permanência de uma aposta no turismo de massas, pouco diversificado, com risco de impacto 
negativo no ambiente e nos recursos naturais, em particular no litoral; 

• Afectação excessiva de espaços ao turismo afluente, com risco de consumo excessivo de recursos 
naturais; 

• Risco de incêndio, associado às alterações climáticas, a espaços florestais pouco resistentes e 
resilientes aos incêndios, ao despovoamento, à estrutura de propriedade ou a uma deficiente infra-
estrutura de defesa contra incêndios, com fortes implicações nos riscos associados ao 
investimento no sector florestal e à protecção e conservação de valores naturais; 
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• Possível abandono da actividade agrícola provocando a perda do potencial endógeno de 
desenvolvimento e a desertificação de território; 

• Poluição das águas de superfície e subterrâneas e aproveitamento ineficiente das reservas de 
água, nomeadamente quando as perspectivas associadas às alterações climáticas apontam para 
maior frequência de situações de seca e escassez de recursos hídricos, sobretudo nas áreas 
naturalmente mais secas e com maior pressão sobre esses recursos; 

• Concentração excessiva do desenvolvimento do sector público empresarial na área do ambiente 
(água e resíduos) com multiplicação de iniciativas de regulamentação; 

• Vulnerabilidade – no longo prazo – da extensa orla costeira, devido à ocupação desordenada e 
intervenções humanas que se têm provocado elevados níveis de erosão, e de instabilidade das 
formações costeiras e degradação da paisagem; 

• Riscos naturais em algumas regiões, designadamente sismicidade, cheias e secas, estes dois 
últimos sujeitos ainda a factores de maior imprevisibilidade decorrente do processo de alterações 
climáticas; 
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OPORTUNIDADES QUE PODEM IMPULSIONAR UMA EVOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

 

 Consolidação de um modo de organização das empresas líder a nível mundial que alimenta um 
processo de outsourcing para diversos locais do mundo de um número crescente de actividades, 
das mais simples às mais complexas, abrindo oportunidades à localização de novas actividades em 
Portugal; 

 Multiplicação das actividades de serviços que à escala mundial se deslocalizam para regiões que 
combinam características naturais, ambientais, culturais e de disponibilidade de recursos humanos 
qualificados; 

 Intensificação dos fluxos de turismo resultantes da procura de espaços residenciais em localizações 
com clima ameno, qualidade ambiental e paisagística, condições de segurança e bons serviços de 
saúde por parte de sectores com elevado poder de compra da população europeia; 

 Criação de ofertas turísticas que se caracterizem pela promoção das acessibilidades dos edifícios e 
respondam às necessidades especificas dos turistas com mobilidade reduzida, incapacidades ou 
deficiência (turismo acessível); 

 Existência de uma rede de infra-estruturas construídas nas últimas décadas e de recursos humanos 
crescentemente mais qualificados, embora em número ainda insuficiente, que tornam o país mais 
atractivo e com maiores capacidades de desenvolvimento endógeno; 

 Facilidade de atracção de imigrantes com níveis de qualificação superiores à média portuguesa, o 
que permite a adopção de estratégias de captação selectivas e adequadas ao desenvolvimento das 
actividades, que fortalecem a competitividade do país; 

 Disponibilidade de vastos espaços territoriais com baixa densidade populacional que os tornam 
atractivos para um conjunto de actividade (da aeronáutica e serviços associados às energias 
renováveis); 

 Possibilidades de reforço da cooperação no espaço dos países de língua portuguesa e de 
aproximação a países asiáticos com ligações históricas a Portugal; 

 Possibilidade de reforçar a participação e liderança de Portugal nos fora de discussão mundial, em 
particular junto da UE, OCDE e Nações Unidas; 

 Proximidade de uma bacia energética em forte crescimento na África Ocidental, abrindo 
eventualmente oportunidades na área dos serviços e da manutenção industrial; 

 Possibilidade de estreitamento de relações privilegiadas com regiões fortemente inovadoras dos 
EUA, Europa do Norte e Ásia, que contribuam para um reforço do IDE em direcção a Portugal; 

 Oportunidades de alargamento de mercado às empresas até agora mais viradas para o mercado 
interno, no espaço de proximidade que é a economia de Espanha; 
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 Potencial em energias renováveis elevado: incluindo energia hídrica, energia eólica, energia das 
marés, das ondas e das correntes, bio-energia e energias solares; 

 Oportunidades de exploração de novas fronteiras nas áreas energéticas, participando em redes de 
I&D envolvidas na investigação e desenvolvimento; 

 Existência de empresas interessadas em incrementar o aproveitamento dos recursos geológicos 
não energéticos, tirando partido das elevadas cotações que os mercados internacionais têm 
registado, e que se prevê que se venham a manter nos próximos anos. 

 

Fonte: PCM (2007): Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
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AANNEEXXOO  IIII  ––  AANNÁÁLLIISSEE  SSWWOOTT  DDAA  RREEGGIIÃÃOO  AALLEENNTTEEJJOO  

 

 

PONTOS FORTES 
 

 Localização geográfica integrada na orla mediterrânica, na fachada atlântica, na diagonal 
continental europeia e com proximidade ao continente africano; 

 Boas acessibilidades rodoviárias ao exterior nomeadamente à área metropolitana de Lisboa e a 
Espanha; 

 Razoável cobertura da região em termos da rede viária principal; 

 Afirmação das cidades médias de Évora, Beja e Portalegre com níveis de desenvolvimento 
significativo; 

 Elevada ligação da população ao território, associada a uma grande riqueza de tradições; 

 Significativa percentagem da população por infra-estruturas básicas; 

 Existência de subsectores (vinho, azeite, moagem, hortofrutícolas, queijo, enchidos de porco, 
derivados de cortiça), que produzem produtos competitivos e de excelente qualidade; 

 Importante Know-how na indústria extractiva nas rochas ornamentais e na exploração de pirites; 

 Derivados de cortiça), que produzem produtos competitivos e de excelente qualidade; 

 Importante Know-how na industria extractiva nas rochas ornamentais e na exploração de pirites; 

 Disponibilidade de espaços infra-estruturados para atracção de investimento produtivo e 
actividades logísticas; 

 Rico património natural e cultural, por vezes de importância internacional e com diversas Áreas 
Protegidas ou Classificadas; 

 Elevados padrões de qualidade ambiental; 

 Forte identidade cultural; 

 Existência de instituições de ensino superior, tecnológicas e de investigação; 

 Existência de instituições de apoio técnico-empresarial; 

 Experiências positivas de desenvolvimento local. 
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PONTOS FRACOS 

 Desajustamentos dos traçados da rede fundamental no PRN 2000; 

 Marcada dicotomia entre as condições proporcionadas pelos IP e IC e as vias de nível intermédio; 

 Inexistência de plataformas intermodais; 

 O conjunto dos aglomerados não configura um sistema urbano devido às escassas relações entre 
eles; 

 Acentuada dicotomia urbano-rural, com despovoamento e abandono de algumas áreas rurais; 

 Insuficiência de equipamentos e/ou infra-estruturas de apoio à saúde, à primeira infância e à 
terceira idade; 

 Insuficiência de equipamentos que garantam o acesso à cultura, desporto e fruição de tempos 
livres; 

 Condições edafo-climáticas limitativas de determinadas práticas agrícolas; 

 Insuficiente aposta na diversificação e na multifuncionalidade da agricultura e no aproveitamento 
das condições de paisagem e qualidade ambiental; 

 Sistemas produtivos predominantes, muitos sensíveis às medidas de políticas agrícola, internas e 
externas; 

 Insuficiente ocupação florestal; 

 Não estruturação das fileiras agro-florestais; 

 Mercado desorganizado no que se refere a produtos com forte representatividade (cortiça, cereais, 
azeite, gados); 

 Sub-utilização de parques e zonas industriais e outras estruturas e equipamentos tecnológicos; 

 Fragilidade do tecido industrial e diminuta propensão para a inovação e internacionalização; 

 Fraca cooperação empresarial; 

 Insuficiente cooperação das actividades I&D com o tecido empresarial; 

 Recursos humanos pouco qualificados e envelhecidos; 

 Dificuldade na articulação das estruturas de formação profissional com as empresas, de modo a 
elevar os níveis de especialização e a qualificação profissional. 
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OPORTUNIDADES 
 

 Potenciação da fronteira externa da União Europeia e intensificação da articulação territorial 
transfronteiriça. 

 Expansão significativa do regadio. 

 Inserção mais diversificada do porto de Sines no comércio mundial e sua interligação ferroviária 
com o interior do Alentejo e Espanha. 

 Redefinição das funções da Base Área de Beja com aproveitamento para fins económicos, 
incluindo indústrias aeronáuticas.  

 Modernização e crescimento do sector agro-florestal. 

 Expansão da área florestal. 

 Expansão do mercado das rochas ornamentais. 

 Afirmação de produtos turísticos complementares, susceptíveis de atenuar a sazonalidade 
(património cultural e natural, praias, termas, caça). 

 Crescente interesse por actividades de lazer e contacto com a natureza. 

 Reconhecimento pela U.E. da importância pelo meio rural. 

 Consolidação do sistema urbano. 

 Implementação dos principais nós intermodais regionais. 

 Participação em redes de universidades, cidades, de empresas e inovação tecnológica. 

 Desenvolvimento das redes de telecomunicações e das tecnologias de informação. 

 Condições favoráveis à produção de energias alternativas e renováveis e utilização da rede de gás 
natural. 

 Disponibilidades de instrumentos de planeamento e ordenamento do Território. 
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AMEAÇAS 

 Perda de competitividade das produções tradicionais (rochas ornamentais, produtos agrícolas e 
turismo). 

 Exaustão do minério de cobre, sem um plano de reconversão e flutuação das cotações dos metais. 

 Perda de eficiência da logística instalada. 

 Desertificação do meio rural. 

 Perda de vitalidade do meio rural com a consequente perda de atractivos turísticos. 

 Agravamento dos níveis de acessibilidade nas áreas territoriais mais afastadas dos principais eixos 
rodoviários.  

 Descaracterização da imagem das cidades e aglomerados urbanos. 

 Elevados custos das intervenções ambientais e agravamento dos respectivos impactes. 
 
Fonte: CCRA - PORA – Programa Operacional da Região do Alentejo (2000 – 2006) – Ministériodo 
Planeamento 
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AANNEEXXOO  IIIIII  ––  AANNÁÁLLIISSEE  SSWWOOTT  DDOO  BBAAIIXXOO  AALLEENNTTEEJJOO  //  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  BBEEJJAA  

 

 

PONTOS FORTES 

 Identidade regional forte e diferenciadora; 

 Capacidade de fixação/ atracção demográfica dos principais centros urbanos e sedes de concelho; 

 Potencial de conectividade externa/ internacional possibilitado pela existência de uma infra-
estrutura aeroportuária low cost; 

 Relevância económica do stock de recursos minerais presentes na faixa piritosa ibérica (cobre, 
zinco e prata); 

 Dinâmica de modernização agrícola decorrente do aproveitamento da capacidade de regadio já 
instalada e a instalar; 

 Atractividade revelada na captação de investimentos exógenos (nacionais e estrangeiros) de 
média e grande dimensão nos sectores agrícola, energético e mineiro (com reflexo crescente na 
geração de receita fiscal); 

 Potencial de aproveitamento turístico do stock de recursos ambientais e culturais; 

 Alguma densidade institucional (sobretudo pública) associada ao estatuto de capital distrital da 
cidade de Beja (p.ex. Instituições de ensino superior e de investigação aplicada). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME IV - CONTEXTO  - 2011 
 

47 
 

PONTOS FRACOS 

 Persistência de lacunas (ainda) relevantes no domínio do stock de infra-estruturas/ equipamentos 
de natureza ambiental, social, económica e de mobilidade; 

 Persistência de níveis salariais e de vida (aferido através do PIB per capita e do poder de compra) 
inferiores à média nacional; 

 Escassez de massa crítica nos planos demográfico e económico; 

 Dinâmica instalada de retracção e envelhecimento do efectivo populacional; 

 Forte dependência em relação a instrumentos financeiros públicos de apoio social (p.ex. Pensões 
de velhice); 

 Debilidade estrutural do tecido empresarial (com impacte negativo na sua capacidade de 
modernização e afirmação competitiva); 

 Introversão da base económica regional e fraca expressão de actividades ligadas a bens 
transaccionáveis; 

 Insipiência da capacidade organizativa de acolhimento, estímulo e apoio ao desenvolvimento 
empresarial; 

 Debilidade quantitativa e qualitativa da base de recursos humanos disponível. 
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OPORTUNIDADES 

 Posicionamento activo em termos de captação dos fluxos migratórios dirigidos ao território 
nacional; 

 Exploração de relações de proximidade e complementaridade em relação aos pólos turísticos 
envolventes (Algarve, Alqueva, Alentejo litoral e Évora); 

 Obtenção de visibilidade e dimensão crítica por via da integração em movimentos de cooperação 
(cultural, científica, económica, etc.) nos âmbitos nacional, ibérico, europeu, mediterrânico e sul-
americano; 

 Disponibilidade de recursos no âmbito da política regional comunitária para co-financiamento de 
projectos locais e regionais de desenvolvimento (até 2013); 

 Existência de um quadro financeiro estável de apoio ao investimento municipal por via da 
contratualização do INALENTEJO (2008-2013); 

 
 

AMEAÇAS 

 Polarização de actividades e fluxos (terrestres e aéreos) nos principais centros urbano-
metropolitanos e logísticos do sudoeste ibérico; 

 Polarização de dinâmicas de consolidação/ crescimento económico e demográfico no eixo do IP7 
(lisboa-Évora-Badajoz) e no pólo de Sines; 

 Polarização de dinâmicas de investimento e procura turística nos pólos turísticos envolventes 
(Algarve, Alentejo litoral, Alqueva e Évora); 

 Desvalorização tendencial das políticas públicas apoiadas em lógicas simples de discriminação 
positiva/assistencialismo a regiões pouco desenvolvidas; 

 Generalização de lógicas de racionalização/ retracção da despesa pública (em investimento e 
exploração) em territórios regressivos e de baixa densidade ao nível das políticas da administração 
central; 

 
Fonte: Análise Quaternaire Portugal (2009) 
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Com base na informação disponível e na informação provocada apresenta-se neste módulo, em primeiro lugar 

uma abordagem descritiva que incide sobre as principais características do concelho, complementada em 

segundo lugar com uma abordagem analítica, que se traduzirá no diagnóstico da situação do território, 

culminando este ponto com uma análise SWOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                  RREESSUUMMOO  
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1.1. APRESENTAÇÃO INTRODUTÓRIA 

 
 

 

O Concelho de Alvito, integrado no Distrito de Beja, NUTE II 

Baixo Alentejo, abrange uma área de 261 Km
2
 envolvendo 

duas freguesias: Alvito, a sua sede, e Vila Nova da Baronia.  

 

Alvito 

Alvito tem uma área aproximada de 

136,39 Km
2
 e 1 630 habitantes. Vila 

Nova da Baronia com 124,54 Km² de 

área e 1 328 habitantes (2001), foi 

outrora chamada Vila Nova de 

Alvito, tendo recebido o actual 

nome no século XVIII, por fazer 

parte dos domínios do barão de 

Alvito. Foi vila e sede de concelho 

entre 1280 e 1836. 

  
11..  UUMMAA  VVIISSÃÃOO  GGEERRAALL  SSOOBBRREE  OO  CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  

AALLVVIITTOO  
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O Município de Alvito é limitado pelos Concelhos de Cuba, Viana do Alentejo, Alcácer do Sal, Portel e Ferreira 

do Alentejo. A sua localização, equidistante das capitais de distrito de Évora e de Beja, converge para as duas 

áreas de influência: o Baixo Alentejo numa perspectiva formal administrativa e o Alentejo Central numa 

perspectiva informal (acesso a mercados, aspectos lúdicos, etc.). 

 

 

 

1.2. PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

1.2.1. Antecedentes Histórico – culturais 

 

Região ocupada desde a época romana, da qual são testemunhos diversos vestígios arqueológicos, as 

primeiras referências documentais são encontradas a partir da doação destes domínios por Afonso III de 

Portugal (1248-1279) a seu chanceler-mor, Estêvão Anes, cerca de 1255. Alvito hospedou o soberano em 

1265, obtendo, segundo o costume, os privilégios inerentes, confirmados por Carta-régia. Por morte 

(1279), sem herdeiros, Estêvão Anes legou em testamento à Ordem da Trindade, o povoado, o castelo e 

as terras de Alvito, o que indica a existência de uma estrutura de fortificação prévia no local, à época. 
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Castelo de Alvito 

 

 

Pousada Castelo de Alvito 

Alvito desenvolve-se ao redor do seu 

bonito Castelo, do século XV, onde 

hoje em dia funciona a Pousada de 

Alvito. 

 

Conhecida como uma vila 

marcadamente Manuelina, possui nas 

suas ruas pormenores engraçados que 

o atestam, como arcos de recorte 

manuelino, sendo mesmo no Alvito 

que se pode encontrar a maior 

concentração de portais manuelinos 

de todo o baixo Alentejo. 

 

A Arte Manuelina, rico património 

arquitectónico da vila de Alvito, 

assume duas formas especiais, que 

respectivamente se localizam nas 

construções da Vila e no Castelo. 
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Na povoação, aparecem os portais e janelas, 

com recorte e adornos de grande singeleza, 

mostrando que a vila preferiu a simplicidade no 

traçado das suas linhas de expressão rude nos 

motivos escolhidos e, por vezes, muito ingénua 

nas diversas combinações decorativas. 

O fervor religioso presente ao longo dos séculos 

pode ser constatado nas Igrejas de Nossa 

Senhora da Assunção, na de Santo António, na 

Matriz de Alvito, na da Misericórdia ou nas 

Capelas de Nossa Senhora das Candeias, de São 

Bartolomeu, não esquecendo o Convento de 

São Francisco ou o de Nossa Senhora dos 

Mártires 

 

 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção 

 

 

 

Igreja da Misericórdia e Capela de Nossa Senhora das 

Candeias 

Outrora uma importante localidade Alentejana, de franco crescimento durante a Época Moderna, estagnou o seu 

desenvolvimento na década de 60 do século XX e é hoje uma linda vila da planície do Baixo Alentejo, dona de um rico 

património presente a cada esquina. 

Bem perto do Alvito, é digno de registo o Palácio de Água de Peixes, um edifício medieval, cuja construção remonta 

ao século XII. 
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1.2.2. Valorização do Património  

 

O Património edificado, no concelho de Alvito é rico e diversificado. Consciente das potencialidades aliadas à 

possibilidade de dinamização deste importante recurso, a Câmara Municipal, no âmbito do Programa para a 

Revitalização de Aldeias e Vilas Históricas, visa, entre outros aspectos, valorizar todo o património 

arquitectónico existente, em termos do seu potencial turístico, na perspectiva de contribuir para o 

desenvolvimento do concelho e salvaguardar e preservar esse património de forma a contribuir para a promoção 

sociocultural da população. 

 
Os locais de interesse turístico abrangem desde o património edificado, ao património arqueológico, até ao 

património natural. Procura-se incentivar o turismo e cativar visitantes e investimentos externos para o concelho. 

Em cada uma das freguesias do concelho existem elementos singulares que importa registar, quer pelas suas 

características e funções, quer pela sua riqueza em termos patrimoniais e de preservação da memória. 

 

 

 

Em Alvito, o Castelo é considerado o ex-líbris da vila e o mais importante monumento do concelho. Mandado 

construir pelo 1º Barão de Alvito, apresenta um misto arquitectónico que vai do Gótico ao Manuelino e ao 

Mudejar. 
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Igreja Matriz de Alvito 

Outros monumentos de interesse, em Alvito são: a Igreja Matriz de Alvito; o edifício da Câmara Municipal; a 

Ermida de S. Sebastião e a Igreja de Santo António 

 

 

 

 

Ermida de S. Sebastião  

Capela-mor 
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Em Vila Nova da Baronia, quanto ao património edificado, os edifícios de culto e os vários testemunhos da 

antiga autonomia administrativa são as principais referências histórico arquitectónicas. 

Também a Igreja Matriz, construção maneirista, a Igreja de N.ª S.ª da Conceição, a Igreja da Misericórdia, a 

Ermida de Sant´Águeda, onde anualmente se realiza uma romaria em honra de Sant´Águeda e de S. Neutel, 

as Ermidas de St.º António e de S. Pedro, actualmente em ruínas, os antigos Paços do Concelho e o 

Pelourinho. 

 

  

Festas de Santa Águeda, em Vila Nova da Baronia  

 

Pinturas Santa Águeda 
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Pelourinho 
Vila Nova da Baronia 

 

     Grupo Musical Campos do Alentejo 

 

Sobre a dinâmica cultural, realça-se a afirmação de circuitos turístico-culturais, de entre os quais se destaca a 

Rota do Fresco, a qual proporciona roteiros pelas igrejas e ermidas de vários concelhos, nas quais é possível a 

observação de Frescos. Existem outras actividades que expressam igualmente a dinâmica concelhia em 

matéria de promoção cultural, como seja: Concertos, “Festa do Barão”, Celebração das Jornadas Europeias do 

Património e Dia Mundial do Turismo, entre outros. 
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2.1. Território e Ambiente 

 

O Concelho de Alvito, integrado no Distrito de Beja, NUTE II Baixo Alentejo, abrange uma área de 261 Km
2
 

envolvendo duas freguesias – Alvito, que é a sede do concelho e Vila Nova da Baronia. Situa-se a cerca 30 km 

de Beja e a 40 km de Évora. 

 

A freguesia de Alvito tem uma área aproximada de 137 Km
2
 e é servida pelas estradas nacionais 257 e 258 que 

fazem a ligação aos concelhos de Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Vidigueira e Cuba, e que têm uma 

importante função na estruturação do aglomerado urbano desta vila. 

 

A freguesia de Vila Nova da Baronia tem uma área aproximada de 124 Km
2
 e situa-se a norte do concelho de 

Alvito, sendo servida pela estrada nacional 383, o que permite a sua ligação à vila do Torrão (concelho de 

Alcácer do Sal). O caminho-de-ferro assume também uma grande importância nas acessibilidades do 

concelho, através da linha que permite a ligação ao Algarve, Beja, Évora e Lisboa.  

 

 

 

 

22..  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOO  EE  PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  
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Figura 1 – Concelho de Alvito 

 

Fonte: http://viajar.clix.pt/ 

Quadro 1 – Indicadores de ambiente em 2008 

 População servida por Consumo 
de água 

do sector 
doméstic

o por 
habitante 

Organizações 
não 

governamenta
is de ambiente 

(ONGA) por 
100 mil 

habitantes 

Despesas dos 
municípios por 1 000 

habitantes 

Sistemas 
públicos de 

abasteciment
o de água 

Sistemas 
de 

drenage
m de 
águas 

residuais 

Estações 
de 

tratament
o de 

águas 
residuais 
(ETAR) 

Gestão 
de 

resíduo
s 

Protecção da 
biodiversidad

e e da 
paisagem 

% m
3
 N.º € 

Baixo Alentejo 98 95 87 58 0,8  44 765  10 168 

Alvito 99 99 99 45 0,0  28 078   0 

 
Fonte: INE; Anuário estatístico 2010 

 

http://viajar.clix.pt/
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Os indicadores de ambiente mostram níveis de cobertura superiores aos da região Baixo Alentejo no sistema 

de abastecimento de água (98% e 99%), drenagem de águas residuais (95% e 99%) e tratamento de águas 

residuais (87% e 99%). O consumo doméstico de água é 45 m
3 

por habitante, significativamente inferior (-

13m
3
) à média da região, enquanto a despesa do município, por mil habitantes, com a gestão de resíduos 

representa, aproximadamente, 63% da despesa sub regional. 

 
O quadro 2 mostra o peso dos indicadores, do concelho de Alvito, no que respeita ao consumo de água, 

drenagem de caudais efluentes produzidos e águas residuais tratadas. 

 

Quadro 2 – Consumo de água abastecida pela rede pública, drenagem e tratamento de águas residuais 

  
Consumo de água 

Drenagem de caudais 
efluentes produzidos Águas 

residuai
s 

tratadas 
Total 

Tipo de uso 

Total 

Origem 

Doméstic
o 

Comercia
l e 

serviços 
Industrial Outros 

Doméstic
o 

Outros 

Unidade: milhares de m
3
 

Baixo 
Alentejo 

8 143 7 255 287 3 597 5 753 5 753 0 5 125 

Alvito 169 121 0 0 48 89 89 0 89 

 
Fonte: INE; Anuário estatístico 2010 
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2.3. População 

 
O Concelho de Alvito, à semelhança do que se verifica na sub-região Alentejo, tem vindo a perder população, 

apresentando-se como um dos concelhos mais recessivos da região Alentejo. A situação demográfica é 

preocupante, uma vez que se verifica uma saída significativa de efectivos, na sua maioria jovens, que a par do 

decréscimo acentuado da natalidade, agravam o envelhecimento populacional. Não obstante o saldo positivo 

registado (mais 56 efectivos) entre 1991 e 2009, a desertificação humana continua a verificar-se, arrastando 

consigo consequências nefastas que põem em causa o desenvolvimento do concelho. 

  

Gráfico 1 – Variação da população residente (1991 – 2001) 

 

Fonte: INE, País em Números 2007 

As duas freguesias do Concelho 

apresentam um comportamento 

diferenciado: entre 1991 e 2001, a 

freguesia de Alvito registou um 

ligeiro decréscimo de 1,3% na sua 

população residente, enquanto a 

freguesia de Vila Nova da Baronia 

assinalou, no mesmo período, um 

acréscimo populacional na ordem 

de 4,4%. 
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A densidade populacional do Concelho de Alvito, apesar do crescimento positivo, nas décadas anteriores, 

apresenta um indicador de 10,04 hab/Km2, francamente baixo relativamente à densidade do Baixo Alentejo 

(15,48 hab/Km2). 

 

Reflectindo a realidade da sub-região do Baixo Alentejo, a população tende a concentrar-se na sede de 

concelho e nos lugares de maior dimensão, neste caso, a sede da freguesia rural – Vila Nova da Baronia. Alvito, 

a sede de concelho, no período considerado, perdeu cerca de 23 efectivos, embora continue a ser o lugar com 

maior número de habitantes.  

Quadro 3 – Distribuição da população residente por lugar 

  1991 2001 

  Total H M Total H M 

Freguesia de Alvito 

- Água de Peixes 2 1 1 7 3 4 

- Alvito 1275 616 659 1247 597 650 

Freguesia de Vila Nova da Baronia 

- Vila Nova da Baronia 1081 530 551 1152 562 590 

- Isolados 290 153 137 282 159 123 
 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 

O número de pessoas que vive em lugares isolados regista um ligeiro decréscimo, que vem confirmar a 

tendência, generalizada na região, para a concentração populacional nos lugares de maior dimensão e o 

sequente despovoamento das zonas rurais, conducente ao desaparecimento dos lugares de dimensão 

reduzida (cf. Anexo I). 
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Gráfico 2 – População residente por grandes grupos etários 

 

Fonte: INE, País em Números 2007; Anuário Estatístico da Região 

Alentejo, 2010 

 

Em 2009, a estrutura da população 

residente no Concelho de Alvito, por 

grandes grupos etários, revela um 

decréscimo no grupo 0-14 anos (-119 

efectivos) e no grupo com 65 e mais 

anos (-23); cresceu de forma menos 

expressiva entre os 15-24 anos (22) e 

de forma mais acentuada entre os 25-

64 anos, traduzindo um crescimento 

global de 56 efectivos em 

aproximadamente duas décadas.   

 

Observando alguns dos principais indicadores demográficos constata-se que, entre 1991 e 2009, Alvito 

perdeu, aproximadamente, 27% da sua população mais jovem (entre 0 e 14 anos). Tal facto, tem vindo a 

reflectir-se no número de crianças matriculadas no 1º ciclo do ensino básico e consequentemente, na 

retracção da população escolar no segundo e terceiro ciclos de escolaridade, conforme se verá mais adiante no 

capítulo da educação (cf. Anexo I). 
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Gráfico 3 – Índices de dependência e envelhecimento Os Índices de dependência
1
. 

procuram medir o peso dos 

jovens e/ou dos idosos sobre a 

população em idade activa 

Face ao envelhecimento 

demográfico da população 

residente e ao ligeiro aumento 

populacional no grupo 

potencialmente activo, o índice 

de dependência dos jovens 

diminui (10,2) de 1991 para 

2009, enquanto o índice de 

dependência dos idosos 

decresceu (6,1), a um ritmo 

proporcionalmente inferior. 

 

Fonte: INE, País em Números 2007; Anuário Estatístico da Região 

Alentejo, 2010 

 

Em termos absolutos, trata-se das variações ligeiras, reflectindo um 

índice de dependência total de 55,3, menos 6,3 (jovens e idosos) que 

pesam na população com potencial activo. 

 
 

                                                 
1
 Número de indivíduos com menos de 15 anos e nº de indivíduos com 65 ou mais anos existentes por cada 100 

indivíduos entre os 15 e 64 anos de uma dada população:  
 ID= (Pop <15 anos+ Pop≥65 anos) / Pop 15-64 anos *100  
Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número 
de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME V – CARACTERIZAÇÃO/DIAGNÓSTICO  2011   
 

21 

 

 
 
Dito de outra forma: em 2009 por cada 100 potenciais activos existiam cerca de 19 jovens enquanto em 1991 

eram quase 29. No caso dos idosos, em 2009, por cada 100 activos existiam cerca de 37 idosos enquanto em 

1991 eram mais de 42. 

 
A diminuição do índice de dependência de jovens evidencia a tendência decrescente da natalidade e do 

número de filhos por casal, comprometendo em larga medida a substituição de gerações.  

 
 

Gráfico 4 – Taxa bruta de natalidade 

 

 

Gráfico 5 – Taxa bruta de mortalidade 

 

Fonte: INE, País em Números 2007; Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 
 
 
Relativamente à taxa de natalidade e de mortalidade, é de salientar a diferença significativa que evidencia face 

aos valores NUTE II do Baixo Alentejo. O concelho de Alvito apresentou, na última década, um diferencial 

médio na ordem de 2,2 nascimentos por mil habitantes, facto que impossibilita o rejuvenescimento 

populacional. 
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2
 Quociente entre os efectivos populacionais do sexo masculino e os do sexo feminino (habitualmente expresso 

por 100 (10^2) mulheres. 

Em 2009, a relação de masculinidade
2
 no concelho de Alvito evidencia um efectivo feminino ligeiramente 

superior ao efectivo masculino (cerca de 101 mulheres por cada 100 homens). Esta situação é muito 

semelhante à registada em 1991 (cf. Anexo 1). 
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3.1. Educação/Ensino 

 

O concelho de Alvito dispõe de estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário 

profissional.  

A rede escolar do Concelho de Alvito está agregada num único agrupamento horizontal composto por 5 

escolas: 2 que servem o pré-escolar e 3 o 1º ciclo do ensino básico. Adicionalmente, conta com uma 

Cooperativa de Ensino que assegura, em regime de contrato de associação com o Ministério de Educação, os 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. Não existe oferta de ensino público até ao 9º ano de escolaridade:  

 

A oferta formativa de nível III equivalente ao 12º ano é garantida pela Escola Profissional de Alvito, 

devidamente autorizada pelo Ministério de Educação, Departamento do Ensino Secundário, no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 4/98. Para a frequência do Ensino Secundário – Cursos de Carácter Geral ou Cursos 

Tecnológicos – os alunos do concelho têm que se deslocar para Beja, sede de Distrito, ou para Viana do 

Alentejo, de localização mais próxima, pertencente ao Distrito de Évora. 

 

 

 

  33..  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  EENNSSIINNOO  
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Quadro 4 – Alunos matriculados segundo o nível e estabelecimento de ensino 2008/2009 

  
Total 

Nível 2 (3º ciclo do 

ensino básico) 

Nível 3 (ensino 

secundário) 

Total Público Privado  Total Público Privado  Total Público Privado  

Baixo 
Alentejo 

1 558 
 811  747  0  0  0 1 558  811  747 

Alvito  202  0  202  0  0  0  202  0  202 
 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 
 

A taxa de pré escolarização (87,1) revela que 12% das crianças em idade pré-escolar não frequentam este nível 

de ensino. No ensino básico (117%) a taxa de escolarização
3
 é, relativamente, inferior à taxa sub-regional 

(146%); no ensino secundário a taxa de escolarização do concelho apresenta um valor percentual (253%) muito 

acima da taxa do Baixo Alentejo.  

 

As taxas de retenção e desistência no ensino básico são, na generalidade, superiores às que se verificam a nível 

da sub-região, com excepção do 3º ciclo que apresenta taxa de retenção e desistência inferior à do Baixo 

Alentejo. A taxa de transição e conclusão (95%), do ensino secundário, com especial incidência nos cursos 

tecnológicos (95%), revela valores mais positivos do que o Baixo Alentejo. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Relação percentual entre o número total de alunos matriculados num determinado ciclo de estudos 

(independentemente da idade) e a população residente em idade normal de frequência desse ciclo de 
estudos. 
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Quadro 5 – Indicadores de educação 2008/2009 (Continua) 

  

Taxa de 
pré-

escolarizaçã
o 

Taxa bruta de 
escolarização 

Taxa de retenção e 
desistência no ensino 

básico 

Taxa de 
transição/conclusão no 

ensino secundário 

Relação 
de 

feminidad
e no 

ensino 
secundári

o 

  Ensin
o 

básic
o 

Ensino 
secundári

o 
Total 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Total 
Cursos 

tecnológicos 

  Unid % 

Baixo 
Alentejo 

99,2 146,4 179,1 9,4 4,8 10,1 16,4 79,9 85,1 56,2 

Alvito 87,1 117,4 252,5 9,8 5,7 14,0 13,2 95 95 53,0 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

 
 

Quadro 6 – Indicadores de educação 2008/2009 (continuação) 

  
Número médio de alunos por computador 

Número médio de alunos por 
computador com Internet 

Total 

Ensino Básico Ensino 
secundári

o 

Tota
l 

Ensino Básico Ensino 
secundári

o 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 

  Unid % 

Baixo Alentejo 1,7 1,0 3,1 2,9 2,5 2,0 1,1 3,8 3,5 3,0 

Alvito 1,9 0,8 4,8 3,4 2,6 2,6 0,8 6,1 6,2 5,5 
 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 
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Gráfico 6 – Taxa de Analfabetismo 

  

Fonte: INE, País em Números 2007; 

 

No caso das mulheres, houve uma 

redução relativamente significativa 

com especial destaque para a 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, 

onde a taxa decresceu quase 12 

pontos percentuais: passou de 34,8 

em 1991 para 23,2 em 2001. 

 

Analisando as taxas de analfabetismo constata-se que, apesar do decréscimo registado neste indicador entre 

1991 e 2001 existe, ainda, uma elevada proporção de analfabetos no Concelho de Alvito. De realçar que, 

apesar do crescimento positivo da escolarização nos níveis mais elevados, feito sobretudo à custa dos grupos 

etários mais jovens, a estrutura geral não se altera. O peso relativo dos níveis de habilitações mais baixos é 

muito elevado. 
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Gráfico 7 – Distribuição da população segundo o nível de ensino 

Constata-se uma melhoria ao nível da 

qualificação da população residente, 

sobretudo através da redução da parcela 

da população que apenas tem o 

equivalente ao ensino primário (1º ciclo do 

ensino básico) face ao aumento dos que 

possuem um curso secundário ou superior. 

 

Entre 1991 e 2001, verificou-se uma 

diminuição no número de analfabetos quer 

no Concelho quer 

Fonte: INE, País em Números 2007; 

na Sub-região. Em Alvito, a taxa de analfabetismo reduziu de 27,6% para 19,7 e no Baixo Alentejo de 23,3% 

para 18,2% (cf. Anexo 1) 
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4.1. Saúde 

Em 2009, o concelho de Alvito dispunha de 2 farmácias: 1 na freguesia de Alvito e 1 outra na freguesia de Vila 

Nova da Baronia; 1 Consultório Médico e 1 Posto de Análises Clínicas em Alvito. 

 

O número de farmácias no concelho de Alvito (0,7/1000hab) era superior ao número de farmácias existentes 

no Baixo Alentejo (0,3 farmácias por 1000 habitantes). 

 

No que respeita ao número de médicos, a situação do Concelho era menos favorável: 0,7 médicos por mil 

habitantes, menos 1 médico/mil habitantes do que a NUTE do Baixo Alentejo (1,7 médicos/1000hab). 

 

As taxas quinquenais de mortalidade infantil (10,3‰) e neonatal (10,3‰) apresentam valores muito elevados 

e grande discrepância relativamente ao Baixo Alentejo. A taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

respiratório (9,2‰) e tumores malignos (3,7‰) também apresentam valores superiores aos da sub-região. 

 

Os Hospitais mais próximos situam-se em Beja, a cerca de 30km, e em Évora, a cerca de 40km. 

 

 

  

44..  SSAAÚÚDDEE  EE  AACCÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL    
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Quadro 7 – Indicadores de saúde (2009) 

Indicadores  Baixo Alentejo Alvito 

 Taxa quinquenal de mortalidade infantil (2005/2009) 

20
0

9
 

4,9 10,3 

 Taxa quinquenal de mortalidade neonatal (2005/2009) 2,6 10,3 

 Taxa de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório 
5,9 9,2 

 Taxa de mortalidade por tumores malignos 3,1 3,7 

 Enfermeiros por 1000 habitantes 5,6 3,0 

 Médicos  por 1000 habitantes 1,9 0,7 

 Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 

habitantes 
0,5 0,7 

 Consultas por habitante 4,1 4,3 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 
 

4.2. Acção Social 

 

O Concelho de Alvito dispunha, em 2009, dos seguintes equipamentos de apoio social: Centro Social e 

Paroquial de Vila Nova da Baronia, com valências de Centro de Dia, Lar de idosos e Apoio domiciliário; Santa 

Casa da Misericórdia de Alvito, com valências de Centro de Dia, Lar de idosos, Apoio domiciliário, Pensão 

social, Empresa de inserção e Agência funerária. 
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Os quadros abaixo mostram a situação dos pensionistas e beneficiários do desemprego em 2009. 

 

Quadro 8 – Pensionistas da Segurança Social, segundo o tipo de pensão, 2009 

  

Total Invalidez Velhice Sobrevivência 

Total 
Pensionistas 
em 31 Dez. 

Total 
Pensionistas 
em 31 Dez. 

Total 
Pensionistas 
em 31 Dez. 

Total 
Pensionistas 
em 31 Dez. 

 Nº 

Baixo 
Alentejo 

49 366 46 822 4 609 4 509 32 038 30 396 12 719 11 917 

Alvito 1 022 937 96 93 667 613 259 231 

 

Quadro 9 – Pensões da Segurança Social segundo o tipo de pensão, 2009 

  

Total Invalidez Velhice Sobrevivência 

Total 
Pensões 

em 31 
Dez. 

Total 
Pensões 

em 31 
Dez. 

Total 
Pensões 

em 31 
Dez. 

Total 
Pensões 

em 31 
Dez. 

 Milhares de euros 

Baixo 
Alentejo 

184 
376 

180 626 18 
378 

18 200 136 
449 

133 602 29 
549 

28 824 

Alvito 4 062 3 920 399 397 3 085 2 974 577 549 
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Quadro 10 – Beneficiários de subsídios de desemprego, segundo o sexo e a idade, 2009 

  

Total 

Sexo Idade 

H M Meno
s de 
25 

anos 

25-29 
anos 

30-39 
anos 

40-49 
anos 

50-54 
anos 

55 e 
mais 
anos 

Tota
l 

Novos 
benefici

ários 

Tota
l 

Novos 
beneficiári

os 

  Nº 

Baixo Alentejo 7 176 3 576 1 795 
3 

600 
1 474 596 856 1 808 1 683 791 1 442 

Alvito 128 55 30 73 32 11 11 46 17 14 29 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 
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5.1. Nota preambular  

A base económica do concelho “é bastante frágil e apresenta altos níveis de dependência do sector terciário, 

cuja composição interna, exceptuando algumas unidades de alojamento turístico, não se apresenta como uma 

alavanca suficiente para a ultrapassagem dessas mesmas fragilidades (predomínio do comércio e dos cafés, a 

par da quase ausência de serviços directamente relacionados com a actividades económica”
4.

 

Entre 1991 e 2001, a população activa do concelho de Avito registou um acréscimo na ordem de 13% (mais 204 

indivíduos).  

 

5.2. Emprego   

No que respeita aos números do emprego constatou-se, um aumento (28%) generalizado na população 

empregada.  

 

 

 

                                                 
4
 Carta Educativa do Concelho de Alvito, 2006 

 
 

  

55..  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  EECCOONNÓÓMMIICCAA  
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Na freguesia de Alvito, a 

população activa cresceu, em 

dez anos, 17%, um valor 

relativamente baixo quando 

comparado com Vila Nova da 

Baronia, onde mais 46 % em 

idade activa passaram a integrar 

o mercado de trabalho. 

 Gráfico 8 – População activa empregada 

 

 

Fonte: INE, País em Números 2007; 

 

 

Quadro 11 – População empregada segundo a situação na profissão 

Unidade 
Geográfica 

 

Empregador 
Trabalhador 

por conta 
própria 

Trabalhador 
familiar não 
remunerado 

Trabalhador 
por conta 
de outrém 

 Membro 
activo de 

cooperativa 

 Outra 
situação 

Nº 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Alvito 83 107 108 88 4 8 643 810 3 0 15 4 
Alvito 47 70 82 54 2 3 347 423 3 0 14 2 
Vila Nova da 
Baronia 36 37 26 34 2 5 296 387 0 0 1 2 

 

Fonte: INE, País em Números 2007 
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Gráfico 9 – População empregada por sector de actividade (2008) 

 

Em 2008 a população empregada, 

no sector primário, representava 

12% do total de activos 

empregados no concelho. O sector 

secundário é o único que regista 

uma ligeira melhoria, enquanto no 

ramo dos serviços o decréscimo 

acentuado se cifrou em 40% face a 

1991. Este facto é bem ilustrativo 

da fragilidade económica do 

concelho de Alvito. 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

 
Gráfico 10 – Ganho médio da população empregada (2008) 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

 

 

O concelho de Alvito reproduz o 

modelo do Baixo Alentejo, com 

diferenças salariais entre homens e 

mulheres, sendo o ganho das 

mulheres, em todos os sectores, 

inferior ao dos homens.  

O ganho médio mensal no 

concelho apresenta um diferencial 

na ordem dos 74 Euros 

relativamente aos valores 

raticados na região. 
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Analisando os indicadores do mercado de trabalho (cf. Quadro 12) do Concelho de Alvito verificou-se que, 

entre 1991 e 2001, a taxa de actividade global registou um crescimento positivo de 7,4%: na Freguesia de Vila 

Nova da Baronia a variação foi 12,5% enquanto em Alvito se situou em 5,8%.  

 
Segundo o género constatou-se, a nível do concelho, que mais 0,8% dos homens, e, 12,3% mulheres passaram 

a integrar o mercado de trabalho: as Freguesias seguiram a tendência crescente do Concelho destacando-se, 

por ordem decrescente, Vila Nova da Baronia com mais 17,1% de mulheres activas e a Freguesia de Alvito com 

mais 12,0% mulheres e 1,3% homens activos. 
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O trabalho por conta de outrem, 

como já se viu anteriormente, 

adquire, em 2001, maior relevo. 

A proporção de empregados, 

nesta condição, registou um 

aumento generalizado de 4,5%. 

Paralelamente ao crescimento 

do emprego por conta de 

outrem ganha cada vez maior 

expressividade a população 

empregada no sector terciário. 

 Quadro 12 – Indicadores do Mercado de Trabalho 

Unidade Geográfica Concelho  Alvito 
Vila Nova da 

Baronia 

  Taxa de 
Actividade 

Total 
1991 40,0 43,2 36,3 

2001 47,4 49,0 45,7 

H 
1991 56,1 56,5 55,6 

2001 56,9 57,2 56,5 

M 
1991 26,0 33,4 17,9 

2001 38,3 41,4 35,0 

Taxa de 
emprego 
(população 
em idade 
activa) 

Total 
1991 37,1 40,1 33,5 

2001 43,5 46,3 40,5 

H 
1991 53,3 53,8 52,8 

2001 54,9 55,8 54,0 

M 
1991 22,8 29,7 15,0 

2001 32,5 37,5 27,1 

Proporção 
de 
empregados 

por conta 
de 
outrem 

1991 75,1 70,1 82,0 

2001 79,6 76,6 83,2 

no sector 
terciário 

1991 49,6 55,2 42,1 

2001 59,6 66,1 51,8 

                           Fonte: INE, País em Números 2007 

 

 

Dados mais recentes mostram que no concelho de Alvito (cf. Quadro 13) 26% dos trabalhadores por conta de 

outrem, (TCO) estão em estabelecimentos com menos de 10 trabalhadores; auferem ganhos médios na 

ordem dos 849€; com disparidade de 9% entre sexos; uma disparidade no ganho médio de 22%, por escalão 

de empresa e de 8,6% por sector de actividade e, ainda, outra disparidade de 22% pelo nível de habilitações. 
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No concelho de Alvito, todos os indicadores analisados apresentam valores inferiores aos da região do Baixo 

Alentejo (cf. Quadro 13). 

Quadro 13 – Indicadores de mercado de trabalho, 2008 

  Taxa de TCO 
em 

estabeleciment
os com < 10 

trabalhadores 

Taxa de TCO 
em 

estabeleciment
os com > 250 

trabalhadores 

Ganho 
médio 
mensa

l 

Disparidad
e no ganho 

médio 
mensal por 

sexo 

Disparidad
e no ganho 

médio 
mensal por 
escalão de 
empresa 

Disparidad
e no ganho 

médio 
mensal por 
sector de 

actividade 

Disparidad
e no ganho 

médio 
mensal por 

nível de 
habilitaçõe

s 

% € % 

Baixo 
Alentejo 

35,0 20,1 883,2 12,0 29,8 13,2 27,8 

Alvito 26,3 30,8 848,5 9,2 21,8 8,6 22,4 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

 
Sobre a população desempregada (cf. Gráfico 11), em 2007, estavam inscritos no Centro de Emprego, 82 

desempregados: desses, 22 eram homens e 60 mulheres; mais de 2/3 (60) estavam inscritos há menos de 1 ano  

e os restantes (20) 1 ano e mais; 9 procuravam o primeiro emprego, enquanto 74 procuravam uma nova 

oportunidade. 

 

Em Novembro de 2010, o número de desempregados era quase o mesmo (83), tendo aumentado o número de 

homens (de 22 para 33) e decrescido o número de mulheres (de 60 para 50); também decresceu o número de 

inscritos com menos e 1 ano enquanto aumentava para 1 ano e mais de tempo de inscrição. Face à procura, de 

1º emprego, surge mais 1 activo, mantendo-se inalterado o número de desempregados que procuram novo 

emprego (cf. Gráfico 11). 
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Gráfico 11 – População desempregada segundo a situação 

 
Fonte: http://www.iefp.pt

5
 

 
 

5.3. Actividade Económica  

O tecido empresarial do Concelho de Alvito registou, entre 1997 e 2005, uma dinâmica anual de crescimento 

assimétrico, oscilando entre acréscimos e reduções no número de empresas. Em 1997, estavam registadas 292 

e, em 2005, o número passou para 323, o que representa um aumento efectivo de 31 empresas no concelho (cf.  

Anexo 1). 

 

 

                                                 
5
 Estatisticas/MercadoEmprego/ConcelhosEstatisticasMensais/Paginas/ConcelhosEstMensais2010.asp 

http://www.iefp.pt/
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Quadro 14 – Empresas e Sociedades em 2005 

Ramos de Actividade Empresas Sociedades 
Pessoal 

ao 
serviço 

— Indústria Transformadora 21 1   

— Construção 67 16 80 

— Comércio 89 18 32 

— Alojamento e restauração 40 5 12 
— Transp. Armaz. 

Comunicações 7 3   

— Activ. Imobil./ serviços 5     

— Activ. Financeiras 12 5 6 

— Admin.Pública 21 7 91 

Totais 262 55 221 

 
Fonte: INE, País em Números 2007 

As empresas com maior 

peso relativo na economia 

do Concelho estão ligadas 

ao ramo do Comércio 27,5%; 

Alojamento e Restauração 

25%; Construção 20,7%; 

Agricultura 18,8%; 

seguindo-se a Indústria 

transformadora e 

Administração Pública, 

representando 6,5% do 

total. 

 
As sociedades com maior peso no concelho enquadram-se, no mesmo ramo que as empresas: Comércio por 

Grosso e Retalho 27,6%; Construção 24,6%; Agricultura 15,3%% e Administração Pública 10,7%. 

Como mostram os indicadores (cf. Quadro 15), a densidade empresarial do concelho de Alvito é muito baixa, 

com menos de uma empresa por Km
2 

sendo,
 
consideravelmente,

 
inferior à do Baixo Alentejo; as empresas são 

maioritariamente (78%) em nome individual; são empresas de pequena dimensão, com menos de 10 pessoas 

ao serviço (98%), ou seja, menos de 2 pessoas ao serviço por empresa. O volume de negócios (56%) fica muito 

aquém da média do Baixo Alentejo (156%): já a concentração do volume de negócios (26%) das 4 maiores 

empresas do concelho supera a média da região (24%), reflectindo-se, proporcionalmente, no valor 

acrescentado bruto das 4 maiores empresas – 63% no concelho de Alvito e 57% na sub-região do Baixo 

Alentejo. 
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Quadro 15 – Indicadores de empresas por município, 2008 

 Densidad
e de 

empresa
s 

Proporçã
o de 

empresas 
individua

is 

Proporçã
o de 

empresa
s com 
menos 
de 250 

pessoas 
ao 

serviço 

Proporçã
o de 

empresa
s com 
menos 
de 10 

pessoas 
ao 

serviço 

Pessoal 
ao 

serviço 
por 

empres
a 

Volume 
de 

negócio
s por 

empres
a 

Indicador 
de 

concentraç
ão do 

volume de 
negócios 

das 4 
maiores 

empresas 

Indicador 
de 

concentraç
ão do valor 

acrescentad
o bruto das 
4 maiores 
empresas 

N.º/km
2
 % N.º 

milhare
s de 

euros 
% 

 Baixo 
Alentejo 

1,3 78,24 100,0 97,5 2,4 155,8 24,3 57,1 

Alvito 0,8 78,44 100,0 98,2 1,8 56,4 25,9 62,9 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

 

Relativamente ao sector agrícola, em 1999 existiam no concelho de Alvito 231 explorações agrícolas ocupando 

uma área total de 16 607 hectares. Dessas, 223 estavam classificadas com SAU (superfície agrícola utilizada). 

O maior número de explorações agrícolas existentes no concelho era, segundo a natureza jurídica, de 

“produtores singulares” (215); em termos de contabilidade, 43 explorações possuíam “contabilidade 

organizada”, 39 “registos de receitas e despesas” e as restantes, 149, estavam incluídas na categoria “outras 

formas”. 

Os homens (323) eram a maior força de trabalho (69,7%) agrícola permanente; no caso da agricultura do tipo 

familiar, era ainda bem expressivo o peso da mão-de-obra (35,0%) do sexo feminino (cf. Anexo 1-Q 38 e 39). 
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Para um cabal e aprofundado conhecimento da realidade que influencia endogenamente o concelho, foram 

aplicadas entrevistas a 20 informantes chave e, um total de 293 questionários a residentes em Alvito e Vila 

Nova da Baronia (informação que foi complementada com o contributo de 7 consultores e 6 técnicos da CMA, 

contributos que foram inseridos no Sumário Executivo).      

O guião da entrevista incluiu os seguintes tópicos: i) Problemas identificados no concelho, ii) Potencialidades 

do concelho, iii) Itens com maior relevância no desenvolvimento do Concelho.  

No questionário foi solicitado aos 293 respondentes que indicassem, para efeitos de diagnóstico, a 

classificação de dezasseis problemas, segundo o grau de gravidade no concelho e que identificassem três 

actividades ou sectores prioritários para o desenvolvimento do concelho até 2025, tendo em atenção as 

potencialidades locais. 

Neste ponto dá-se, portanto, conhecimento dos resultados obtidos através da conjugação de respostas 

recolhidas por entrevista e por questionário. 

 

 

 

 

66..  AALLVVIITTOO  SSEEGGUUNNDDOO  AA  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

AADDIICCIIOONNAALL  
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66..11..  PPRROOBBLLEEMMAASS  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDOOSS  NNOO  CCOONNCCEELLHHOO  

 

As respostas obtidas sobre esta questão permitiram chegar aos resultados que constam no quadro seguinte. 

 
Quadro 16 – Problemas identificados nas entrevistas  

 Listagem de Problemas identificados  
Nº de respostas 

recolhidas 

— Fraco desenvolvimento económico 19 

— Envelhecimento populacional e recursos humanos pouco 
qualificados 08 

— Interioridade/isolamento 08 

— Desemprego e falta de emprego 05 

Fonte: Entrevistas aplicadas a informantes-chave 

 

O inquérito aplicado aos respondentes incluídos na amostra retirada da população de Alvito, possibilitou 

quantificar a preocupação com os problemas identificados, conforme se apresenta no quadro seguinte.   
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Quadro 17 – Problemas identificados nos inquéritos  

Listagem de Problemas identificados 
Nº de respostas 

recolhidas 

— Desemprego 188 

— Serviços de saúde  62 

— Serviços de apoio à 3.ª Idade 46 

— Serviços de apoio à Infância 100 

— Pobreza e exclusão social  92 

— Abandono e insucesso escolar  36 

— Dificuldade em arranjar casa  122 

— Estado das acessibilidades  151 

— Planeamento / ordenamento do território  25 

— Meio ambiente  6 

— Qualidade do abastecimento de água  38 

— Saneamento básico (lixo e esgotos) 10 

— Ocupação dos Tempos Livres 128 

— Abandono do concelho por parte dos jovens 227 

— Envelhecimento populacional 272 

— Baixo Empreendedorismo 159 

Fonte: inquérito aplicado a uma amostra da população de Alvito 
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66..22..  PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  

 

Sobre esta matéria foram somente auscultados os informantes chave, cujas respostas obtidas através de 

entrevista, são as que se apresenta abaixo.  

Quadro 18 – Potencialidades identificadas nas entrevistas 

Listagem de potencialidades identificadas  

Nº de respostas 

recolhidas 

— Património (histórico, cultural e artístico) 13 

— Recursos naturais e infra-estruturas 10 

— Actividade Turística 09 

— Agricultura /pecuária/aves 06 

— Equipamentos públicos/Privados 05 

— Produtos locais e artesanato 03 

— Localização geográfica 02 

 
Fonte: Entrevistas aplicadas a informantes-chave 

Esta síntese condensa um leque de itens que se encontram especificados na caracterização do concelho, já 

apresentada acima.  
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        66..33..  IITTEENNSS  CCOOMM  MMAAIIOORR  RREELLEEVVÂÂNNCCIIAA  NNOO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  

 

Como itens relevantes para o desenvolvimento de Alvito, foram assinalados, também, pelos informantes 

chave, os que se encontram quantificados na próxima tabela.   

 

Quadro 19 – Itens identificados nas entrevistas 

Listagem de itens identificados 
Nº de respostas 

recolhidas 

— Turismo 13 

— Agricultura e agro-indústrias 12 

— Actividades ocupacionais e de lazer 07 

— Empreendedorismo 06 

— Infra-estruturas de apoio 04 

 
Fonte: Entrevistas aplicadas a informantes-chave 

Os respondentes que colaboraram através de inquérito indicaram, por sua vez, os itens quantificados no 

quadro que se segue.  
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Quadro 20 – Itens identificados nos inquéritos 

Itens identificados nos inquéritos Nº de respostas recolhidas 

— Exploração do turismo 
53 

— Exploração de Produtos local (tais como hortícolas, vinho, azeite, 
frutos secos) 41 

— Agricultura de sequeiro (trigo, aveia, cevada, olival) 
44 

— Agricultura de regadio (olival, …) 
20 

— Equipamentos sociais (creches, lares) 
28 

— Infra-estruturas criadoras de dinâmicas empresariais (parques 
industriais) 

54 

— Aproveitamento das casas desabitadas 
33 

— Educação / Formação 
13 

— Actividades Culturais, desportivas e Recreativas 
6 

Fonte: inquérito aplicado a uma amostra da população de Alvito 

São estes itens que podem constituir pontos de apoio para o desenvolvimento de Alvito ao longo da vigência 

do plano estratégico. 
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66..44..  SSÍÍNNTTEESSEE  DDAA  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  

 

 

Confirma-se que o concelho de Alvito se caracteriza pelos seguintes traços genéricos: 

a. Dinâmicas demográficas negativas; 

b. Insuficiente aproveitamento dos vários patrimónios existentes no concelho (cultural, natural, 

arqueológico, arquitectónico e paisagístico); 

c. Ausência de produtos tradicionais diferenciadores, por exemplo produtos com IGP (indicação 

geográfica protegida) e DOP (denominação de origem protegida); 

d. Qualidade do universo gastronómico equivalente à região Alentejo; 

e. Ausência de imagens de marca do município; 

f. Fracas ligações ao exterior em termos de vias de comunicação, estando dependente dos itinerários de 

ligação a Beja e a Évora. 

 

Efectuada a apresentação do diagnóstico, retratam-se seguidamente os futuros prováveis apontados pelas 

testemunhas chave.  
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66..55..  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  DDOOSS  RREESSPPOONNDDEENNTTEESS  SSOOBBRREE  OO  FFUUTTUURROO  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  

 

 

Este ponto constitui um prognóstico, delineado de acordo com a informação provocada através de entrevistas 

a cinco informantes chave.  

São aqui incluídas duas questões: as expectativas para os próximos 10 anos (2020), e as Expectativas para os 

próximos 25 anos (2035). 

Os referidos resultados são explicitados seguidamente.  

 
 
 Expectativas para os próximos 10 anos (2020) 
 
As respostas dos inquiridos sobre esta questão, revelaram-se heterogéneas.  

Umas apontam para contornos optimistas, como sejam, a melhoria de infra-estruturas e serviços o que se 

traduzirá numa melhoria da qualidade de vida da população. Outras apontam para contornos negativos, os 

quais denotam dinâmicas negativas com efeitos gravosos para o concelho.   
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Quadro 21 – Cenários e expectativas para 2020 

Cenário optimista 2020 
 

— Reanimação 
— Melhoria 

 

— Agricultura mais desenvolvida; 

— Turismo mais explorado e desenvolvido; 

— Zona Industrial / Parque Industrial em funcionamento e 

implantação de novas empresas; 

— Criação da creche e Apoio Domiciliário Integrado; 

— Infra-estruturas sociais requalificadas; 

— Zona desportiva requalificada; 

— Nova escola profissional a funcionar e novos cursos; 

— Educação mais competitiva e com maior qualidade; 

— Qualidade do ambiente / Crescente empenho na gestão 
ambiental; 

 

Cenário pessimista 2020 
 

— Regressão 
 

— Actividades económicas em declínio; 

— Inexistência de infra-estruturas de apoio à actividade 

económica; 

— Densidade populacional igual ou inferior; 

— Crescente saída dos jovens do concelho; 

— População envelhecida. 
 

 
Fonte: Entrevistas aplicadas a informantes-chave 
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 Expectativas para os próximos 25 anos (2035) 

Tal como para 2020, também as respostas para o horizonte 2035 fazem menção a duas situações contrárias. 

Uma que configura uma situação favorável e um futuro mais promissor para o concelho. Outra que traduz uma 

situação desfavorável traduzindo repercussões negativas para o território. 

Quadro 22 – Cenários e expectativas para 2035 

Cenário favorável 2035  
 

— Progresso 
 

 Concelho mais promovido e dinamizado na sequência do processo 

de planeamento estratégico, garantindo melhor qualidade de vida 

aos residentes e a visitantes; 

 Concelho mais desenvolvimento económica e socialmente através 

de um percurso lento, com base nas muitas potencialidades que 

ainda não foram exploradas quer em recursos naturais, quer em 

património histórico (pilares essenciais para o desenvolvimento do 

concelho), que em tudo “ajudam” o turismo e agricultura de 

regadio; 

 

Cenário desfavorável 2035 
 

— Decadência  
 

 

 Perda continuada de população residente e continuação drástica 

do envelhecimento, originando um concelho completamente 

“morto” em termos sociais. Perda do estatuto de concelho e 

absorção pelos concelhos limítrofes de Viana, Cuba, Portel e 

Ferreira cujo desenvolvimento (pelo menos aparentemente) é 

muito superior; 

 Ausência significativa de investimento em pequenos negócios, 

falta de empreendedorismo, baixa da natalidade; abandono do 

concelho, por parte de vários actores.   

Fonte: Entrevistas aplicadas a informantes-chave 
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Estas expectativas podem ser associadas às alterações demográficas de Alvito, que podem assumir dois 

cenários: um menos propício e outro mais auspicioso, que são expostos no ponto seguinte. 

. 

  

  

  

  

66..66..  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  PPRROOVVÁÁVVEELL  DDAA  PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  DDEE  AALLVVIITTOO  EENNTTRREE  NN22000011  EE  22002211  

 

 

Com a finalidade de se estimar a população de Alvito em vários momentos até ao horizonte de 2021, foram 

efectuadas projecções demográficas para o que se teve em consideração os panoramas já apresentados para 

Alvito e envolventes e, também, as tendências locais e supra locais (nomeadamente no que se refere a 

variáveis tais como: natalidade, mortalidade, aumento da esperança de vida, aspirações dos jovens, desiguais 

dinâmicas geográficas de criação de emprego). A projecção que incidiu sobre o crescimento natural da 

população do concelho (portanto sem ter em consideração movimentos migratórios), aponta que possa 

evoluir provavelmente até 2021 conforme consta no próximo quadro.  
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Quadro 23 – Evolução da população do município de Alvito entre 2001 e 2021  

(sem migrações) 

 
 
Fonte: elaboração própria da equipa de projecções demográficas 

 

A diminuição do volume populacional e o agravamento da proporção de jovens no total da população em 

relação ao número de idosos poderá, assim, ser um cenário demográfico muito provável, decorrente da 

assimétrica e desigual progressão das variáveis demográficas consideradas acima.  

Caso tenhamos, porém, em consideração os prováveis movimentos migratórios (entradas e saídas de 

residentes), associados aos efeitos positivos gerados pelos projectos que se encontram em consolidação ou  

 

 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME V – CARACTERIZAÇÃO/DIAGNÓSTICO  2011   
 

53 

 

 

 

 

previstos, nomeadamente, para o Baixo Alentejo, conjugados com projectos estruturantes que venham a ser 

implementados em Alvito, poderá então o volume e perfil demográfico do concelho evoluir como consta no 

quadro seguinte.  

 

Quadro 24 – Evolução da população do município de Alvito entre 2001 e 2021  

(com migrações) 

 
 
Fonte: elaboração própria da equipa de projecções demográficas 
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Verifica-se, no entanto, que embora este cenário seja mais favorável que o anterior, não consegue todavia 

evitar a diminuição absoluta e relativa do número de jovens, contemplando ainda o aumento da população 

idosa, nomeadamente com 85 e mais anos, o que colocará desafios significativos, originados pelas 

necessidades deste segmento populacional e, ainda, desafios relacionados com o estímulo à natalidade e à 

fixação de jovens no concelho.   
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A elaboração deste ponto e a leitura do ponto anterior (sobre o contexto de Alvito) sugere uma reflexão sobre 

as evoluções possíveis do concelho (consubstanciadas, por exemplo, na materialização de qualquer um dos 

cenários para Alvito abaixo referidos), dependes da evolução das envolventes (global, europeia, nacional, 

regional e sub-regional). 

No quadro seguinte sistematiza-se a conjugação de cenários para o concelho com os cenários que a 

envolvente poderá vir a atravessar. 

Quadro 25 – Conjugação de cenários externos com os cenários para Alvito 

Expectativas  
para Alvito 

 
Cenários  
                Globais 

2020 2035 

Optimistas Pessimistas Favoráveis Desfavoráveis 

     

 Retoma     

 Recessão     

 Depressão     

Fonte: Focus group realizado pela equipa de consultores 
 

  

77..  RREEFFLLEEXXÕÕEESS  PPAARRCCEELLAARREESS    
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Para evitar ou minimizar as consequências conjugadas das expectativas endógenas adversas e dos cenários 

Recessão ou Depressão (exógenos) e, para se conseguir alcançar as expectativas propícias (Optimistas e 

Favoráveis), mais associadas ao Cenário exógeno designado por Retoma, são apresentadas no Módulo 6 as 

propostas e projectos susceptíveis de serem implementadas em Alvito para o efeito. 
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CM – Câmara Municipal 

CMA – Câmara Municipal de Alvito 

DOP – Denominação de Origem Protegida 

ESEB – Escola Superior de Educação de Beja 

IGP – Indicação Geográfica Protegida 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

NUTE – Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas  

PDM – Plano Director Municipal 

PE – Plano Estratégico 

SAU – Superfície Agrícola Utilizada 

SWOT – Strenghts; Weaknesses; Opportunities;Threats 

TCO – Trabalhadores por Conta de Outrem 
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Neste módulo são apresentadas as propostas para o desenvolvimento do concelho de Alvito obtidas a partir 

dos contributos de 20 entrevistados, 293 inquiridos através de questionário, 7 consultores e 6 técnicos da 

CMA. 

As referidas propostas encontram-se agrupadas nas dez seguintes medidas:  

1. Criação de condições de apoio à actividade e à diversificação da base económica; 

2. Acessibilidades; 

3. Aposta na valorização do património edificado e na criação de valor de produtos e serviços turísticos; 

4. Adequação da formação e capacitação das pessoas para o mercado de trabalho e promoção do 

sucesso educativo; 

5. Aposta na preservação ambiental, na distribuição equilibrada de actividades e pessoas pelo território 

e na resposta às insuficiências habitacionais; 

6. Aposta no compromisso para a implantação ou melhoria de equipamentos e serviços sociais públicos 

e privados; 

7. Aposta na valorização das potencialidades reprodutivas do espaço rural; 

8. Reforço e diversificação de actividades culturais, desportivas e recreativas e apoio ao 

desenvolvimento e qualificação dos espaços para a sua prática; 

  
                                                                  RREESSUUMMOO  
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9. Estímulo à promoção da cidadania, da participação e da boa governação; 

10. Fortalecimento da cooperação entre os principais agentes públicos e privados no âmbito municipal e 

numa lógica supra-municipal.  

A concretização destas medidas, enquadradas pelas linhas de orientação mais genéricas, requer que se 

proceda à avaliação e monitorização do processo, e que a estrutura de pilotagem e apoio estejam definidas e, 

actuem, tendo em consideração os instrumentos vigentes no território e o acervo das referências indicativas e 

imperativas que do exterior influenciam as opções locais.    

 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME VI - MEDIDAS  - 2011 
 

7 

 

 

 

 

 

 

MMEEDDIIDDAASS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAIISS  PPAARRAA  OO  

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO 
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Criação de condições de apoio à actividade e à diversificação da base económica  

 Reforço na realização de eventos turístico-culturais com projecção (Festa do Barão com maior 

número de iniciativas de recriação à moda da baronia, mas sempre assente na diferenciação 

conferida pelo repasto de época servido pela Escola Profissional de Alvito, também como forma de 

envolvimento de um agente dinamizador da formação e do turismo concelhio);  

 Maior número de Produtos Turísticos, com base nos recursos existentes: Rotas e Animação Turística 

abrangente, variada e à escala intermunicipal, no sentido de estadias mais prolongadas (reflexo ao 

nível das unidades de restauração e alojamento); Semanas gastronómicas e/ou Mostras de 

Gastronomia e Vinhos, no sentido da maior procura de Restaurantes e Alojamentos;  

 Criação de uma zona de actividades económicas no Concelho; 

 Criação e desenvolvimento de serviços de acolhimento e apoio de start-ups nas zonas de actividades 

económicas; 

 Aposta na panificação e doçaria; 

 Criação de um espaço para mostra e venda de produtos locais (artesanato e produtos agrícolas); 

 Apoio à criação/fixação de indústrias relacionadas com a agricultura de regadio (tomate; azeitona 

etc.); 

 Criação de condições para instalação de uma fábrica de curtumes; 

 Criação de condições para instalação de um lagar; 

 Criação de condições para constituição de uma cooperativa agrícola; 

 Qualificação dos espaços de hotelaria e restauração; 

 Promoção de condições para implantação de uma central foltovoltaica e de uma central de 

produção termo eléctrica; 

 Criação de uma superfície comercial; 

 Incentivo ao apoio do FAME para instalações de micro e pequenas empresas.  

MMeeddiiddaa  11  
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Acessibilidades 

 

 Reforço da sensibilização das entidades competentes para a melhoria das vias de acesso rodoviárias; 

 Reforço da sensibilização das entidades competentes para o aumento do n.º de carreiras de e para 

Alvito; 

 Criação de um carro táxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMeeddiiddaa  22  
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Aposta na valorização do património edificado e na criação de valor de produtos e serviços turísticos 

 Criação de uma marca;  

 Criação de um centro histórico apelativo, com ruas livres de carros, esplanadas e animação; 

 Manutenção e valorização do itinerário do Manuelino; 

 Criação e divulgação de Alvito Sem Barreiras (Alvito vila acessível para todos); 

 Promoção de Intervenções de Conservação e Restauro nos Monumentos; manutenção destas 

intervenções; 

 Apoio à criação de museus (histórico e religioso); 

 Sensibilização de potenciais empresários para a exploração do turismo rural, de habitação, agro-

turismo e /ou outras vertentes turísticas; 

 Adequação dos horários dos monumentos às necessidades dos visitantes; 

 Melhoria e qualificação dos serviços de informação turística; 

 Criação de um parque de campismo; 

 Criação de um Conselho Municipal de Turismo; 

 Parcerias com Escolas, Universidades, Núcleos de Voluntariado, etc., no sentido da garantia de 

abertura (e também de funcionamento em horário mais alargado) dos principais monumentos do 

concelho; 

 Mapeamento de espaços e recursos potenciais para futuros projectos turísticos; 

 Criação de referências gastronómicas e recuperação das tabernas típicas; 

 Prosseguimento das semanas gastronómicas, workshops e mostras de produtos locais e regionais; 

 Reforço no apoio à tradição do Cante Alentejano. 
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Adequação da formação e capacitação das pessoas para o mercado de trabalho e promoção do sucesso 

educativo 

 

 Promoção de acções de formação para micro e pequenos empresários; 

 Promoção de acções de formação para trabalhadores por conta de outrem (ex: funcionários de 

unidades fabris e de equipamentos e serviços sociais); 

 Promoção de acções de formação para desempregados (carpintaria, artesanato, calceteiros, 

jardinagem e outros); 

 Realização de acções de formação / informação para a promoção do empreendedorismo; 

 Promoção de acções de formação dos funcionários de hotelaria e restauração; 

 Promoção de acções de formação em economia social; 

 Reforço da realização de acções, tais como, bolsas de ideias, campeonatos, concursos para públicos 

diversificados com vista a promover o espírito empreendedor e a criação de projectos no concelho; 

 Promoção de acções de formação em técnicas agrícolas modernas e mecanizadas; 

 Promoção de um maior número de actividades extra-escolares; 

 Reforço do incentivo ao estudo por parte das instituições e das famílias; 

 Criação do 3ºciclo de escolaridade na nova escola; 

 Criação de um centro de explicações gratuito, susceptível de ser articulado com o funcionamento 

de um Banco do Tempo. 
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Aposta na preservação ambiental, na distribuição equilibrada de actividades e pessoas pelo território e 

na resposta às insuficiências habitacionais 

 Promoção de incentivos para os proprietários recuperarem e colocarem no mercado de 

arrendamento ou dar outros usos às habitações devolutas: acolher idosos que não têm lugar nos 

lares, alojamento local, criar núcleos museológicos, criar residências para acolhimento temporário 

de investigadores, artistas, etc.; 

 Mobilização de apoios financeiros e outros incentivos para recuperação e arrendamento de casas 

devolutas; 

 Aposta na recuperação do património histórico; 

 Promoção de medidas para reforço de um Alvito Vila Sem Barreiras; 

 Constituição de uma cooperativa de habitação que construa para arrendamento; 

 Construção de habitação social; 

 Implementação de uma residência estudantil; 

 Criação de serviços e pólos comerciais;  

 Manutenção da vila limpa e embelezada; 

 Criação de mais espaços verdes; 

 Implantação de mais ecopontos; 

 Promoção de mais acções de sensibilização para questões ambientais, nomeadamente reciclagem e 

com destaque para a compostagem; 

 Resolução da drenagem das fossas; 

 Reforço de estímulos ao aproveitamento dos furos para rega de pequenas hortas. 
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Aposta no compromisso para a implantação ou melhoria de equipamentos e serviços sociais, públicos e 

privados 

 Construção de uma creche / Incentivo à formação e implementação do serviço de Amas;  

 Acções de melhoria do Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Criação de um Centro de Convívio e Lazer; 

 Valorização dos Centros de Dia; 

 Apoio médico ao domicílio a idosos e acamados; 

 Melhoramento de casas degradadas dos mais idosos carenciados; 

 Apoio alimentar e/ou social aos mais carenciados por parte das IPSS; 

 Mobilização de idosos para trabalho voluntário; 

 Dinamização de mais actividades lúdicas no Lar de Idosos; 

 Reforço da assistência médica no Centro de Saúde; 

 Alargamento do horário da farmácia existente; 

 Criação de um Centro de Análises Clínicas. 

 

 

 

 

 

 

MMeeddiiddaa  66  
 



 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME VI - MEDIDAS  - 2011 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Aposta na valorização das potencialidades reprodutivas do espaço rural 

 Promoção da agricultura de regadio (aproveitando a proximidade do concelho a duas Barragens e 

aos canais de Alqueva), incentivando a implantação de novas explorações de regadio (olival, vinha, 

citrinos, tomate, melão, etc.) com recurso a estufas; 

 Aposta na exploração das pastagens, para garantir o desenvolvimento/ modernização da produção 

pecuária (leite e seus derivados, e carnes de qualidade); 

 Replantação dos pomares existentes, Laranjais, exploração de milho e promoção da agricultura 

biológica (Hortas) – Olival, Frutos Secos, Citrinos, Vinha; 

 Estímulo ao incremento de actividades pecuárias com vista a uma produção de qualidade;  

 Estímulo às actividades florestais para reforço e melhoria de espécies autóctones; 

 Promoção de actividades cinegéticas alternativas (safaris fotográficos, observação de aves, etc.). 
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Reforço e diversificação de actividades culturais, desportivas e recreativas e apoio ao desenvolvimento e 

qualificação dos espaços para a sua prática 

 Criação duma Universidade sénior e espaço inter-geracional / Universidade popular; 

 Aposta na formação em gestão cinegética e actividades piscatórias; 

 Criação dum museu digital; 

 Criação dum centro de aeromodelismo; 

 Criação duma piscina coberta; 

 Criação duma pousada da Juventude; 

 Criação de residências artísticas / Criação dum atelier de artistas residentes; 

 Criação dum centro de competências em desporto alternativo (atelier em artes marciais - Karate, 

Judo, etc.; desportos náuticos – kayak); 

 Promoção da implantação de um campo de férias para jovens da rede escolar do Alentejo; 

 Criação dum fórum anual (periódico) de desenvolvimento da área sociocultural, lazer e desporto; 

 Criação de um centro de hipismo, vocacionado para as pessoas com necessidades especiais; 

 Criação de condições para tornar Alvito num espaço de reflexão destinado a investigadores e 

criadores intelectuais;   

 Alargamento do horário da biblioteca municipal / Dinamização da biblioteca; 

 Dinamização da sociedade filarmónica; 

 Criação de condições para a apresentação de cinema e teatro;   

 Reforço nos Centros Culturais da apresentação de sessões de cinema e teatro;  

 Criação de um ginásio: 

 Melhoria do parque desportivo. 
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Estímulo à promoção da cidadania, da participação e da boa governação 

 Criação duma oficina da juventude e cidadania (incluindo voluntariado); 

 Incentivo ao associativismo; 

 Reforço e dinamização de infra-estruturas e serviços digitais camarários para promover a cidadania 

digit@l. 
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Fortalecimento da cooperação entre os principais agentes públicos e privados no âmbito municipal e 

numa lógica supra-municipal 

 Articulação entre agentes públicos e privados com vista à interligação promocional das festas do 

concelho; 

 Reforço do funcionamento da Rede Social numa lógica proactiva; 

 Integração de Alvito na Rota dos Sabores do Alentejo e outras rotas turísticas em criação; 

 Aposta na lógica inter-municipal para desenvolvimento de eventos enquadrados no âmbito do 

turismo de natureza; 

 Promoção de um banco de terras em parceria com outros concelhos, associada a um espaço de 

venda nos mercados municipais;   

 Apresentação a estabelecimentos de ensino superior e centros de investigação para estudo de 

questões específicas inerentes ao concelho: Aspirações dos jovens; potencialidades cinegéticas, 

temas históricos, etc.; 

 Valorização da geminação com Alvito (Itália) e lançamento da geminação com Mé-Zochi (S. Tomé e 

Príncipe). 
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A realização do PED exige que sejam criadas condições expressas nos seguintes tópicos 

 Avaliação; 

 Divulgação;  

 Modelo de gestão.  

No que se refere à avaliação, deverá abranger no mínimo os seguintes momentos: avaliação de meio-termo, 

que poderá decorrer em 2018 e avaliação final que deverá ocorrer em 2025.  

 

 

 

Para além destes dois momentos fundamentais, poderá ocorrer, também, a realização de momentos 

intercalares de avaliação durante a vigência do plano, designadamente de dois em dois anos conforme consta 

na figura seguinte.  

  

MMEEDDIIDDAASS  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPLLAANNOO 
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Uma iniciativa que se justifica nestas circunstâncias consiste na divulgação do plano, nomeadamente através 

do Sumário Executivo, quer internamente no concelho quer externamente (aqui a dois níveis geográficos), 

conforme se ilustra na figura seguinte. 
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Ao nível interno, visando informar e esclarecer os habitantes do concelho sobre as escolhas efectuadas para o 

desenvolvimento do território.      

No âmbito externo, com a finalidade de facultar a todos os interessados, nomeadamente, potenciais 

investidores e potenciais residentes, um conhecimento mais aprofundado sobre os pontos fortes do território 

e, por consequência, as vantagens de se radicarem em Alvito”Ilustre concelho à sua espera”. 

 

A concretização dos elementos da estratégia adoptada no PED (o qual deverá ser articulado com outros 

instrumentos de intervenção no concelho, tais como a Carta Educativa, o PDS, o PDM, o Plano de Marketing e 

outros instrumentos específicos de planeamento, e com os planos em vigência nas envolventes aos diversos 

níveis geográficos), implica que sejam definidos mecanismos de acompanhamento e gestão, tendo em 

atenção a realidade endógena e a realidade exterior.  

A estrutura de base, à qual compete conduzir e assegurar a implementação das linhas orientadoras e opções 

específicas, inclui os dois seguintes níveis:   

 Nível de decisão e pilotagem; 

 Nível de articulação e acção técnica. 

Na figura seguinte consta o essencial da orgânica referida, e encontram-se referenciados os instrumentos de 

intervenção que vão enquadrar as iniciativas conducentes ao desenvolvimento almejado para o concelho.      
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A estrutura referida pode ainda ser enriquecida com a constituição de um órgão colegial mais amplo e 

representativo de diversos sectores (económicos, sociais, culturais, etc.), o qual será consultado pelo nível de 

decisão sobre as grandes opções estruturantes para a vida do concelho.  

 

Por sua vez, o nível de articulação e acção técnica, conforme os temas em apreciação, poderá funcionar com a 

totalidade dos seus membros e por grupos de trabalho, competindo-lhe preparar as decisões, tendo em 

atenção o estabelecido em cada um dos instrumentos de intervenção acima referidos, de forma a que seja 

gerada uma dinâmica que contribua para afirmar Alvito como um concelho empreendedor e diferenciador. 
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Um território deve ter um papel activo na condução dos seus destinos, o que requer a adopção de um projecto 

consensual onde constem as escolhas que permitam tirar vantagem dos respectivos pontos fortes e minimizar 

os pontos fracos que debilitam esse território.     

Uma das vias consiste na formulação de um plano estratégico ao nível municipal, processo cujos resultados 

estão muito dependentes de influências e constrangimentos exteriores. 

Tendo em atenção estas premissas, o Plano Estratégico de Desenvolvimento para o concelho de Alvito 

estabelece os enunciados que traduzem as escolhas fundamentais (Desígnio; Objectivos estratégicos; 

Vectores de intervenção e Linhas orientadoras),
1
 cuja operacionalização se traduz em 10 Medidas, abaixo 

explicitadas, que especificam as tarefas a realizar pelos actores que se adequam às exigências de cada 

intervenção: 

1.  Criação de condições de apoio à actividade e à diversificação da base económica; 

2. Acessibilidades; 

3. Aposta na valorização do património edificado e na criação de valor de produtos e serviços turísticos; 

                                                 
1
 Que segundo uma das sugestões apresentadas poderia decorrer de um modelo de desenvolvimento inspirado 

pelas seguintes filosofias de vida comunitária: Tamera www.tamera.org/; Book Towns  www.booktown.net/; 
Slow Cities www.slowmovement.com; Taramundi www.taramundi.net/; Aldeias históricas 

www.aldeiashistoricasdeportugal.com (Dina Monteiro / CM de Alvito). 
 

  
              RREEFFLLEEXXÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

http://www.tamera.org/
http://www.booktown.net/
http://www.slowmovement.com/
http://www.taramundi.net/
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/


 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – VOLUME VI - MEDIDAS  - 2011 
 

24 

 

4. Adequação da formação e capacitação das pessoas para o mercado de trabalho e promoção do 

sucesso educativo; 

5. Aposta na preservação ambiental, na distribuição equilibrada de actividades e pessoas pelo território 

e na resposta às insuficiências habitacionais; 

6. Aposta no compromisso para a implantação ou melhoria de equipamentos e serviços sociais públicos 

e privados; 

7. Aposta na valorização das potencialidades reprodutivas do espaço rural; 

8. Reforço e diversificação de actividades culturais, desportivas e recreativas e apoio ao 

desenvolvimento e qualificação dos espaços para a sua prática; 

9. Estímulo à promoção da cidadania, da participação e da boa governação; 

10. Fortalecimento da cooperação entre os principais agentes públicos e privados no âmbito municipal e 

numa lógica supra-municipal.  

Após estar pronto o conjunto de opções aprovadas, deve este ser divulgado no concelho e nas envolventes 

consideradas pertinentes, de forma a que se consiga, por parte de todos os potenciais interessados, a 

identificação, o envolvimento e contributos desejáveis para o sucesso do plano.   

A dinâmica que caracteriza um processo como o contemplado neste documento, exige momentos de 

avaliação e monitorização que permitam conhecer o grau de concretização, identifiquem lições aprendidas e 

possibilitem corrigir o rumo a seguir.  

Este processo requer, durante a sua vigência, uma acção de pilotagem, de coordenação e de concretização, 

que uma estrutura constituída para o efeito poderá assegurar, visando que até 2025 Alvito possa ser 

reconhecido como um concelho empreendedor e diferenciador, mediante criação de condições que 

contribuam para qualificar e reforçar a base económica, promover a inclusão social, manter o território 

ordenado e a qualidade ambiental, fixar população activa e atrair novos habitantes, visitantes e turistas. 
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                                                                                                                                    IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

 
 

Este Sumário Executivo tem como finalidade apresentar os itens adoptados para apresentação da estratégia 

de desenvolvimento a concretizar em Alvito até 2025. Esses itens em número de 4 são os seguintes e 

encontram-se explicitados na parte A deste documento:  

 

A fundamentação dos componentes da estratégia para Alvito tem por base os resultados obtidos através dos 

procedimentos metodológicos referidos seguidamente. 

Visão 

Objectivos

Eixos

Linhas Orientadoras

Medidas
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Os resultados referidos no parágrafo anterior (obtidos através da informação disponível e da informação 

provocada) foram trabalhados por análise comparativa, tendo a matéria-prima sido arrumada pelos tópicos 

que constam na Parte B, sem referência a detalhes adicionais, nomeadamente a fonte de recolha de dados 

(questionários, entrevistas, pareceres), e sem quantificação da mesma (informação esta que consta de forma 

pormenorizada no relatório final).  

. 

 

Análise 
bibliográfica

Sobre  Alvito 
e envolventes

Inquérito por 
entrevista

20 
respondentes

Inquérito por 
questionário

293  
inquiridos

Pareceres e 
Focus Group

7 consultores

Focus Group

6 Técnicos da 
CM de Alvito
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PARTE A 

CCoommppoonneenntteess  ddaa  eessttrraattééggiiaa    

ppaarraa  AAllvviittoo  22002255  
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O desígnio que os actores do concelho de Alvito se propõem atingir até 2025 para promover o 

desenvolvimento do território é o que se explicita abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do desígnio seleccionado, são seguidamente traçados os objectivos que permitirão atingir aquele 

desiderato.    

  

 
 

11..    DDeessííggnniioo  //  VViissããoo  EEssttrraattééggiiccaa  
 
 

 
Até 2025 ser reconhecido como um concelho empreendedor e diferenciador, 

mediante criação de condições que contribuam para qualificar e reforçar a base 

económica, promover a inclusão social, manter o território ordenado e a qualidade 

ambiental, fixar população activa e atrair novos habitantes, visitantes e turistas. 
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Para que Alvito se afirme como um concelho Empreendedor e Diferenciador, com base na criação de 

condições já referidas, os esforços dos actores devem ser norteados pelos seguintes objectivos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objectivos agora enunciados, encontram-se associados a um número restrito de vectores ou áreas 

temáticas que constam no próximo ponto.        

 

22..    OObbjjeeccttiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  
 

 

1. Promover redes e parcerias locais e supra municipais, numa perspectiva de escala 

visando a sustentabilidade; 

2. Promover novas dinâmicas culturais e de diferenciação, reforçando a utilização de 

equipamentos colectivos (bibliotecas, centros culturais museus, etc.); 

3. Melhoria das acessibilidades; 

4. Implantar infra-estruturas e serviços de apoio às empresas e reforçar a base 

económica; 

5. Contrariar a desvitalização demográfica mediante fixação de jovens e captação de 

população activa; 

6. Qualificar e capacitar a população; 

7. Manter o território ordenado e o ambiente preservado; 

8. Implantar infra-estruturas sociais; 

9. Melhorar serviços de proximidade; 

10. Valorizar o estatuto de proximidade a recursos geo-estratégicos (eixo Lisboa-Évora-

Badajoz; Alqueva; Aeroporto de Beja; Évora; Alentejo Litoral e Algarve); 

11. Criar emprego 
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33..    VVeeccttoorreess  ddee  IInntteerrvveennççããoo  

 

Os vectores, áreas temáticas ou eixos de intervenção, nas quais entroncam os objectivos estratégicos, são os 

referenciados seguidamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade ao aprofundamento das especificações que conduzem à intervenção, serão explicitadas 

no ponto seguinte as linhas orientadoras, ou orientações, consideradas pertinentes para cumprimento do 

estabelecido anteriormente.      

1. Infra-estruturas e serviços de apoio à actividade económica; 

2. Turismo e produtos locais; 

3. Cooperação entre agentes públicos e privados no âmbito municipal e numa lógica 

supra-municipal; 

4. Qualificação e formação do capital humano; 

5. Energias renováveis e indústria transformadora; 

6. Acessibilidades; 

7. Ambiente e ordenamento; 

8. Agricultura, silvicultura e pecuária; 

9. Cultura, Desporto e Recreação; 

10.  Habitação; 

11.  Boa governação, cidadania e participação; 

12.  Infra-estruturas e serviços sociais. 

 



Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – SUMÁRIO EXECUTIVO - 2011 Página 12 
 

 

44..    LLiinnhhaass  OOrriieennttaaddoorraass  

  
As orientações a imprimir à actuação dos actores envolvidos no processo de desenvolvimento de Alvito, são as 

que constam na listagem que se segue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aposta na criação e desenvolvimento de infra-estruturas de acolhimento e apoio de start-ups); 

2. Melhoria das vias de acesso; 

3. Melhoria da rede de transportes; 

4. Implantação ou melhoria de equipamentos e serviços sociais públicos e privados; 

5. Qualificação e formação de trabalhadores por conta de outrem; 

6. Qualificação e formação de micro e pequenos empresários; 

7. Incentivo ao empreendedorismo; 

8. Incentivo à implantação de agro indústrias e energias verdes; 

9. Diversificação das vertentes turísticas (rural, de natureza e de habitação, turismo religioso); 

10. Recuperação e melhoramento do património edificado; 

11. Territorialização de políticas públicas centradas no apoio às empresas, através de uma maior 

proactividade de acção junto das empresas de pequena dimensão, enriquecer e diversificar a gama de 

serviços disponibilizados; 

12. Aposta na preservação ambiental e na distribuição equilibrada de actividades e pessoas pelo território; 

. 
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Visando uma maior aproximação às exigências requeridas para observância das opções assumidas, são 

apresentadas no próximo passo as medidas a concretizar. 

 

 

 

 
 

55..    MMeeddiiddaass  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  ccoonncceellhhoo  

 

 

A mudança pretendida depende da intervenção sobre a realidade, de forma a maximizar potencialidades, 

minimizar problemas, contrariar ameaças e aproveitar oportunidades, o que poderá ser materializado através 

das iniciativas indicadas neste ponto, enquadradas na panorâmica delineada na figura seguinte.
1
            

 

                                                           
1
 Processo que segundo uma das sugestões apresentadas poderia decorrer de um modelo de 

desenvolvimento inspirado pelas seguintes filosofias de vida comunitária: Tamera www.tamera.org/; 
Book Towns  www.booktown.net/; Slow Cities www.slowmovement.com; Taramundi 
www.taramundi.net/; Aldeias históricas www.aldeiashistoricasdeportugal.com (Dina Monteiro / CM de 
Alvito).  

13. Reactivação do sector agro-silvo-pecuário (aposta no regadio e na modernização de fileiras agrícolas 

com representatividade – vinha, montado, olival); 

14. Reforço e diversificação das actividades culturais, recreativas e desportivas; 

15. Resposta às insuficiências habitacionais; 

16. Reforço do papel dos cidadãos e da legitimidade do poder local;   

17. Fortalecimento da cooperação entre os principais agentes públicos e privados no âmbito municipal e 

numa lógica supra-municipal. 
 

http://www.tamera.org/
http://www.booktown.net/
http://www.slowmovement.com/
http://www.taramundi.net/
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/
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  Oportunidades  Ameaças   

           

Debilidades  

ALVITO 

EMPREENDEDOR 

 Desígnio  

ALVITO 

DIFERENCIADOR 

Potencialidades 

      

  
 

Objectivos 

estratégicos 
   

      

 
 

Vectores de 

intervenção 
   

      

 
 

Linhas 

orientadoras 
   

      

Potencialidades  Medidas  Debilidades 

           

  Ameaças  Oportunidades    

 
 
As iniciativas identificadas são apresentadas a 2 níveis nos quadros seguintes, um primeiro mais genérico (que 
consta na linha superior, a azul escuro) e, um segundo, mais detalhado (que consta na linha inferior, cor de 
rosa claro), apontando-se neste para intervenções específicas. 
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Criação de condições de apoio à actividade e à diversificação da base económica  

 Reforço na realização de eventos turístico-culturais com projecção (Festa do Barão com maior 

número de iniciativas de recriação à moda da baronia, mas sempre assente na diferenciação 

conferida pelo repasto de época servido pela Escola Profissional de Alvito, também como forma de 

envolvimento de um agente dinamizador da formação e do turismo concelhio);  

 Maior número de Produtos Turísticos, com base nos recursos existentes: Rotas e Animação Turística 

abrangente, variada e à escala intermunicipal, no sentido de estadias mais prolongadas (reflexo ao 

nível das unidades de restauração e alojamento); Semanas gastronómicas e/ou Mostras de 

Gastronomia e Vinhos, no sentido da maior procura de Restaurantes e Alojamentos;  

 Criação de uma zona de actividades económicas no Concelho; 

 Criação e desenvolvimento de serviços de acolhimento e apoio de start-ups nas zonas de actividades 

económicas; 

 Aposta na panificação e doçaria; 

 Criação de um espaço para mostra e venda de produtos locais (artesanato e produtos agrícolas); 

 Apoio à criação/fixação de indústrias relacionadas com a agricultura de regadio (tomate; azeitona 

etc.); 

 Criação de condições para instalação de uma fábrica de curtumes; 

 Criação de condições para instalação de um lagar; 

 Criação de condições para constituição de uma cooperativa agrícola; 

 Qualificação dos espaços de hotelaria e restauração; 

 Promoção de condições para implantação de uma central foltovoltaica e de uma central de 

produção termo eléctrica; 

 Criação de uma superfície comercial; 

 Incentivo ao apoio do FAME para instalações de micro e pequenas empresas.  

 

  

MMeeddiiddaa  11  
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Acessibilidades 

 

 Reforço da sensibilização das entidades competentes para a melhoria das vias de acesso rodoviárias; 

 Reforço da sensibilização das entidades competentes para o aumento do n.º de carreiras de e para 

Alvito; 

 Criação de um carro táxi. 
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Aposta na valorização do património edificado e na criação de valor de produtos e serviços turísticos 

 Criação de uma marca;  

 Criação de um centro histórico apelativo, com ruas livres de carros, esplanadas e animação; 

 Manutenção e valorização do itinerário do Manuelino; 

 Criação e divulgação de Alvito Sem Barreiras (Alvito vila acessível para todos); 

 Promoção de Intervenções de Conservação e Restauro nos Monumentos; manutenção destas 

intervenções; 

 Apoio à criação de museus (histórico e religioso); 

 Sensibilização de potenciais empresários para a exploração do turismo rural, de habitação, agro-

turismo e /ou outras vertentes turísticas; 

 Adequação dos horários dos monumentos às necessidades dos visitantes; 

 Melhoria e qualificação dos serviços de informação turística; 

 Criação de um parque de campismo; 

 Criação de um Conselho Municipal de Turismo; 

 Parcerias com Escolas, Universidades, Núcleos de Voluntariado, etc., no sentido da garantia de 

abertura (e também de funcionamento em horário mais alargado) dos principais monumentos do 

concelho; 

 Mapeamento de espaços e recursos potenciais para futuros projectos turísticos; 

 Criação de referências gastronómicas e recuperação das tabernas típicas; 

 Prosseguimento das semanas gastronómicas, workshops e mostras de produtos locais e regionais; 

 Reforço no apoio à tradição do Cante Alentejano. 

  

 

 

 

MMeeddiiddaa  33  
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Adequação da formação e capacitação das pessoas para o mercado de trabalho e promoção do 

sucesso educativo 

 

 Promoção de acções de formação para micro e pequenos empresários; 

 Promoção de acções de formação para trabalhadores por conta de outrem (ex: funcionários de 

unidades fabris e de equipamentos e serviços sociais); 

 Promoção de acções de formação para desempregados (carpintaria, artesanato, calceteiros, 

jardinagem e outros); 

 Realização de acções de formação / informação para a promoção do empreendedorismo; 

 Promoção de acções de formação dos funcionários de hotelaria e restauração; 

 Promoção de acções de formação em economia social; 

 Reforço da realização de acções, tais como, bolsas de ideias, campeonatos, concursos para públicos 

diversificados com vista a promover o espírito empreendedor e a criação de projectos no concelho; 

 Promoção de acções de formação em técnicas agrícolas modernas e mecanizadas; 
 Promoção de um maior número de actividades extra-escolares (Inglês, Actividades física e desportiva, 

Musica, Educação ambiental); 
 Reforço do incentivo ao estudo por parte das instituições e das famílias; 
 Criação do 3ºciclo de escolaridade na nova escola; 
 Criação de um centro de explicações gratuito, susceptível de ser articulado com o funcionamento de 

um Banco do Tempo. 
 

 

 

  

MMeeddiiddaa  44  
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Aposta na preservação ambiental, na distribuição equilibrada de actividades e pessoas pelo território e 

na resposta às insuficiências habitacionais 

 Promoção de incentivos para os proprietários recuperarem e colocarem no mercado de 

arrendamento ou dar outros usos às habitações devolutas: acolher idosos que não têm lugar nos 

lares, alojamento local, criar núcleos museológicos, criar residências para acolhimento temporário 

de investigadores, artistas, etc.; 

 Mobilização de apoios financeiros e outros incentivos para recuperação e arrendamento de casas 

devolutas; 

 Aposta na recuperação do património histórico; 

 Promoção de medidas para reforço de um Alvito Vila Sem Barreiras; 

 Constituição de uma cooperativa de habitação que construa para arrendamento; 

 Construção de habitação social; 

 Implementação de uma residência estudantil; 

 Criação de serviços e pólos comerciais;  

 Manutenção da vila limpa e embelezada; 

 Criação de mais espaços verdes; 

 Implantação de mais ecopontos; 

 Promoção de mais acções de sensibilização para questões ambientais, nomeadamente reciclagem 

e com destaque para a compostagem; 

 Resolução da drenagem das fossas; 

 Reforço de estímulos ao aproveitamento dos furos para rega de pequenas hortas. 
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Aposta no compromisso para a implantação ou melhoria de equipamentos e serviços sociais, públicos e 

privados 

 Construção de uma creche / Incentivo à formação e implementação do serviço de Amas;  

 Acções de melhoria do Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Criação de um Centro de Convívio e Lazer; 

 Valorização dos Centros de Dia; 

 Apoio médico ao domicílio a idosos e acamados; 

 Melhoramento de casas degradadas dos mais idosos carenciados; 

 Apoio alimentar e/ou social aos mais carenciados por parte das IPSS; 

 Mobilização de idosos para trabalho voluntário; 

 Dinamização de mais actividades lúdicas no Lar de Idosos; 

 Reforço da assistência médica no Centro de Saúde; 

 Alargamento do horário da farmácia existente; 

 Criação de um Centro de Análises Clínicas. 
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Aposta na valorização das potencialidades reprodutivas do espaço rural 

 Promoção da agricultura de regadio (aproveitando a proximidade do concelho a duas Barragens e 

aos canais de Alqueva), incentivando a implantação de novas explorações de regadio (olival, vinha, 

citrinos, tomate, melão, etc.) com recurso a estufas; 

 Aposta na exploração das pastagens, para garantir o desenvolvimento/ modernização da produção 

pecuária (leite e seus derivados, e carnes de qualidade); 

 Replantação dos pomares existentes, Laranjais, exploração de milho e promoção da agricultura 

biológica (Hortas) – Olival, Frutos Secos, Citrinos, Vinha; 

 Estímulo ao incremento de actividades pecuárias com vista a uma produção de qualidade;  

 Estímulo às actividades florestais para reforço e melhoria de espécies autóctones; 

 Promoção de actividades cinegéticas alternativas (safaris fotográficos, observação de aves, etc.). 
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Reforço e diversificação de actividades culturais, desportivas e recreativas e apoio ao desenvolvimento e 

qualificação dos espaços para a sua prática 

 Criação duma Universidade sénior e espaço inter-geracional / Universidade popular; 

 Aposta na formação em gestão cinegética e actividades piscatórias; 

 Criação dum museu digital; 

 Criação dum centro de aeromodelismo; 

 Criação duma piscina coberta; 

 Criação duma pousada da Juventude; 

 Criação de residências artísticas / Criação dum atelier de artistas residentes; 

 Criação dum centro de competências em desporto alternativo (atelier em artes marciais - Karate, 

Judo, etc.; desportos náuticos – kayak); 

 Promoção da implantação de um campo de férias para jovens da rede escolar do Alentejo; 

 Criação dum fórum anual (periódico) de desenvolvimento da área sociocultural, lazer e desporto; 

 Criação de um centro de hipismo, vocacionado para as pessoas com necessidades especiais; 

 Criação de condições para tornar Alvito num espaço de reflexão destinado a investigadores e 

criadores intelectuais;   

 Alargamento do horário da biblioteca municipal / Dinamização da biblioteca; 

 Dinamização da sociedade filarmónica; 

 Criação de condições para a apresentação de cinema e teatro;   

 Reforço nos Centros Culturais da apresentação de sessões de cinema e teatro;  

 Criação de um ginásio: 

 Melhoria do parque desportivo. 

 

  

MMeeddiiddaa  88  
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Estímulo à promoção da cidadania, da participação e da boa governação 

 Criação duma oficina da juventude e cidadania (incluindo voluntariado); 

 Incentivo ao associativismo; 

 Reforço e dinamização de infra-estruturas e serviços digitais camarários para promover a cidadania 

digit@l. 

 

 

 
 

Fortalecimento da cooperação entre os principais agentes públicos e privados no âmbito municipal e 

numa lógica supra-municipal 

 Articulação entre agentes públicos e privados com vista à interligação promocional das festas do 

concelho; 

 Reforço do funcionamento da Rede Social numa lógica proactiva; 

 Integração de Alvito na Rota dos Sabores do Alentejo e outras rotas turísticas em criação; 

 Aposta na lógica inter-municipal para desenvolvimento de eventos enquadrados no âmbito do 

turismo de natureza; 

 Promoção de um banco de terras em parceria com outros concelhos, associada a um espaço de 

venda nos mercados municipais;   

 Apresentação a estabelecimentos de ensino superior e centros de investigação para estudo de 

questões específicas inerentes ao concelho: Aspirações dos jovens; potencialidades cinegéticas, 

temas históricos, etc.; 

 Valorização da geminação com Alvito (Itália) e lançamento da geminação com Mé-Zochi (S. Tomé e 

Príncipe). 

MMeeddiiddaa  1100  
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Estas actividades e itens antecedentes decorrem, fundamentalmente, dos resultados que constam nas 

próximas páginas. 
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PARTE B 
 
RReessuullttaaddooss  oobbttiiddooss  ssoobbrree  AAllvviittoo  ee  eennvvoollvveenntteess  

aattrraavvééss  ddaa  aannáálliissee  ddaa  iinnffoorrmmaaççããoo  ddiissppoonníívveell  ee    

pprroovvooccaaddaa..  
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66..    CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddoo  ccoonncceellhhoo  ddee  AAllvviittoo  

  
 

 

 

 

 

A informação que se apresenta neste ponto constitui o produto de uma análise comparativa dos resultados 

das entrevistas aplicadas a 20 testemunhas chave, pareceres de 7 consultores e do questionário respondido 

por uma amostra de 293 residentes no concelho de Alvito. Informação que foi posteriormente enriquecida 

com as sugestões de técnicos da Câmara Municipal de Alvito.  

As conclusões retiradas dessa análise são apresentadas através dos seguintes tópicos: i) Problemas 

identificados no concelho; ii) Potencialidades do concelho; iii) Itens com maior relevância no desenvolvimento 

do Concelho; iv) Propostas para o desenvolvimento do concelho.  
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1. Envelhecimento populacional; 

2. Tendência continuada para os mais jovens abandonarem o concelho; 

3. Diminuição da População em idade activa; 

4. Baixa taxa de natalidade; 

5. Carência de recursos humanos qualificados; 

6. Mau estado das vias de comunicação; 

7. Falta de empreendedorismo da população; 

8. Insuficiente capacidade de criação de emprego / Desemprego; 

9. Fraco tecido económico / empresarial; 

10. Fraca rede de transportes públicos; 

11. Insuficiências nos serviços de saúde; 

12. Sector agrícola fraco, muito dependente do solo e do clima e produtores desmotivados quanto aos 

lucros obtidos face ao investimento desenvolvido. 

  

6.1. Problemas identificados no concelho 
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1. Património natural (bons solos e recursos hídricos); 

2. Património construído / histórico; 

3. Património construído / arquitectura; 

4. Infra-estruturas públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento e à qualidade de vida; 

5. Localização geográfica. 

 

 

 

 

 

1. Exploração do turismo; 

2. Património histórico (igrejas, castelo, grutas, portais manuelinos); 

3. Agricultura de regadio (olival , e outras culturas); 

4. Património natural (barragem/recursos hídricos, montado, solos, biodiversidade, paisagem); 

5. Aproveitamento das casas desabitadas; 

6. Produtos locais (tais como hortícolas, vinho, azeite, frutos secos); 

7. Equipamentos sociais (creches, lares); 

8. Infra-estruturas criadoras de dinâmicas empresariais (parques industriais);  

9. Agricultura de sequeiro (trigo, aveia, cevada, olival). 

6.2. Potencialidades do concelho 
 

6.3. Itens com maior relevância no desenvolvimento do Concelho 
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7.Propostas apresentadas pelos(as) respondentes para o desenvolvimento  
de Alvito 

 
 

 

 

Por cada um dos sectores identificados como carecendo de intervenção foram apontadas as propostas que 

constam seguidamente e que constituíram matéria-prima relevante para sistematização das medidas de 

intervenção acima apresentadas.     

 

 

 

1. Realizar eventos (feiras; criação de rotas, etc.) de forma a promover os produtos locais e atrair pessoas 

ao concelho; 

2. Investir nos produtos locais recorrendo a apoios (Alvito vai estar incluído em zonas de carnes, azeite, 

queijos, etc.); 

3. Apostar na exploração das pastagens, para garantir o desenvolvimento/ modernização da produção 

pecuária (leite e carnes de qualidade); 

4. Apostar na panificação e doçaria; 

5. Apoio à criação/fixação de indústrias relacionadas com a agricultura de regadio (tomate; azeitona 

etc.); 

6. Replantação dos pomares existentes, Laranjais, exploração de milho e promoção da agricultura 

biológica (Hortas) – Olival, Frutos Secos, Citrinos, Vinha; 

7.1. Agricultura / Produtos Locais 
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7. Promover a agricultura de regadio (aproveitar a proximidade do concelho a duas Barragens e os canais 

de Alqueva) – Novas explorações de regadio (olival, vinha, citrinos, tomate, melão…), aproveitando os 

canais do Alqueva e modernização agrícola; 

8. Actividades cinegéticas. 

 

 

 

 

1. Apostar em projectos de promoção turística, patrimonial e natural; 

2. Garantir a abertura dos Monumentos e informação / acompanhamento dos visitantes e turistas; 

Garantir a criação de museus (histórico e religioso); 

3. Promover e dinamizar iniciativas culturais para promover o concelho / Aproveitar festividades 

tradicionais para promoção do território (Semana do Barão de Alvito, concertos, teatros, animação de 

rua, touradas alusivas à época pegando um pouco na lenda de Alvito); 

4. Incentivar/divulgar e promover o Turismo Rural existente no concelho; 

5. Garantir a promoção/incentivar iniciativas nas Barragens em parceria com os concelhos limítrofes 

(desporto náutico, pesca desportiva e iniciativas de laser). 

 

 

 

 

 

 

7.2. Turismo 
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Explorar os seguintes nichos: Património Histórico a 
valorizar: 

Património Natural a valorizar: 

 

 Património natural; 

 Património construído (a sua 

história); 

 Novas rotas turísticas; 

 Turismo sénior; 

 Turismo de habitação; 

 Turismo Rural; 

 Turismo histórico; 

 Restauração e hotelaria; 

 Divulgação / Marketing 

territorial. 

 

 Igrejas; 

 Centros históricos; 

 Monumentos; 

 Portais manuelinos; 

 Cante tradicional. 

 

 Serra de Alvito; 

 Recursos Hídricos; 

 Paisagem; 

 Caça; 

 Grutas 

 Fauna e flora. 
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1. Encontrar incentivos para os proprietários as arranjaram e as colocarem no mercado de 

arrendamento ou dar-lhe outros usos: acolher idosos que não têm lugar nos lares, alojamento 

local, criar núcleos museológicos, criar residências para acolhimento temporário de 

investigadores, artistas, etc.; 

2. Apoio financeiro na recuperação de casas devolutas; 

3. Incentivo ao arrendamento; 

4. Turismo de habitação; 

5. Recuperação como património histórico; 

6. Habitação social; 

7. Criação de serviços e pólos comerciais; 

8. Propostas municipais aos proprietários para aquisição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Casas Devolutas 
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1. Aumento de cursos profissionais; 

2. Funcionamento da nova escola; 

3. Adequar acções de formação às necessidades do concelho e características do território, 

orientadas para a estratégia de desenvolvimento do concelho; 

4. Aproveitar a Escola Profissional para gerar dinâmicas de desenvolvimento territorial (apostando 

em cursos de formação vocacionados para o empreendedorismo e criação de empresas 

aproveitando o potencial natural e edificado do território); 

5. Remodelar as instalações da Escola Profissional e apostar na formação profissional para jovens 

empreendedores na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Educação / Formação 
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1. Manter as que existem: vinho, azeite, etc.; 

2. Relacionadas com o regadio; 

3. Turismo; 

4. Restauração; 

5. Produtos tradicionais (pão, doçaria e outros); 

6. Actividade industrial do ramo agro-alimentar (transformação / distribuição do produto). 

 

1. Parque industrial / comercial / zona de actividades económicas; 

2. Melhoria das redes viárias; 

3. Melhoria das Infra-estruturas de Saúde; 

4. Criação de infra-estruturas turísticas; 

5. Dinamizar a Biblioteca municipal; 

6. Piscinas cobertas ou adaptação das existentes; 

7. Escola profissional como recurso para a criação de empresas e estruturas comerciais relacionadas 

com o turismo. 

7.6. Actividades Económicas a implementar 

 

 

7.5. Infra-estruturas importantes (construção, melhoria ou 

dinamização) 
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1. Creche; 

2. Apoio Domiciliário Integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Equipamentos Sociais (criação ou melhoria) 
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         8. Expectativas para os próximos 10 anos (Alvito provável em 2020) 
 

 

Sobre o Alvito provável em 2020, as expectativas dos(as) respondentes apontam para o seguinte panorama, 

que apresenta traços positivos e traços negativos, conforme consta na listagem que se segue.    

 

1. Densidade populacional igual ou inferior à actual; 

2. Crescente saída dos jovens do concelho; 

3. População envelhecida; 

4. Agricultura mais desenvolvida; 

5. Turismo mais explorado e desenvolvido; 

6. Educação mais competitiva e com maior qualidade; 

7. Nova escola profissional a funcionar e novos cursos; 

8. Criado um parque industrial e fixação de novas empresas; 

9. Infra-estruturas sociais requalificadas 

10. Actividades económicas em declínio; 

11. Inexistência de infra-estruturas de apoio à actividade económica; 

12. Qualidade do ambiente / Crescente empenho na gestão ambiental; 

13. Zona desportiva requalificada; 

14. Criação da creche e Apoio Domiciliário Integrado. 
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        9. Expectativas para os próximos 15 anos (Alvito provável em 2025) 

 

Já para 2025 as expectativas dos(as) respondentes encontram-se expressas nos enunciados que se seguem.  

 

1. Abandono do concelho, por parte dos vários actores,  da realização de iniciativas pouco atractivas, 

de praticamente ausência de investimento em pequenos negócios, falta de empreendedorismo, 

baixa da natalidade; 

 

2. Caminhará lentamente no sentido de um desenvolvimento económico e social, pois Alvito possui 

muitas potencialidades que ainda não foram exploradas quer em recursos naturais, quer em 

património histórico, que em tudo “ajudam” o turismo e agricultura de regadio; 

 

3. Continuar a perder população residente e continuar a envelhecer drasticamente e a tornar-se um 

concelho completamente “morto” em termos sociais. Se houver uma estratégia brilhante que 

inverta esta situação, será possível tornar o concelho de Alvito como um excelente local para viver, 

contudo isso dependerá de decisões políticas. Com os anos Alvito vai perder o estatuto de concelho 

e será absorvido pelos concelhos limítrofes de Viana, Cuba, Portel e Ferreira cujo desenvolvimento 

(pelo menos aparentemente) é muito superior; 

 

4. Depois do planeamento estratégico desenvolvido o concelho estará mais promovido e dinamizado 

garantindo melhor qualidade de vida aos residentes e a quem o visitar. 
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10.Evolução provável das envolventes de Alvito nos próximos 15 anos 

 (Contexto até 2025) 

 

 

 

As expectativas expostas nos dois pontos anteriores são enquadradas pela evolução das envolventes de Alvito, 

evolução essa que poderá assumir as trajectórias apresentadas no seguinte quadro.   

 

 

 

 

 

Provável evolução das envolventes de Alvito  

SEQUÊNCIA TEMPORAL 
 
ENVOLVENTES E FACTORES EXPLICATIVOS 

2011 
2013 

2014 
2016 

2017 
2019 

2020 
2022 

2023 
2025 

2 -1 – 0 

Envolvente mundial 

 Taxa de crescimento da economia mundial 

 Taxa de crescimento do G7 

 Preços da energia fóssil 

 Preços de bens alimentares 

 Deslocalizações para Leste e Ásia 
 

0 0 1 1 1 

Envolvente comunitária 

 Evolução da taxa de juro 

 Crescimento da economia  

 Deslocalizações no interior da União Europeia 

 Apoios através de Programas de Iniciativa Comunitária 
 

0 0 1 1 1 



Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito – SUMÁRIO EXECUTIVO - 2011 Página 39 
 

Envolvente nacional 

 Crescimento da economia 

 Taxa de inflação 

 Impostos indirectos 

 Impostos directos 

 Apoios através do QREN e outros quadros  

 Investimentos através do PIDDAC 

 Transferências financeiras para o Município 
 

0 0 1 1 1 

Envolvente regional e sub-regional 

 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

 Aeroporto Civil de Beja 

 Terminal portuário de Sines 

 Plataforma Logística do Caia 

 Empreendimentos turísticos do Litoral Alentejano 

0 0 0 1 1 

Fonte: Focus Group realizado pelos consultores  
Legenda: 2: Evolução favorável; 1: Evolução intermédia; 0: Evolução desfavorável 
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         11. Evolução provável da população de Alvito entre 2001 e 2021 

 

No âmbito de panoramas como os apresentados para Alvito e envolventes e, tendo em atenção as tendências 

locais e supra locais (nomeadamente no que se refere a variáveis tais como: natalidade, mortalidade, aumento 

da esperança de vida, aspirações dos jovens, desiguais dinâmicas geográficas de criação de emprego), é 

provável que o crescimento natural da população do concelho (portanto sem ter em consideração 

movimentos migratórios), evolua até 2021 conforme consta no próximo quadro.  

 

Evolução da população do município de Alvito entre 2001 e 2021 (sem migrações) 
 

 
Fonte: elaboração própria 
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Como se pode constatar, a assimétrica e desigual progressão das variáveis demográficas consideradas poderá 

originar uma diminuição do volume populacional e o agravamento da proporção de jovens no total da 

população e em relação ao número de idosos.  

Se porém tivermos em consideração os prováveis movimentos migratórios (entradas e saídas de residentes), 

decorrentes dos efeitos positivos originados pelos projectos que se encontram em consolidação ou previstos, 

nomeadamente, para o Baixo Alentejo, conjugados com projectos estruturantes que venham a ser 

implementados em Alvito, então o volume e perfil demográfico poderá evoluir como exposto no quadro 

seguinte.  

 

Evolução da população do município de Alvito entre 2001 e 2021 (com migrações) 
 

 
Fonte: elaboração própria 
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Este cenário, embora sendo mais favorável que o anterior, não consegue todavia evitar a diminuição absoluta 

e relativa do número de jovens, contemplando ainda o aumento da população idosa, nomeadamente com 85 e 

mais anos, o que colocará desafios significativos, originados pelas necessidades deste segmento populacional.   
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        12. Matriz SWOT aplicável ao concelho de Alvito 

 

No seguimento da análise interna (potencialidades e debilidades inerentes ao concelho) e da análise externa 

(que incidiu sobre as envolventes do concelho), apresenta-se uma síntese que consta no quadro subsequente.  

Uma primeira leitura da informação aí disponível permitiu identificar as estratégias genéricas a considerar no 

futuro. 

Síntese da Matriz SWOT adoptada para o Plano Estratégico de Alvito  

 
 

FACTORES EXTERNOS  
 

 
 

 
FACTORES INTERNOS  
 

OPORTUNIDADES  
1. Utilização do aeroporto de Beja 

para apoio ao turismo; 
2. Procura de turismo de natureza; 
3. Apoios a produtos locais; 
4. Procura do Alentejo enquanto 

região com forte entidade 
cultural; 

5. Reforço da cooperação inter-
concelhia nos mesmos sectores 
e/ou numa óptica de 
complementaridade. 

AMEAÇAS 
1. Continuação ou agravamento da 

crise socioeconómica;  
2. Tendência da deslocação 

populacional para os centros 
urbanos da região; 

3. Possível agravamento de alguns 
problemas estruturais de 
desenvolvimento no Alentejo 
(demográficos, económicos, 
infra-estruturais, etc.). 

 

FORÇAS/PONTOS FORTES  
1. Património cultural em 

qualidade e quantidade; 
2. Património natural (solos, 

recursos hídricos); 
3. Localização favorável para 

efeitos de acesso a diversos 
centros urbanos. 

 
 
 
 

 Estratégia de identidade («place identity»); 
 Estratégia de melhorias básicas locais («place basic improvement»); 
 Estratégia de produto local («place product»); 
 Estratégia de localizar «massa cinzenta» («place brain»); 
 Estratégia de sinergia total («place sinergy»); 
 Estratégia face aos investidores e decisores externos («place 

buyers»). 

DEBILIDADES/PONTOS FRACOS  
1. Baixa qualificação da 

população; 
2. Diminuta densidade 

demográfica; 
3. Reduzido empreendedorismo; 
4. Interioridade / isolamento. 
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O cruzamento dos quadrantes da matriz aponta para a necessidade de serem implementadas estratégias 

sugeridas por P. Kotler (1993), para consecução do desígnio estabelecido no presente plano de 

desenvolvimento.   
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PARTE C 
 

SSuuppoorrttee  tteeóórriiccoo  ddaa  eessttrraattééggiiaa    

aaddooppttaaddaa  ee  MMeeddiiddaass  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  

ppllaannoo  
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13. MMoollddaaggeemm  ddee  uummaa  eessttrraattééggiiaa  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  tteerrrriittoorriiaall 
 

Na figura seguinte consta um modelo de abordagem às dimensões que podem contribuir para compreender o 

desenvolvimento de Alvito, com o qual se pretende que os intervenientes incluam no raciocínio os ângulos de 

abordagem necessários para dar resposta adequada à elaboração do Plano Estratégico. 
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Articulação 
interna dos 

objectivos de 
desenvolvimento 
de base territorial 

VISITAR VIVER 

Fonte: Augusto Mateus & Associados, 2009, p. 55) 

Princípios de 
Governança de 

articulação 
institucional e 

supra municipal 

Potenciação 
estratégica de 
Factores com 

Impacto Potencial 
na abordagem 

planeada 

Articulação 
funcional com 
Territórios de 
Proximidade 
Estratégica 

Desenvolvimento 
territorial 

Concertação entre as 
escalas de intervenção de 

base local e regional 
Concertação de 
intervenções e 

estabelecimento de 
parcerias 

Articulação 
externa dos 

objectivos de 
desenvolvimento 

de base 
territorial  

INVESTIR E  
TRABALHAR 

APRENDER 
E 

CONHECER 
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As reflexões que o esquema sugere são as seguintes:  

 O desenvolvimento territorial está associado à atractividade dum território para: i) Investir, Trabalhar, 

ii) Viver, iii) Aprender e Conhecer, iv) Visitar. Tais condições supõem a Articulação externa dos 

objectivos de desenvolvimento de base territorial e a Articulação interna dos objectivos de 

desenvolvimento de base territorial; 

 O desenvolvimento desse território requer também: a Articulação funcional com Territórios de 

Proximidade Estratégica, a Potenciação estratégica de Factores com Impacto Potencial na 

abordagem planeada e a observância de Princípios de Governança de articulação institucional e supra 

municipal (princípios estes que implicam a concertação entre as escalas de intervenção de base local e 

regional, assim como a Concertação de intervenções e estabelecimento de parcerias e a inserção em 

redes). 

São estes os pressupostos em que assenta a proposta de desenvolvimento para Alvito explicitada nos pontos 

apresentados acima.  
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          1144..  MMEEDDIIDDAASS  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPLLAANNOO  

 

 

O presente plano inclui objectivos a atingir no horizonte de 2025.  

Nesta data deverá ser objecto de uma avaliação final. Até lá é aconselhável que seja também objecto de pelo 

menos uma avaliação de meio-termo, que poderá decorrer em 2018.  

 

 

 

 

Outras opções são possíveis, nomeadamente, a realização de momentos intercalares de avaliação durante a 

vigência do plano, designadamente, de dois em dois anos conforme segue.  
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Deverá também o plano ser divulgado, nomeadamente, através do Sumário Executivo, quer interna quer 

externamente (aqui a dois níveis), conforme se transmite na figura seguinte. 

 

 

 

Internamente com a finalidade de dar a conhecer aos habitantes do concelho as escolhas.      

Divulgação externa  
(envolventes 

afastadas: restantes 
regiões de Portugal, 

países da U.E. e 
outros)

Divulgação externa  
(envolventes 

próximas: sub-
regional e regional)

Divulgação  
interna

(Eleitos, 
população em 

geral, decisores e 
empresários )
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Externamente, com a finalidade de possibilitar aos interessados, designadamente, potenciais investidores e 

potenciais residentes, um conhecimento mais aprofundado sobre os pontos fortes do território e, em 

conformidade, as vantagens de se estabelecerem em Alvito”Ilustre concelho à sua espera”. 

 

Para que sejam materializados os elementos da estratégia adoptada, é indispensável que sejam estabelecidos 

mecanismos de acompanhamento e gestão do PED, o qual deverá ser articulado com outros instrumentos de 

intervenção no concelho, tais como, a Carta Educativa, o PDS, o PDM, o Plano de Marketing e outros 

instrumentos específicos de planeamento (e com os planos em vigência nas envolventes aos diversos níveis 

geográficos).  

A estrutura de base à qual incumbe conduzir e assegurar a implementação das linhas orientadoras e opções 

específicas, abrange os dois seguintes níveis:   

 Nível de decisão e pilotagem; 

 Nível de articulação e acção técnica. 

 

 

 

 

A figura que consta abaixo permite visualizar o essencial da orgânica e situar os instrumentos de intervenção 

que vão enquadrar as iniciativas, visando o desenvolvimento do concelho.      
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Plano de 

Desenvolvimento 

Estratégico 

 
Plano de 

Marketing 

 
Outros 

 

Planos 

 

Carta 

Educativa 

 Plano de 

Desenvolvimento 

Social 

   

Nível de articulação e acção técnica 
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O nível de decisão pode ainda apoiar-se num órgão colegial mais amplo e representativo de diversos sectores 
(económicos, sociais, culturais, etc.), que no caso de ser constituído será consultado sobre grandes opções 
estruturantes para a vida do concelho.  
 

Por sua vez, o nível de articulação e acção técnica poderá funcionar em plenário e por grupos de trabalho, 

competindo-lhe preparar as decisões, tendo em atenção o estabelecido em cada um dos instrumentos de 

intervenção acima referidos, de forma a que seja gerada uma dinâmica que contribua para afirmar Alvito como 

um concelho empreendedor e diferenciador.       
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